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Perfusion of skeletal muscle capillaries varies largely in time (temporal heterogeneity). 
Rhythmic variations in the diameter of the feeding arterioles, a phe~iornenon known 
as vasomotion, play an important role in the capillary flow heterogeneity. The pattern 
of vasomotion can be changed by externally applied stimuli. The consequences of the 
presence of vasomotion for tissue perf~nsion and the relation between the changes in 
vasomotion pattern and local skeletal muscle blood flow control are incompletely 
understood. It was the aim of the present study to gattier insight into the phenoinenon 
of vasomotion at different 'levels in the arteriolar bed and to investigate the rel;tltion 
between vasomotion and skeletal muscle blood flow regulation. To lhis end, we inves- 
tigated: 
- whether in a resting skeletal muscle preparation, showing vasomotion, all or only 

past of the functionally available microvesseis are involved in the distribution of 
blaod over the tissue, i.e. whether recruitment exists, 

- the consequences of the presence of vasomorion for local arteriolar resistance, 
- the changes in vasomotion pattern at different arteriolar levels during arterial pres- 

sure reduction, and their relation to lnuscle perfusion, 
- the changes in vasomtation waveform during cllifkrent irltenrentiomrs to obtain in- 

sight into the mechanisms of vasomotiorv control. 
The studies were performed in siru on the tenuissin~us aa~uscle of young, urethane an- 
esthetized rabbits, using intrawital microscopy to visualize the microvascular bed. The 
microscopic images together with the vario~ls hernodynamic variables were stored 011 
video tape and were analyzed off-line. 
In the tenruissirnus muscle a central artcry and vein run parallel to the muscle fibers i ~ u  
the thickest part of the muscle. 'I'ralsverse arterioles branch from the central arle~y 
and generally run illto the fascia near the muscle where they form arteriolar-venula1-r 
shunts. The first order side branches of these transverse arterioles divide several times 
before ending in true capillaries. Yasornotion is observed in ithe transverse arterioles 
and their first order side branches. Vasornotion in the latter is frequerl~ly of an off and 
on nature, the arterioles sometimes completely closing during part of the qcle. This 



results in rhythmically fluctuating flow in all d o m s r r e m  capillaries. The pronounced 
vasomotion may rehu,E"Ifi ce~isation of capillary Row for periods of a few seconds. Micro- 
vessels not perfused for longer periods of time are nut observed. Gapi1h-y recruitment 
is found to be absent (chapter 4);. 
In chapter 5, a method to assess the combined influence of mean arteriolax diameter, 
vaomotion mplitude and vmomotion waveform on the mean local arteriolar resist- 
ance is introduced. To this end, the effective vascular diameter, i.e. the diameter that 
a vessel without vasomotion would need to carry the same blood Row as the vessel wtl7 
vaomotion, assuming the same pressure gradient over the vessel segment cluring both 
situations, is calculated. Model calculations on symmetric vasomution patterns are 
compared with the va~omotion patterns obtained from transverse arterioles and first 
order side branches. Due to the variability of the actual vasonotion waveforms, ap- 
proximation of the effective arteriolar diameter, using mean diameter, vasomotion am- 
pli tude and an assumed waveform, leads to erroneous results. Therefore, the effective 
vasc~~lar diarneter should be calcrdated directly from the actual diameter tracings. 
Vasomotion in the first order side branches contributes substantially to the mean vas- 
cular resistance, whcraas the contribution in the transverse arterioles is Birnited (chap- 
ter 4). During arterial pressure reduction vasomotion cycle length and amplitude 
increase conconitant with an increase in effective arteriolar diameter and the rnaxi- 
nnum dla~neter during vasornotion in both. the transverse arterioles and the first order 
sidc brat~ches. 'l'hese cl~anges are associated with a decrease in local blood flow and re- 
duced velocity, a measure of wall shear rate, in both types of arterioles. The changes in 
the vasornorion, parameters show limited correlations with local blood flow, reduced 
velocity, arterial pressutre and effective diameter, indicating that it is unlikely that only 
one of these variables is responsible for the changes in the vasomotion pattern. 
During local application of adellosine the effective arteriolar diameter and the maxi- 
mum diameter during vasomotion increase also, but vasornotlon cycle lengtl~ and am- 
plitude change variably (chapter 7). "These fie~dings indicate that stretch of the arteriolar 
wall does nor play a role in vasomotion control. 
Also in chapter 7, a1 analysis of the origin of the vasomotion waveform changes dur- 
ing arterial pressure reduction and adenasine application is given. At naoderale pres- 
sure reductions and during adenosine application, cycle length changes are limited (lcss 
than 1.5 s) and in tlte transverse arterioles result from changes in both the dilation1 and 
the constrictloll phase. En the first order side branches, however, the changes in  cycle 
length are ca~nsed by prolongation of the dilation phase alone. Because the onsets of 
dilatiosi always occur synchrononrsly in transverse arterioles a n d  first order side bran- 
ches but the onsets of constriction da nut, these findings are not compatible with the 
ides tha t  vasomotioiv is a series of rhythmic contractions. SEslly at greatly reduced pres- 
sure levels, proinc3unced increases in vasomotion cycle length occur, which are caused 
by plateau formation in the dilation phase in both the transverse arterioles and their 
first order side branches. 
In conchlsion, vasomotion is an hpurtant phenomenon in the origin of heterogeneity 
in capillary perfusion in the railbit tenuissimus muscle. The pattern of vasornotion can 



be changed by arterial pressure reduction. D~iririg vasodilation, as induced by locally 
applied adenosine, the changes in the vasomotion pattern are inconsistent. Hejwever, 
the way in which vasomotion waveform changes crf comparable magnitude are accom- 
plished is similar during bath stimuli, despite important differences in local blood flow 
and wall slaear rate. The mechanism culltrolling these changes are still. inconnpletely 
understood. The widespread notion that vasomotion is a series of r h y t l m i c  constric- 
tions, the frequency of which is controlled by a classical pacemaker, is not affirmed by 
the present findings. On the contrary, vasornotion seems to he a series of rhythmic di- 
lations. 





Meer dari 99% van de Nederlanders zullen bij het lezenvan de titel uaii dit proci'schrift 
"Vasomotion en skeletspierdoorblaeding'" niet weten war ze zich hierbij moercn voor 
stellen. Sclirikt u dus niet als het u ook zo vergaat. Speciaal voor u wil ik in deze samen- 
vatting trachten de titel alsmede de achtergrond hiervan te verklaren. Verder zal i k 
aangeven hoe het onderzoek is iiitgevoerd, waarna een bespreking van de vournaam- 
ste res~iiltaten volgt. 

11.1 Inleiding 

Bloehornbop. Om te beginnen een korte, algemene beschrijving van l-iet bloecl en de 
bloedsomloop. De voornaamste funktie van het bloed is transport van zuurstof naar, 
en van koolzuur vanaf de diverse weefsels in het lichaam. Gespecialiseerde celleii in 
het bloed, de rode bloedcellen, zorgen hiervoor. Zij nemen zo'n 40% van het totale 
bloedvolume in. Daarnaast komen witte bloedcellen voor, gespecialiseerd in de ahvecr 
tegen bactcrîgri en andere lichiaarnsvreemde stoffen, en bloedplaatjes welke een fw i ~ k -  

tie hebben bij de stolling. Verder worden talloze stoffen via het bloed van en naar de 
weefsels getrazisparateesd (o.a. brandstof, bouw- en afvalstoffen, water, Jiiorrnonen). lHct 
bloed is voortdurend in beweging en wordt door het hart rondgepompt in een uitge- 
breid buizenriet: het bloedvaatstelsel (figuur 11.1). Vanaf l.iel hart orutspriiligen grote, 
stevige vaten (de slagaders of arteriën) die naar de weefsels toe vertakken in steeds 
kleinere vaten: de arteriolen. De kleinste vaatjes, de haarvaten of capillairen, hebben 
een zeer dunne wand zodat uitwisseling van de eerder genoemde stoffeii~ tussen I-iet 
bloed en de lichaamscellen hier heel gemaikkelijk plaatsvindt. De ahoer ui l  de weef- 
sels gebeurt eveneens eerst via kleine vaten (venulen), waarna via de grote aderen 
(venen) het bloed remggeveerd wordt naar het hart. 
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FPCJUUR I I  J: LflirsSwalie vari eera rkel vari liel bYoedvr~tz4steEseS vort eeir ko~tyrr. Depyleta geveti de s1rooin- 
richti~ig van lict bloed rraui. 

Bioeólvc~tcn. Om het verlraal straks goed te kunnen begrijpcri is het noodzakelijk eerst 
iets te wcten over de opbouw var1 d e  bloedvaten. Dit zal ik doen aan de hanel van een 
stukje uil dc dwarsdooiilsnede van een slagader (figuur 11.2). Voor de  verschillen vaat- 
typen is de  opbouw in grote lijnen dezelfde. Van binnen naar buiten kamen we ach- 
rlereeiivolgens tegen: 
1. een endotheelcellaag, dit is een aaneengesloten laag cellen die de bloedvaten aan 

de binnenkant bedekt, 

2. een elasiiscki membraan, een dun laagje elastisch bindweefsel, 

3. een spiercellaag, voornamelijk bestaande uit circni1ai.r liggende spiercellen en hies- 
ttisseii elastisch E~i~id~veefsel, 

4. een bindweeisellaag, met hierin zowel elatisch als niet-elastisch blridweefsel. 

13ij tie haarvatelx (capillairen) bestaat de wand uitsluitend uit een endotheelcellaag en 
een dunne laag bindweefsel. Deze laag is zo dun dat een aantal stoffeil (waaronder 
zuurstof) zeer snel valiuit het bloed in het weefsel komen kan. Grote arterien zoals cle 
aorta bevatten veel elastisch bindweefsel. Dit is nodig om de grote druk bij iedere hart- 
slag te kiinnen opvangen. Weine artcriga en de aalerlolen bevatten een relatief dikke 
spiercellaag. Door de spiercelllen hierin in meer of mindere mate samen te trekken ka11 
eera arterie of arteriole zijn diameter veranderen. Hierdoor verandert zijn weerstand 



FIGUUR 11.2: Dwossa'aorsnede door de dewand zrm een orfe~+e. 

voor de bloedstroom zodat de hoeveellueid bloed die door dat vilt naar de aclitci-lig- 
gende capillairen stroomt verandert. Met andere woorden, door de aanwezigl~eicl van 
een spicrllaag in de vaatwand zijn arterien en arteriolen in  staat de doorbloediiag van 
het achterliggende weefsel rc regelen. Een voorbeeld ter illustratie: tijdens sla;ip zijn 
de meeste spieren van ons lichaam ontspannen en gebruiken weinig energie. De 
toevoer van brandstaf en z~iurxtof via hei bloed zal dan ook navenarit laag zijn. Dit 
wordt bereikt door de diameter van de woedende arteri61.1 en arileriolei~ sterk te ver- 
kleinen zodat nog maar weinig bloed passeren kan. Eclater, worden de spieren akiiei 
dan zullen de bloedvaten verwijden om meer brandstof en zir~irsiof tot hct wce.Fscl toe 
te laten. 

Regulering van de bbs&tmom. Hierbij zijn vooral de Wcine arteriën en arteriolen be- 
trokken. Het mechanisme is complex: er zijn zeer veel stciffen ern faktclreti 'i~ekeizd die 
de mate van daorbloeding van skelerspierenr kunnen Ibeïnvloeden. Hiervan wil ik er 
hier slecl~ts 2 noemen, omdat Bk beide gebruikt heb tijdens dc i i ~  dj6 boekje beschreven 
experimenten. Ten eerste de bloeddruk. Arteriolen hebben de neiging om hlin dili- 
meter te verkleinen als de bloeddrukstijgt. Door een hogere druk zoti er namelijk ineer 
bloed dan noodzakehjk naar hetweefsel stromen. Een Heinere diameter van de arleri- 
olenvoorkomt dit. Bij bloeddrokverlaging gebeurt het omgekeerde: devaten verwijden 
om de geringere toevoer ten gevolge van de verlaagde bloeddruk te koinpemererr. 
Deze neiging van arteriolerr urm door middel van diameterveranderingen de bloed- 
stroom naar het weefsel konstant te houden ondaniks veranderingen in de bloeddruk 
noemen we 'autoreg~~lat ie~autos = zelfj. Tijdens de verderop in dit hoofdstuk \]e- 
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FIGUUR 11.3: Voorbeeld vafl eelt vn~omoti~npnlroori in een ofieriob. Hierin zijn iiangegeverr de wa$mte- 
Ij018 cycitrsbtgte (CL], va~nnruiiun mrpIiilude (A) eri de rnarintak dimneler lijdens eert vasomosion cyclus 
~Drnn3. 

schreven experimenten heb ik bloeddrukverlaging toegepast ei1 gekeken hoe de arteri- 
olen Irierlap reageerden. Daarnaast laeb ik geexperimenteerd met de stof 'adenosine'. 
Deze stof veroorzaakt venvijdi~rg van de asieriolen en zorgt, bij normale bloeddruk, 
woar een stcrk vergrote bïoedsrroorn naar het weefsel. 

Efasoniosion. I-Pet eigenaardige van de arteriolen is dat hun diameter voortdurend rit- 
misch varieert. Dit verschijtxqel heet in het engels 'vasomation', en omdat er geen goed 
Nederlands woord voor bestaat wil ik her Inaar zo blijven noemen. Vasomortion wordt 
duidelijk a19 we de diameter van een aateziole gedurende een tijdje volgen: zie figuur 
11.3. Veel over het hoe en waarom van vasomotion is nog onbekend. De studie, zoals 
besel~reven is in dit boekje, is opgezet om meer inzicht te ves!crijgen in bed fenomeen 
vasurnotioir en de relatie van vasomelion met de doosbloeding van skeletspieren. 
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FIGUUR 11.4: Schematische weergave van de espmimenlek opsieflining. 

l12 Methoden 

De microscoop. De in dit proefschrift beschreven experimenten zijn gebaseerd op 
ntlcroscopische waarneming van bloedvaten in de tenuissirnusspier van. een konijn. De 
tenuissimusspier is een zeer dun spiertje gelegen in de achterpoot. Na totale verdo- 
ving van het dier en blootleggen van het spiertje werd de geopereerde poot in een gas- 
dicht af te sluiten box vastgezet (zie figuur 11.4). kliermee waren we in staat de 
omgeving van de tenwissimusspier relatief zuurstofarm te houden zodat de spier, voor 
zijn zuurstafvoorziening afhankelijk bleef van zijn eigen bloedvoorziening. Onder de 
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FlGffEJR 11.5: Scl~efnalische tekenirrg vwr her vaatbed van de reu~uYssimus.rpieu. 

teriuissiinusspier werd een lichtpijp aangebracht om de spier van onderaf te belichten. 
Vervolgens werden konijn en box op de microscooptafel geplaatst, waarna de bloed- 
vaten in de tenuissimaisspier konden worden, bekeken. Via een videokamera konden 
we de vaten zichtbaar maken op een televisiescherm. Tevens bood dit de mogelijkheid 
de beelden op videoband vast te Peggen. 

Het vaatbed. Het vuatbed van de tenuissimusspier ziet er schematisch als volgt uit (fi- 
g ~ ~ u r  11 "5): in het dikste gedeelte van de spier lopen een centrale arterie en vene pa- 
rallel aan elkaar. De centrale asterie heeft diverse zijtakken: de transverse arteriolen. 
De kleine zijvaatjes van deze transverse arteriolen noemen we de eerste orde zijvaten. 
Deze vertakken diverse keren eiu voeden zo" 22 tol 50 capillairen. Een deel van het 
bloed ciat door dc transverse arteriolen stroomt gaat niet naar de capillairen, maar naar 
het bindweefsel naast de spier. Via transversevenden stroomt het bloed tenng naar de 
centrale vene. 
Vasornotion komt alleen voor In de tramverse arheriolen en Iiun eerste orde zijvaten. 
De lengte van een vasomodoncyclus (zie figuur 11.3) bedraagt in beide typen vaten 
ongeveer 3 seconden. De amplitude van vasomotion (figuur 11.3) is in de transverse 
arieriolen i n  cle arde va11 grootte van 5 pm. In de eerste arde zijvalen is de vasomotion 
zninpllitude vaak groter eii zelfs zo sterk dat deze varen n u  en dan volledig sluiten (Ei- 
g~iur 11.6). Tijdens dit sluiten ligt de bloedstroom in cle achterliggende capillairen vol- 
ledig stiB. 

De mpesimeuiren. Bij ieder experiment werd een arteriole opgezocht en gedurende en- 
kele sniriuten opgeriomen crpvideoband (de controlesituatie). Ineen aantal experimen- 
ten werd vervolgens de bloedtoevoer naar de tenuissimusspier verlaagd door middel 
van een klem om de aorta (figuur 11.4). De Wem was regelbaar door middel van een 
sewo-pomp, zodat de bloeddruk in stapjes verlaagd kon worden. Bij iedere stap werd 
Iret gedrag van de arterlole wederom gedurende enkele minuten vastgelegd op video- 
band. 
Tijdens eer1 andere serie experimenten werd de vaahrewijder adenosine Instapsgewijs 
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FIGUUR 11.6: GefijMjdige ~~~'omotivnparrunen Nr een fransverse orteriole (boven) ui. zijp3 eente orde zijlint 
(onder). 

oplopende concentraties op de tenuissirnusspier gedruppelld. Ook hier werd bij iedere 
stap het gedrag wan de arteriolen op videoband vastgelegd. 
De analyse van de videobanden gebeurde na afloop vsin de experimenten. Hierioe wer- 
den de opgenomen, videobeelden vertraagd afgespeeld c11 werd de diameter van tle 
desbetreffende asreriole gemeteai. Voor deze diarneterinetiiig is een appsrr*, rYriE ont- 
wikkeld waarmee het beeld van een beeldscherm dwars over een val koiu worden ge- 
splitst, zodat de ene vaatwand tegenover de andere kon worden gezet (ter illustralie 
zie de voorkant van dit proefschrift). De verplaatsing van de twee beelddelen ten op- 
zichte van elkaar PS een maat voor de diameter van helt vat, welke met een elektrisclie 
schrijver op papier werd vastgelegd. Enkele voorbeelden van zo'n regisaratbc heb ik a1 
laten zien in de figuren 11.3 en 11.6. Elk van de registraties werd geanalyseerd op 
diverse vasomotion parameters, onder andere de vacomorion cycluslengte (CL), de va- 
somotion amplitude (A) en de maximale diameter tijdens vasom~tion (17rtna.u). Deze 
parameters zijn aangegeven in figuur 11.3. 




