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De overactleve blaas is een klinisch syndroom en geen o~p zbciwelf staande pathologische entiteit. 

Dit maakt dat verschillende experimentele benaderingen moeten wolrden gekozen om tot een beter 

begrip van dit probleem Ze komen. 

In het eerste deal wan dit pr~efschnft wordt de fysiologie, Lrmaoalogie, pathofyslologie en 

Innervatie van de blaas besproken. Het wehlngsmechanisme van oestrogenen en Aavonoiden, 

Wee klassen farmacologische stoffen met een relaxerend effect op glad spierweelsel van de blaas 

ward~t toeg~elicht. Doordat het weefsel van de blaas een oestrogeen receptor bevat en b0 

postmenopausale vrouwen relatief vaak lagere urlneweg symptomeln vourlkornen, is men he! effect 

van oesllmgeneni op de blaasspier en op het bindweefsel van de blaas gaan bestuderen. 

VerschilUlende onderzoeken spreken elkaar tegen ten eanzien van een duidelijke relatie tussen 

lagere urineweg symptomen en oestrogeen niveaus. De i~nvloed van Ravonoiden op blaasfuncti~e is 

ook bestudeerd in dit proefschridt. Flavanoiden windt mem vooral in fruit en groenten en zijn al een 

geruime periode onderzocht in relatie tot het voorkarnen van kanker en hort en vaatziekien. In een 

recente studie werd ook een effect van Ravonolden op de blaasspier van de rat beschreven. In dit 

proefschd~fi wordt in hoofdstuk 2 en 3 diepelr ingegaan op het effect van oestradroi op het 

bindweefsel en het spleweefsel van de blaas In hoofdstuk 2 wordt beschreven dat oestradiol geen 

invloed heeft op de hoeveelheld en de stnnctuiur valn collageen vazels noch ven olaistische vezels in 

het bindweefsfsisl ven de blaas. Hoofdakiik 3 beschrijft dat oestraid~iol weli invloed heeft op de 

sarnentrekkingskracht van het spierweefsel van de blaas. Dit effect verloopt ni~eX vlla de in de blaas 

aanwezige oestrogeen receptor maar waarschijnlijk via een ander nog niet opgehelderd 

mechanisme. Wel zijn voor dil effect hoge niet-fysio~ogiscY;ie concentratiles nodig. 

Un hoiafdstuk 4 en 5 werd het beschermende effed van galangline op de fundctie van de blaasspier 

bestudeerd. HwJdctu~k 4 beschrijft dat er in de blaas zeker door vaak samen te trekken, zuurstof 

radicaal produdie is, een stof dre schadeli~~k is voor de bilaasfunctie. Doordat van galangine bekend 

is dat hel deze zuurstofradicalen kan wegvangen, is hst effe& van deze slof bekeken op 



spleweefsel dat werd blootgesteld aan Irterhiaailde elekrtssche stimulatie. Het bleek dat een kracht 

reductie na herhaalde sbmulatie dmr een lage concentratie galangine kon worden voorkornan. In 

haQfdstuk d kon worden aangetoond dlat ook na ischemie en reperfusie in sein lage cancenXratie 

galanghe een betere sarnentre&irugskracht we~rd gezien dan wrsrnneer dit ronder galangine 

gebeurde, BR effect van galainginie kan grotendeels worden geremd wanneer ook een blokker valn 

L-type Calaurn kanalen In de! vloeistof aan~weziig was. Dit maaM het wr^auschijnlijlk dat galangine 

woor haalt effect deze kanalen nodig heeft. Hoofdstuk 6: beschrijft dat een hogere mncenlraiie valn 

galangi~ne juist zorgt woor een vermindetlng van de samentrekkingskrachi. van hst 

blaasspierweefsel. Ook dit effect kon weer gedeeltelijk worden geremd daar een blokker van de L- 

type! calcium ka~nalen. Hoofdstuk 7 Iaat vervollgens zien dat dit relaxerende effect ven een hage 

dosis gailangine sterker is als een contractie werd ges8muleerd met eaffefieine (een stimulator van 

Intracellulaire calcium mobilisatie) vergeleken met een contractie gestimuleerd met carbachol (een 

musceriine receptor stimulator). DnX laatste suggereert een belangrijk remmanidl effect van galangine 

op de mobilisatie van calclurn uit de Intracellulaire calcium voorraden. 

Verder onderzoek is nodig om boven~staande werlkingsmechanisme~n van oeskagenen en 

Bilavonolden nog verder te verhelderen, waarna deze stoffen of afgeleide stoffen hiervan zouden 

kunnen worden toegepast woor de behandeling van de overactieve blaas. 




