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SAMENVATTING
De pathofysiologie van bartfalen betreft een uiterst coniplex praces, dat it veel
gevallen wordt gebitieed door een lmgdunge fase van cardiale ischemie als gevolg
van ahmosclerose vm de hansslagderen. Dit leidt in veel gevallen tot verlies vm
coazlbactiel weefsel in het haFZ en een veinniriderde p m p b c t i e . Dit op ijrn beulli
leidt weer tot owde~efisievan vitde organen. Aangezien dit een onwenselijke
sihatie is zak het o r g ~ s m hierop
e
reageren met: het activeren van verschillende
compenisaitiemee~~men~
Dit hleedh tot gevolg dat het resterende vitale deel van het
hart in massa d kaenenen om op deze wijze per minuut toch voldoende bloed naar
de perifere organen te piompen. Ook dYen er een aantal neurohumosde systemen
geactiveerd worden die op hm beurt een bijdrage Beveren aan bet in stand houden
van het hartminuut-volume. Tot deze neurohmorale systemen behoren het
sympathisch zenuwstelsel eru het renhe-angiotemk systeem. Naast een h e c t effect
op hart is aangetoond dat de belangrijkste '%oodschappers'handeze twee systemen,
noradrenaline en mgiotensinie 11, leiden tot perifere vasoconstPictie en dmmmt
volgend een verhoging vm de totale perifere weerstaand. Ook ns aangetoond, met
name in her onderzoek naar layperûensie, dat deze stoffen k m e n leiden tot
shuctmele veranderingen in de vaatwand en op deze wijlze zorgdragcn vaor een
permanente verhogirrg van dleperifere weerstand. Deze verhoging van de perifere
weerstand zal in eerste instantie bijdragen aan het handhaven van de petlusiedruk.
Echten, het verhogen van de weerstand waar het hart tegenin moet pompen zal op
den duw leiden tot een verdere verslechtering v a de ponapbctie en resulteren h
de overgang UI gecompenseerd naar: gedecompenseerd hartfalen en uiteindelijk tot
de dood van het organisme.
Op het moment dlat de experimenten, beschreven, h dit proefschrift, werden
gestart was er weinig bekend over de eRecten vm lriwtfiden op de structuur en
functie v a l perifere bloedvaten. De uitgangshypothese voor dit proefsfscErrift WW dat
neeirohwmorale ~rctivatiena een myocard infact leidt tot sitnictuele en hctionele
verandermgera in de vaatwand dis op den duur zouden b e n bijkagen aan het
progressieve karakter van hartfalen. Om deze hypothese te toetsen hebben we
gebruik gemaakt vani een dierexperimenteel model van l~artfdenwaarbij de linker
coronair arterie van rat werd afgebonden. Deze ingreep resulteert in het afsterven
val een groot gedeelte van de linker ventrikelwand en tot hypertrofie van het
resterlende inyocard. Verder treedt er een sterke toename in het longgewicht op
duidend op piairnonaire congestie en zijn de hemodpmische veranderingen sterk
%elijikendop de klinisclrie ~erschijnseleruna een myocard infarct bij patienten.
In hoofdshlk 2 zijn de effecten van een dergelijke ingreep op de stnictuiur en
fiìiinetso~ialiteitvan drie verschillende arteriën bestudeerd. Voor wat betrefl de
s~sluctuurwerden es geen duidelijke verschillenden aangetroffen in eik van de dne
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lxkeken bloedvaten 5 weken na bet induceren van een raiyocmdaact.
dient
ecuer te worden opgemeah k2,t &
de'l
Coronde septde ast.ene, !weke geïsoleerd
werd uit helt hypewofe deel
het hart, er een duidelijk tendens tot een koenma
van de w m h a s s a werd gezien in vergelijking met scl.zijnige:eopereerdeheiren. Deze
toename is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de toename ùii ~onitractieha~ht
("acFlre wal1 temion") op een aantal h n a c a , gezien het feit dat er gwn ers schil lei^
werden geuen als de contractiekaacht werd genomidiseerd voor de hoeweeheid
warzdsnassa (("activewal1 stress"). Vaor walt betreft de tllioracale aorta werden er
geen enersclbiuen KI conîmctiehcht gezien. in weershdsvaten iit de dmcirculiatitle,
welke een belmgrijke rol spelen in de weerstandsregulatie, werd daarentegen een
diridel~jkea h m e in contracitiekracht gevonden.
OE deze ahaxnie in contractiekracht mogelijk het gevolg was UZUL newohwnorde
activatie is in hoofdstuk 3 bestudeerd. Daaistoe werden ratten gedurende 2 wekeii
geiizfundeerd met een lage dosis agiotensine 11. Uit de literatuur was reeds bekend
dat dit Inoimoon een interactie kan aangaan met het sympathisch zenuwstelsel wat
leidt tot eernu verhoging van de aorndrenaline plasma concentraties. Wit de resultaten
bleek dat een verhoging van de plasma concentraties van angiotensine PI en
noradrenaline resuiteerde in een sil3nnficmte toename van de wadmassa en damlee
smeHihangend een toenme in contractiekracht v a met name de sterk geïnnemerde
Meine bloedmen uit de damickculatie, suggererend dat helt hypertrofe effect vasi
angidensine I1 gemedieerd wordt via een interactie met het synpathiscl~
zenuwstelsel. De sterk vermkderde contractiekracht na het indriceren van een
m y o c ~ ~ a r ckan
i t uit deze data echter niet worden verklaard.
Gezien liet feit dat de verminderde conhactiekracht voord manifest was
gedurende stimulatie met araradrenaline is er vervolgens gekeken of de verminderde
eontractiekracht mogelijk het gevolg was van een afname in specifieke receptoren
voor nora&enaline op de ceilmembraan ( a - a d r e c e p t e n (hi~ofdstuk 4).
Amgenen er verschillende subtypen vm deze receptoren in het cardiavasctilaire
system voorkomen is ook gekeken of er rnogelij~kepw/ijzeeen verandering in de
smemtelling v a deze subtypen was opge&eden na liet induceren van een imiyocwd
idasct. U t de resdhakn bleek echter dat liet induceren van een myocard iiifmcl. geen
effect bad op de haeveelheid a,-adrenoceptoren of subwpe samenstelbnp. Wat wel
duidelilk werd inJt de resultaten was dat er een duidelijk verschil bestand in subtype
sanienstelling tussen een niet geinnemeerd bloedvat (thciracale aonta,
alh3SalD-aCireno~epto~
subtype) en sterk geinnerveerde bloedvaten uit de
dmcirculatie (arA/alB-a&eno~eptar
subtype). Deze obsewatiitie: leidde tot
b o t h e s e ,dal. & expressje vani een bepaald al-adrenoceptor sublype gerelateerd
h m e n djn a m de mwezii&eid van met eaune sympathische zenuwen, De
experimie-nten zoals beschreven in h a o f d s a 5 bevest~gden
resultaten
hypohese en toonden een positieve relatie aan tussen s)nnpathis~lie~3W.Venen hei
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voorkomen van het cccsrlA-subtype.
Ooik bleek deze relatie d p ~ s c vain
h aard te zijn
gezien het feit dat de suibtyye smenstellhg h sterk geiinnerveerde arteriën
gemodificeerd kon worden door het v e ~ j d m e nvan de c ~ p a t k s c h ezenuwen.
De resiuimen ut hoofdstd 2 suggmeerden dat de verminderde iconktaicttelu-acht
in kleine weerst;;uidsantaibn uit de dmckcdatie een aigemeen fenomeen was,
d.w.z. niet sgwifiek gekomelld mem bepaald proces; dat leidt tot samentrekking
van de vasculaire gíadde spiercellen. Een mogeiijke o o r d hiervoor zou gelegen
k m e n zijn h een v e r m d e ~ gia het h o í y p e van de gladde q i e r e l . Het is bekend
dat het verwijderen van s p p a h s c h e zenuwen kan leiden tot een transitie van een
con&actiel fenotype m w een meer synthetisch fenotype. We postdeerden dat de
verminderde con&acXiekimhtm een myo~aird ct het gevolg ZOU b e u zijn van
een depletie van sygnpaihtatsche znuwteinden met als gevolg een verandering in het
fenotype van de gladde spiercel en, een verminderd vermogen om kracht te genereren. Om dit te onderzoeken werd met behulp van de kwmtit&ieve RT-PCR techniek
de expressie van een van de meest voorkomende contractiele eiwitten, het gladde
spiercel a-actine (SM a-actine), bepaald QP1~0fdstu.k6). Ook werd bestudeerd of
peri-arteriele sympathische zenawitebden daadwerkelij,k gedeplleteerd raken 5
weken na &el-induowen vaai een myocard infarct:KI de rat. Uit de resultaten bleek dit
niet het geval te zijn en daarmee samenhangend werd er geen verandering in het
expressie niveau van SM a-actine gevonden, suggererend dat het fenotype van de
gladde spiercel niet veranderd was op dit tijdstip na het induceren van een myocard
infarct.
In hoofdstuk 7 tenslotte, de gevoeligheid van de kleine weerstandsarteriën voor
, essealhael ion voor het contralctiele proces, bestudeerd.
extracellulair ~ a l c i meen
Wat in deze experimenten allereerst opviel was dat in tegenstelling tot de data uit
hoofdstuk 2 alleen de contractiele response gedurende stimulatie van
al-a&enocsptaren gereduceerd bleek te zi-in. Mogegelijkemijze is een verlwl~ngvoor
dit fenarnee11 gelegetil in het feit dat de dieren uit hoofds;hnk 2 in een meer
gedecompa~seardefase van harthlen verkeerden wat weerspiegeld werd door
duidelijik hogere liart- en long-gewicl~tenen een significant verlies van hchaamsgew2clrt. De suggestie dat het verlies in contractiele eigenschappen een progressief
kaiakter heeft werd verder onderstreept door het feit dat op 3 weken na het
induceren m m een r n y e c ~ dinfxct geen veranderingen m contractiele eigenschappen
werden gevonden.
Verder bleek de activstie van neurehumorde systemen een hansient karakter te
vertonen, 1i Week na het induceren van een myocard idwct waren de plasma
concentraties mm het mereirdeel van de bestudeerde newohormonen siipifiicmt
verluarogd. Echter, na 5 weken bleken alleen de plasma concentraties van M en
waaursckijnlijk angiotenslne II nog verhoogd te zija. Dit translente karakter in
i~eurohrnordeaietivatie vormt een mogelijk verklaring voor het uitblijven vara
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structurele veraunderingen ia de; vaatwand op dit tij&@.
Uit de resuhten van de verdere expekenten bescl~sevei~
in hoofashk 7,
gecombineerd met resultaten uit eerdere hoofdsWeiy, kon wonden ge~oneludeerd
dat de gereduceerde contractiekracht v m de vascd&e gladde spier cellen^ h Meim
weersitaindmaatjes uit de dmcirczilabie Cjldens al-adrenoceptor stmtrlabe 5 weken
na hid induceren van een myocard infarct niet kon worden toegeschreven aan
veranderingen :
- in de basale calcium gevoeligheid van het contractiele apparaat,
- in de elektromech~schekoppeling,
- in de al-adrenioceptorgemedieerde release van calcium uit inih-acellulaire
opslagphaatsen,
- in dle sensitisatie van bet contractiele apparaat voor calcium na directe stimulatie
van protehe kinase A,
- KL de expressie van een van de meest voorkomende contractiele eiwitten, het
gladde spiercel CL-actine,
- KL de hoeveelheid al-adrenoceptoren.
Wua wel kon worden aaagetoond was eera geereduceerde al-ad~enocepfor
gestrmullr?erdein$wx van exexlracellzrlair casaum, szfggerere~deen defect rn .hei
k~p~elingsniechnntsme
tussen de receptoren enz de calcrunz kanalen.
Verder onderzoek dient uil te wijzen erf deze gereduceerde conifractilitett van
kleine weerstmds-rteri& een regionaal fenomeen is of dat het een meer unifanra
verschijnsel blijkt te zijn. Urmeer het een regionaal vers~hijnselblijkt te zijn is het
mogelijk dat deze hyporeactiviteit bijdraagt tot de vaminderde inspanningstolermtie
tijdens hartfden door een verstoring van de veranderde distributie van de ~ardiac
output tijdens inspanning.Is het echter een uniform fenomeen, d m zijn de gevolgen
mogelijk versth;ekk;endw. Een verminderde pompfunctie als gevolg val een
ischemisch insullt zal Beiden tot activatie vm nemohumorde systemen om de
systemische perfusie druk constant te houden. Wameer de pedusiedruk echter weer
daalt als gevolg van een uniforme arteriele hyporeactiviteit zal dit leiden tot een
verdere acrtivsitie van deze systemen met als gevolg een verminderde efleclivitéit
(met name op cardiaal niveau als gevolg vim selectieve afname in het aantal
P-adrenoeept~ren)en een verdere retenha vapy water en zouten. Dit op ZIJEIbeu11zal
weer leiden tot oedeernvorming, pulmonaire congestie en de overgang vm
gecompenseerd naar gedecompenseesd hwfalen met de dood als gevolg. Verder
ondenoek naar de oorraak van deze hyporeactiviteit zal op de lange tehjai dan ook
een basis kunnen vormen voor een betere faurnnacotherapie met betrekking tot de
perifere vasculaire aspecten van h d a l e n .

