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Samenvatting (Summary) 
In 1963; aapporteerde Okamotio voor hlet eerst dat hi j  door hat selectief krwli- 
sen van ratten met een iels hogere bloeddruk een ~ S . G Y U W ~  varm van experi- 
mentele hyplerhnsie had ontdekt, narnelijk die spointaan hypertensieve rat 
(SHR). Sinds d~e ontdekking van deze rattenstarn zijn es vale orereen- 
karnsten gevolnden tussen de spontane hypertensle bij de rat en dle rssaen- 
tiele hypertensile zaals die bi~j de rnens voorkomt. Hlet grote vioiordeell van 
deze experirnentele worm van hypertensie is de korte periolde waarin de hy- 
pertiensie sich ontwikkelt en stabiliseert. Studies omtrent de ontwikkeling 
van essentiele hyplertlensie bij dle rnens Iurelrglen jaren, terwijl lbij de rat dleze 
pieriode slechts snkele weken duurt. Iln dit proefschrlift wordt een studie 
beschreven naar verschillende belangrijke mechanisrnen die van invloed 
kunnen sijn op zowel de ontwikkeling ails het in stand houden van de spon- 
'tanle hypertensie. In hoiofdstwk i wordt ingegaan ap de plaats die de spon- 
taan hypertensive rat inneemt ternidden wan andere varrnen van experii- 
mervtelle hypertensie; vervolgens wordt in een literatuuroverzicht uitge- 
breid lngegaan ap de over~eenkom~sten tussen de mogelijke mechanismen 
die van invlloed zijn op de spontane hypertensie bij de rat en dia essentl&le 
hypertensie zoals die biji de rnens voiorkomt. In hoofdstuk II wordt het ver- 
loop in de tijd van de ontwikkeling en stabili,satie van de hypertensie bij de 
SHW, alsmede de varlabiliteit van de bioed~druk beschreven. In een fase 
van die spontane hypertensie (5 weken oude dieren), die hernodynamisch 
overi~~elnkornt met de borderline fase van ds essentigle hypertensie bij de 
rnens, wosdt geen werschil in varlabilitslt gevonden tussen SHR en normo- 
tensieve, genetlsch verwantle W'istar Kyoto ratten (WKY). Blj vollwassen 
SHR (14 weken owd) met een gestabiliseerde hypertensie wordt een ver- 
hoogds variabili~teit gevonden in vergelijking met WKV van dezelfdle leef- 
tijd. Aangerien de baroreflex een krachtige buffer ls tegen acute sch~orn- 
melingen in de bloeddruk, is het waarschijlnlijk dat een verminderde ge- 
voeligheid van dese reflex -zeals die in hoofdstluk Ill gevonden wordt- ver- 
antwoordelijk is voor een verhoogde variabiliteit van de bloedldruk blij de 
vo~lwassen SHR. 
In hoofdstuk Ill wordt de baroreflex bestudeerd gedurende de on~twikke- 
ling en stabillsatie van de hyperterrsie bij de SHR en vrsrgeleken met WKY 
van deselfde leeftljd. De baroreflex gevoelig~heid (BRS) verandert niet t i j- 
dens de lontwlkkeli~ng en stabilisatie van de lhypertsnsi~e bijr de SMR. In de 
WKY daerelntegen neemk de baroreflex gevoeligheid met een factor 2 tot 3 
toe tijdens de groei. Uif d~eze experimenten wordt dle colncllusie getrokken 
dat sen toenemende baroreflex g~evoeligheid onderdeell iuitmaakt van een 
zleh norrnaal ontwikkelend nlormotlenslef cardiovasclwkair systeern, terwijl 
de baroreflex gevoeligheid fliet verandert gedurende de ontwikkeling en 
de stabilisatie van de hyperte~nsle bij de SHR. 
In hoofdst~uk IV wordt de perifere en centralie he~madyinamica bestudeerd 
gedurende en kort na de hyperkinetisch cisculslltie in de SW R {resp. 5 en 7 
weken oude dieren). W i j  de 5 weken oulde SHR wardt sen verhoagd hartmi- 
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ruoutvolk~me en hartfraquerrtie gevanden, tierwijl het slagvollurne op d,ere 
leef'lijd normoal i s  in vergeiijklng, met WKY. Het verhoogd hartminuuhvolu- 
me bij de SHR iln wsrg~lilijkilng met de WKY wardt bij de: 5 weken ocode dis- 
ren haefd~zlalkelijk door huld en spier opgevalng~esr, terwijl op dare leeftijd dr 
bloeddoorstroming door de nleren van de SHR verlaagd is als gevtsilg van 
esn verhoogde vaatweerstand in dat olrgaan~, En de 7 weken oude SHR is 
hsf hartmimuutvolurne genarmaliseerd tot de waarde die bij dl@ 7 weken 
oude WKY gevronden wordt. Op deze leeftijd gaat Ue hypertensie gepaard 
aan een verhoogde perifere weerstand waaraam alle organen die bestwl- 
deerd worden deelnennen. 
Uit deze studis worden $wee conlcllusles getrokken: 
1. 13re stljginig in  weerstand in vsrschillende! arganen wan d e  SHR gedwren- 

de ds ontwikkellng van de! hypertensie begint met een stijging van de 
weerstand in de nier, hetgeen wijst op een induktie van deze worm van 
hypertensis d~oor de nier. 

2. Huid en skelettspisr zijn organsn met een llangzarne relatielse autolregcu- 
latie, teawijl de ioverige bestudeerde organen een snelle relatieve auto- 
regulatiire hebben. 

In hoofdstuk V worden zowell de tcotale plasma volumina als de regionale 
plasma vc~lumina in elen aantal weefsels bestudeerd gledurende de ontwik- 
kellng en stzlbillsatie van de Yvylpertensie bi~j de SHR. Bij 5 weken oude 
SHR wordt een slgnificante verhoiging van hek plasma volume gevonden. 
In latere kasss van de hypertensie is het plasma volume verlaagd. nit ver- 
schil is alkleen siignlfi~ant in de groep van 12 weken en ouder. Deze Ilaatste 
verschllllen gaan gepaard met een geringere tolename van het totale 
plasma volume gedurende het ouder worden van de SHR. De regionale 
plasma volumirra zij in @en aantall vaatgebieden ~igni~f lcant  verraagd bij de 
SHR irr vslrgelijking met de WKY, vooral in de jongste (5 weken) en ds 
oudste gmep (12 weken en ouder). In de 5 wekczn oude SHR woadt een slg- 
nlficante verlegllng gevondeln in de darm, ske'letspier en de testes. In de 12 
weken err oudeae SMR zijn de plasma volum,ina In de daam, de ske'letspier, 
de testes en dei huis verlaagd. In d~e 2 midden groepen (78 weken oude die- 
ran en 9-12 weken oude dieren) werd allleen eerv significante daling in het 
plasm,a volume warn de testes van de SHR gevonden. 
Wit dezie studies worden de volgende conclwsies gelrakken: 
1. Elen toename wan het totale plasma volume in comlbinatie met @en ver- 

!aging van regionale plasma volumina in de 5 weken ioiwd~e SMR wijst 6 p  
Ben centralbsatie van het plasma. naar het hart en de Rongen. 

2. bangezien het meeste bloed zEch ean d e  veneurerijde van de c i r~u la t ie  
bevindt, is het waarschijnlljk Uat afnames In plasma volurmina iln de 
SHR veroorzaakt worden door functionele of snructurele veranderingen 
In de venen, en venul~ae. 

3. De vertragilmg van de toename in plasma vollulme gedurende het ouder 
worden van de SMR wljst cap sen vertraglng in de groei wan bloedvaten 
gedurende hst ouder warden. 

In hoolkdatuk VI wordt de overall plasma verdwijning van albumlne (trans- 



capit lay escape,, TER) in combinalie met de regionale extravasatie van all- 
bumine in verschillende weefsels bestudeerd in drie Igroepen SH R van ver- 
schillende ILeeftijden en vergeleken met WKY van dszlelfde leeftlid. In de~ 
jongste greep (5 weken auld) word? een significant verkalogde TER glevon- 
den terwijl in de 6-9 weken oude SHR geen verschil in TER captreledt lo ver- 
gelijking met WKY. In de oudste groep (12 tot 20 wekien) wordt weer @en 
werhoogde TER gevonden. Een verhoogde weefsalklarlng wocar arlbumine 
war& m.n. in de jongste en oudste! graep SHR gevondien. In ds 5 wweken~ 
oude SHR is de weefselklaring van albwmine verihoogd in de skeletspier 
en in de huid. In de vollwassen groep SHR wardt een s igni f i~ante taenarne 
in albumine weefselklaring gevonden in Ue darrn, skeletspier en in dle 
huid. lln de midden graep is uitsluitend ds weefsellklaring van atburnine in 
de skeletspier verhoogd. 
De hoofdstukken IV eln VI gewen aanleiding tot dl@ volrgende sugglesties: 
I .  Een verhoogde capilllair drwk ten gevolge van een verhicpogde doorstro- 

ming vereorzaakt een verhoogde klaring van albumine in skeletspier en 
huid in de 5 weken oud~e SHR. 

2. Een verhoogds capillair druk ten gevolge van eem afgenomen aantal va- 
ten (ca~plllairen en venulae) en een velrhoogde doorstroming van de over- 
gebleven vateln veroarzaakt een Yoegenomsn albiu~rnine klarlirvg in de 
skeletispier van de midden groep en een toegenarnen albumine klaring 
in darm, huid en skeletspier van de volwasslen groep SHR. 

In hoofdstuk VII wordt het extracelllulaire vloei~stofvolw~me als 51 Cr-EDTA 
verdelingsruimte g~emeten. In 5 weken en 15 weken aude SHR treden gleen 
significante verschille~n op in he$ extracsllul~aire vloei~stofvolume gerneten 
in vergellijking met de WKY van dezelfde leeftljd~, hoewel in de jongste 
groep een 1O0/o hoger volume wordt g~emeten. 
Wit deze gegewens worden twae lcon~clusies getrokken: 
1. Een toename van het extracellulaire vloeistofvokume ten gevolge van 

elen verminderde nat~riumwitscheiding dloor d~e nier - zoals waargeno- 
m~en bij verschillende andere vo~rrnen van hypertensle - kan in de SHR 
niet met zekerheid worden aan~getoond. 

2. Het niet significant verhoogde extracellwlair vloeistofvolume In colmbi- 
natle met het verhoogde plasma volume wijst mogelijk op een verande- 
renld Starling evenwichtln de capillairen van de 5 weken sude SHIR (L3.v. 
een werhoogde plasma oncotische druk). 

In hoofdstwk V1llY word! ds activiteit van het sympatischlcs zenwwstelsel on- 
derzocht iln twee verschillende groepen van SMR van verschlllende leeftlj- 
den en wergeleken mlet WKX van dezelfde Ieeftijd. Als parameter voor da 
activiteiten van de sympatische rlenwwactiwlteit wordt ds plasma noradre- 
naline concentratle gekoizen. In de jongste grloep (5 weken oud) worden - 
geem versch~illen An plasma noradrenaline con~entratie Eussen SHR en 
WKY gevonden, terwijl in. de 15 weken oude SHR de plasma noradrenaline 
concentratie significant Is verhoogd. 
Hieruit wardt geconcludeerd dat de overall ectiviteiten van he1 sympathi- 
sche zenuwstelsel niet is verhoogd in de 5 weken awde SHR in vargelijking 
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met dfs WKV, De verhoogde sympathlsche activiteit in  de volwassen SHR 
zou $en adapatie kiustnen f iJn aan de verhoogde bioeddsulk. 
las hel haiewfdstuk IX wiolrdt dle betrokksnheid van het symgathisclhle! se- 
nuwatelssl bij spontane Rypertensle van dle rat verder bisslilsdeerd met be- 
hulp van een zwemlralrring gedlurende de arrtwikksling wan de hypertensie 
(van 4 tot 15 weken na de geboorte). Aan het einde van defe trainingsgerio- 
de wordt geen werschil in pl~asrna naradrenali~rre concenlradie gjevonden 
twssen getrainde en ongetrainde WKV,terwijl in de gehrainde SHR de ver- 
hooigd~zi noradrenall/ne colnlcentraties gedaald zijn tot waardes die bij de 
WKY gevondlan worden. Deze noirrnallisatie van plasma noradrenaline con- 
cenfraties lgaati gepaard met een kleilne, dewch significant@ dalilng wan de 
aystolischa, bloeddrwk big de getrairrde SHR. 
Uit dere gegejvens wordt geconclw~deerd dat een reductie in sympahhiscke 
ectivbteiten eerr ral speelt biij het bloeddruk-verlagendi effect van training 
bij da, SWR. Een normal isatie van plaslma noradrenaline conccentratie geeft 
8chter"geeri norrnalisatie wan de bloeddru k, zodat de resterende verlhoog- 
de systollschs bloeddrwk van de ge'trainde SWR waarschijnlijk berust ap 
andere factoren dan sen syrnpatische hyperactivitieit (b.v. strwcturele 
adagtatiieis van de weerstandsvatenj. 
De verschillende blevindingen in de individuele hoofdstukken geluren aan- 
leiding tot de volgende hypothese, die in hoofdstuk X uitwoerig wordt 
besprokeru. 
De spontane hypertensie begllnt met een werhaogd~e vaatweerstand in de 
niiier, mlogelijk als gevolg valn eeri werhoogde sym~pathicus activiteit naar 
de prsglomsrullalre wleerstandsvalen. Dit geeft aanleiding tot een retentie 
van water en zlout, waardoor een verhoogd plasma volume antstaat. Dit 
yrerhoogde plasma volume veroiorsaakd -eventweel in combinatie met een 
veranderde actiwlteit van het autonome zenuwstelsel naar het hart- eeln 
verhoogd hartminuutvlolume, waarna iln een latere fase awtoregulatie en/of 
struckurele adaptaties van de vaatwand voor eien werhoogde perifere 
weerstand zargen. $11 dit laatste mechanisme moet niet alleen gedacht 
worden aan een vernauwing van weerstandsvaten, maar oolk aan eesr ver- 
rninderlng vain het aantal doorstroornde vaten. Tenslotte dient nag opge- 
rnsrkt te worden dat spontane hypertensile bij ratten zich niet beperkt tot 
die weerstandsvateln maar dat ook capillairen en venullae bij het proces be- 
trokken zljn. In de toekomst su~llen rnicrocircullatie studies witermate be- 
langsljk zijn voclr bet werkrijgen van meer inzicht in de pathofysiologie van 
daze aandoenlng. 




