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Samenvatting



Samenvatting

Een wetenschappelijke samenvatting van dit proefschrift is gegeven in hoofdstuk 8.
Deze nederlandstalige samenvatting is geschreven voor een breder publiek van
geinteresseerde lezers.

De invloed van het sympatisch zenuwstelsel op de bloedsomloop bestaat uit twee
componenten. Ten eerste uit het controleren van hartfunctie en vaatwandspanning
door middel van het vrijmaken van boodschapperstoffen uit de sympatische zenuw-
uiteinden. Ten tweede door het rechtstreeks vrijmaken van hormonen in de
bloedbaan. Deze boodschapperstoffen en hormonen (catecholaminen) gaan een
interactie aan met receptoren in het hart en in de bloedvaten met als resultaat een
verandering van hartfunctie of bloedvatdiameter. Aangezien er grote verschillen
kunnen bestaan in soorten en hoeveelheden receptoren en in dichtheid van
sympatische zenuwen in de diverse bloedvaten kunnen de vrijgekomen hormonen
heel verschillende effecten hebben.
Het sympatisch zenuwstelsel speelt een belangrijke rol bij het handhaven van een
adequate doorbloeding van het lichaam in pathologische omstandigheden zoals o.a.
hart problemen (pompfunctie stoornissen) en infecties. Toch leiden deze ziekten
regelmatig tot ernstige problemen met uiteindelijk de dood tot gevolg. Of dit door het
falen van het sympatisch zenuwstelsel komt is nog niet duidelijk.
Uit experimented onderzoek naar het ontstaan van hypertensie (hoge bloeddruk)
blijkt dat het sympatisch zenuwstelsel tevens een belangrijke rol kan spelen bij de
ontwikkeling van deze aandoening. Zo blijken mensen met een verhoogde bloeddruk
regelmatig ook een verhoogde sympatische activiteit te hebben. Bij hypertensie vindt
men behalve hoge arteriele drukken ook veranderingen in vaatwandstruktuur en
receptor eigenschappen. Of deze ontstaan door veranderingen in sympatische
activiteit is nog onduidelijk.

Het doel van dit proefschrift was om de gevolgen van een veranderde sympatische
activiteit gedurende lange perioden te bestuderen in grote en kleine bloedvaten. De
volgende twee vragen zijn getracht te beantwoorden door middel van verschillende
dierexperimentele modellen:

- ontstaan er veranderingen in de gevoeligheid van bloedvaten bij de verschillende
experimentele modellen van verhoogde of verlaagde sympatische activiteit?

- ontstaan er veranderingen in de structuur van de vaatwand bij de verschillende
experimentele modellen van verhoogde of verlaagde sympatische activiteit?
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Er is gebruik gemaakt van verschillende diermodellen. De spontaan hypertensieve rat
(SHR) heeft een verhoogde sympatische activiteit. Hetzelfde geldt voor het myocard
infarct model tijdens de eerste weken na het ontstaan van het infarct. Ook tijdens een
cytomegalovirus (CMV) infectie zien we een verhoogde sympatische activiteit met als
doel de bloed voorziening op peil te houden. Door de ratten te behandelen met
centraal werkende as-adrenoceptor agonisten werd het mogelijk de sympatische
activiteit te verlagen. De sympatische invloed op het vaatstelsel werd tevens verlaagd
door gebruik te maken van de a,-adrenoceptor antagonist prazosine.

In hoofdsruk 2 en 3 van het proefschrift werd de aard van de a-adrenoceptoren in de
diverse arterien onderzocht. De grote arterien zoals de aorta blijken vooral a,g en
a,[,-adrenoceptoren te bevatten; de kleinere (weerstandsvaten) vooral Q;^-
adrenoceptoren. De grote vaten hebben bijna geen sympatische zenuwuiteinden, hoe
kleiner de arterien hoe groter het aantal zenuwuiteinden. Veranderingen in a-
adrenoceptor populaties werden niet gevonden in de gebruikte experimentele
modellen van verhoogde of verlaagde sympatische activiteit (hoofdsruk 5).
Veranderingen in gevoeligheid voor catecholaminen zoals gezien bij het myocard
infarct (hoofdsruk 6) en CMV model (hoofdstuk 7) blijken te berusten op
veranderingen in signaal transductie systemen: systemen die de verbinding leggen
tussen de receptor en het inwendige van de eel.

Het sympatisch zenuwstelsel blijkt een belangrijke rol te spelen in het ontstaan van
strukturele vaatveranderingen in de spontaan hypertensieve rat. Het uitschakelen van
de sympatisch activiteit bij de pasgeboren rat voorkomt de ontwikkeling van
hypertensie. Uit dit proefschrift blijkt dat het verlagen of verhogen van de
sympatische activiteit bij de volwassen rat niet leidt tot struktuur veranderingen
(hoofdstuk 4). De strukturele veranderingen bij hypertensie worden dus niet in stand
gehouden door verhoogde sympatische activiteit maar moeten meer gezien worden als
aanpassing van de vaatwand aan de verhoogde druk.

Concluderend kunnen we zeggen dat het sympatisch zenuwstelsel geen doorslag-
gevende rol speelt in het onderhouden van de verhoogde bloeddruk bij experimentele
hypertensie. Veranderingen in de vaatfunctie zijn niet het gevolg van veranderingen
in adrenoceptor eigenschappen maar in veranderingen in signaal transductie
systemen. Het falen van het onderhouden van adequate doorbloeding bij hartfalen en
CMV infectie blijkt niet te berusten op langdurige veranderingen in de werking van
het sympatisch zenuwstelsel. Veeleer lijkt hierbij een falen van het vaatstelsel voorop
te staan.
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