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Hartfalen kan omachrewen worden als het onvermogen van het had g e n o q bloed
.Be pompen om te voorzien in de behoefte aan zuurstof en voedingsstoffen van het
l~ichaarn.De aandoenilngen die leiden tot harifalen zijn uitersi divers, wat de
diagnose van de ziekte vaak bemoeilijkt. Iroin~lischgenoeg hebben juist de
verbeterde crwerlevi~ngskansenvan deze primaire aandoeningen geleid tot een
toename in de incidentie van harkfalen. Wanneer de symptomen van harttalen
eenmaal herkend zijn, is de prognose slecht. Niet alleen zijn die sterftecijfers
hoog, maar ook de; kwaliteit van het leven neemt in ernstige mate af.
Die behandeling wan hartfalen wordt bemoeiliijkt door Rei progressieve karakter
van het ziektebeeld. Als het hart niet in staat is om aan de metabole vraag wan het
lichaam te voldoen, wordt een reeks compensatie-m~echainismengeactiveerd;
deze betreffen de nieren, het zenuwstelsel en een aantal hormonen. Op de korte
termijn zorgen deze er voor dat de doorbloeding van de belangrijkste organ~enup
peil bliij~ft.Op de lange termijn leiden deze compensatoire m~echanismenechter tot
van het toestand van de patiht: ze verhogen van de
een verdere werslle~hteri~ng
weerstand waartegen het reeds verzwakte hart in moet pompen. Bovendien zijn
er aaniwijzinglen dat chron~~ische
activering van het zenuwstelsel en hormonen
(zogenaamdle neumhormoon-systemen) een beschadigende invloed op de
hartfunctie hebben, los van hun effecten op bloeddruk en doorbloeding. In onze
werkhypothese veronderstelden we dat chronische veranderingen in
hemodynamica en neurohormol~entot structurele en functionele veranderingen
in de bloedvaten zouden kunnen leiden. Zulke vaatveranderingen zouden de
harífunctiie verder beperken, wat op ziijn beiart de doorbloeding verder aantast en
de nieurohorrnianen nog sterker activeert. Zulke negatieve spiralen kenmerken
hartfalen.
/n dit prolefschrift Piebiben W@ een aantal factoren onderzocht dis de ifhlnctie wan
zowel grote als kleine slagaders (arteriën) gIedurelnde de ontwikkeling van
hartfalen zouden kunnen bernvloeden. Om deze experimenten uit te voeren
hebben we gebruik gemaakt van een dierexperimentesl model van hartfalen,
waarbiij de linker kra~nsslagaderwan de rat wordt afgelbonden. Deze ingreep
resulteert in het afsterven van een groot gedeelte van de wand van de
linkerkamer van het hlart, hetgeen vergelijkbaar is met een hartinfarct bij dIemens.
In hoofdstuk 2, hebben we de hemodynarnische en ineurohormonale status van
deze geïnfarceerde ratten in de tijd bestu~deerd.Alhoewel er belangrijke
verschillen zijin Zussen hartfalen in de rat en de mens, vooral wat relatieve leeftijd
en onderliggende ziekte betreft, blijktt hartralen in de rat veel oivereenkomsten te
vertonen met het beeld dat in de, mens gezien wordlt. Na het induceren wan een
harliinfarct treedt er een acute fase van onderdlrukking van de hartfunctie en
newrohormonale aictiverin~gop, Deze wordt gevolgd door een relatief Bange fase
waarin de hemodynamica in rust niet verstoord is. Echlter, mleitingen onder
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gestimuleerde omstandighede lieten zien dat de functie vain het hai;t zelf in
ernstige matle verstoord is. Op termijn eindigt deze aanpassingsface en bloed,diuk en d o o r b l ~ d i n gkunnen niet op peil gehouden worden, ondanks een verdere
neurohomonale activering.
De belasting van het hart, de zogenaamde "afterPoad", wordt bepaald door de
perikre weerstand en cornpliantie. Weerstand wordt gegenereerd in kleintie
arterlgn, telwijl! de grote elastische vaten de compliantie, oftewel hst bufferemd
vermogsn~,van het arteriële systeem bepalen. Uit klinische studies is bekend dat
de compliantie van de grote vaten bij hartfalen vaiak verminderd is Nie'ttemin bliujfi
het onduidelijk of, in biet gewal van sen afgenomen itlcarmpliantie, dit te wijten is aan
het hartfalen of aan onderliggende aandoeningen. In hoofdstuk 5 onderzochten
we de compliantie van de rattenaorta drie weken na het induceren van een
hadinfairct. In dit stadia was de mechanische gedrag van de soda niet
verschillend in geïnfarceerde en g~ezonderatten. Niet alleen bij hartfalen maar in
het algemeen blijft het onzeker welke factoren een invloed op cornpliantie hebi1beln,.
Er wordt gesuggereerd dat de cornlpliantie van een vat door de druk, de dikte van
de vaatwand, de samenstelYRnig van de wand, de tonus van de spieren in de
vaatwand en de grootte van de diameter van invloed zouden kunneln zijn. In
haofstukken 3, 4, en 5, werd de rol van deze factoren bij het bepalen van de
cornpliantie in de rat aorta onderzocht. Uit deze studies blijkt dat acute
veranderingen in de druk een rol spelen bij het bepalen wan de compllanti~e.
Echter, elk van de andere onderzochte parameters bleek geen inwloed ap de
campliantie te hebben. Op acute basis had het verhogen van de tolnlus van de
glladde spier geen effect op de cornpiiantie. Chronische veranderingelm in de
heersende bloeddruk, de dikte van de aartawand~,en de diameter hebben ook
geen effect. Het feit dat compliantie .op acute maar niet op chronische basis
be'invloed kan woden, suggereert dat cornpliantie ge-autoreguleerd is, d.w.z. dak,
als een verstoring de cornpli~airrtieverandert, er een aangassingspmees optreedt
waarbij de compliantie genormaliseerd wolrdt. Deze data pleiten ervoor dat het
handhaven van de compliantie fysiologisch van belang is en verder ondermelk zal
moeten nsiMijzen welke mechanismen veranbaoirdelijik sîïn voor biet regulieren van
de comlpliantie.
In het laatste deel van dit proefschrifl is het functioneren van de
weerstandsarterië.n bestudeerd. Verhoogde totale perifere weerstand is
kenmerkend voor hartfalen en draagt aanvankelijk bij tot een adequate
pe~usiedrwikvan vitale orglanen. Een langdurige verhoging van de weerstand kan
in stand gehouden worden door strlucturele veranderingen in de vaten, een
verminderde vaahewijdende, of een verhoogde vaatvernauwlende functie. In dit
proefschrift hebben we de minimale vaatweerstand, o h e l de kVeerstand bil
v a a h e ~ i j d i n g ,in de achterpoten van de rat gebruikt ais maat. voor
magelijke strulcturele veranderingen die een invloed op d~e~eelrstandhebben.
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Echter tot drie maanden na het hartinfarct konden er geen verschill~enin minimale
weersla~nd tussen ge'ínfaaoeerde en wwtrolle ratten worden waargenomen
(hoofdstuk 8).
Vtrlwarolgens werd de vaatverwijdende functie van het achterpootsuaatbed
bestudeerd. Ilnklinisch Piartfalen is een verminderde vaatverwijdende readie op
acetylcholine reedls uitvoerig beschreven. Daarom wlerden de reacties op dit
farmacon bestudeerd. Trst drie rnaamden na het induceren van een hartinfarct
konden er echter geen verschillen warden aangetoond tussen de antwoorden op
aicetylcholine in ge'linfarceerde en controle ratten (hoofdstuk 8). Acetylcholine
inducesrrt vaatYi&wijding door het stimul~erenvan de productie van tenminste
stilkstofoxlide, prostacycline en een hyperpolariserende factor (EDHF) afkomsti~g
uit de endoiheel-cellen, de cellen die de binnenkant van de bloedvaten bekleden.
Recente bewindingen suggerereln dat de componenten wan de acetylcholinerespons verschilHen per vaatbedlpzodanig dat stikstofoxide met name belangrijk
is voor dilatatie in grote vaten, maar dat EDMF een steeds belangrijkere rol gaat
spelen naarmate de diameter van de vaten afneemt. In de achterpoten wan de rat
blleek dat EDHF primair verantwoordlelijk is voor acetylcholine-g~eanduceerde
vaatvetwijding (hoofdstuk 6). Aangezien het merendeel van de stucliles met
acetylcholine in de mens iln grote vaten zijn witgevoelrd, zouden de verschillen met
de data gepresenteerd in dit proefschrifi mogelijkewijze verklaard kunnen worden
vanuilt het relatieve belang van stikstofoxide in de acetylcholin~e-respons.
In hetzelfde achterpoot-model werd ook de vaatvernauwende functie tijdens
hartfalen bestudeerd. bda het induceren van een harti~nfarctnamen die antwoorden
op vaatvernauwende cubctanti~esaf. Zowel de gevoeli~gheidvoor kaIlium alsook
de maximale toename in weerstand waren signi1fican6afgenomen in ge'infarceerde
ratten. Alhoewsll deze bevinding in tegenspraalk lijkt te zijn met een toenlame iln
perifere weerstand, zou een verminderde vaatvernauwende capaciteit de
voortgang van hertfalen kunnen bevorderen. Afgenomen msulteert in een
verhoogde afgifte van neurohorrnolnen die dit effect veroorzaken, om de
perfusiedrw~kop peil te houden. Toe~nemendeongevoeligheid vraagt oplopende
neurohormonale activering, hetgleen de functie van het had vervolgens weer
negatief zou kuninen beïnvloeden. Bovendien zolu het onvermogen om voldoeln~de
weerstand vooraan in een vaaltbed te genereren oedeemvormirng versnellen door
een verhoging wan de druk in de haarnaten.
Tijdens de periode waarin de gevoelig~heidvoor vaatvernauwende stimuli
afneemt, ils de totale perifere weerstand toegenomen, maar zonder een verhoging
in de gemeten spiegel~swan vaatvernauwende nueurohormonen in het bloed. Dit
verschijnsel zou misschien ver~klaardkunnen worden door een belangrijke lokale
hormoonproductie die niet in bloed aan~toonibaaris, of door een verlaging van
belang van een van die lolkalle
vaatverwijdende hormonen. Het mogelìj~~ke
hormooncystemen, het renine-angiotensìne systeem, In hartfalen en van
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stiktofoxide in de regukiring wan de vaat-tonus stirniwileerde ons om de
ha2
hormoo1naingiotensine 11 en ~ti~kstof~xide
in de vaahernauwen& functie te
bestuderen.
In controle ratten leidden chronische Elnfwsies wan angiotensine II tot een
verminderde vaatvernauwende respons op kalium, maar de maximale toename
in weerstand bleef gehandhaafd (hoofdstuk 7). Tevens resulteerde de chronische
remming van de productie van stikstofoxide in een vermindering van de
contractiele vermogen in controle ratten [hoofdstuk 7). Dese verlaging van de
vaatvernauwende reslpans was vergelijkbaar met de velrminderde
vaatvernauwende respons in geinfarceerde ratten (hoofdstuk B), Anderrîjds was
chronische remming van stikstof oxide synthese zonder effect op de al
verminNderde
vaatvernauwende functie in geïnfareeerde ratken (hoafdstuk 8). Ook
was het effect van verlaagde stikstofoxide fl~iveau'sop bloeddruk veel Qerilnigerbij
geinfarceerde dan bij controle dieren. Dese resultaten sug~gerendat stikstofoxide
spiegels tijdens hartfalen in de rat verlaagd zijn. Bolvendien liijkt het alsof
verminderde stikstofoxide leidt tot afname van vaatvernauwende effecten.
Omdat geneesmiddelen die de vorming van angliotensine U
I remmen, de
zogenaamde angi~otensiheconverting enzyme (ACE) remmers, tegenwoordig tot
de ctandaardth~erapiebij hartfalen horen, hebben we de effecten wan de ACE
remmer captopril op de vaatvernauwende functie tijdens hartfale~nbestudeerd.
Chronische behandeling met captopril verbeterde de vaatvernauwende functie in
gesinfarceerderatten. Mogelijkerwijze is dit gunstige effect rechtstreeks te wijten
aan een verlaging van de angiotensine II spiegells. Anderzijds zou het effect van
captapril gelegen kunnen zi~jnin het verhogen van de stikctofoxide niveau=s
dloordatACE remmers ook de afbraak van een ander hormoon, het bradykinine,
remlmen; bradykinine verhoogt de productie wam stikstofoxide door het endotheel.
Samenvattend, is in dit proefschrift aangetoond dat het infarceren van de linker
kamerwand van het rattenhart hernadynamische en newroh~ormona~le
veranderingen induceert, dlie sterk lijken op de sympiornen van hartfalen bij de
mens. Alhoewel de belasting van het hart door zowel de functie van die kleine
weerstandsarteriën, als door de grote lelastische arteriem bepaald wordt, rijn, in
dit model van hartfalen, de functionele veranderingen in de kleine
weerstandsarterleën het meest uitgesproken. De mechalnische eigenschappen
van de ratten-aorta lijken daor een hartinfarct niet te worden beïnvloed. Nader
ondersoek naar de mechanismen waardoor compliantie geregeld wordt,
suggereren dat compliantie mogelijkerwijze ge-autoreguleerd is. 'dieIrder is
aanlgetoonddat de verhoogde perifere weelrstalnd tijdens hartfalen nret te wijten
is aan strw,ctureleveranderingen in het vasculaire netwerk. Bovendien bli~kter
geen verminderde vaatverwijdende capaciteit te ontstaan. De andere resultaten
in dit proefschrifi wijzen daarentegen op een bijdrage van verlaagde
stikstofoxidespiegels aan de toegenomeIn weerstand. Bovendien ;zijn er
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aalnw#jzliflgendat chronisch gereduceerde stikstofoxide niveau's tut t e n ahame
wan het: vaaitverarauwendvermogen van de airteriBn leidten.
Deze afname van het vaatvernauwende vermogen zou kunnen leiden tot een
verdere activering van neuirohorm~onaliesyst@mleeren zou op deze wijze de
klassieke vicieuze: cirkel waln hamallenk~wnnenb6r"nvlioeden.Aangezien afname
van het vaa&@rnauwlanxilevermogen dIe voortgang wan haflallen zou kunnen
bevorderen, verdienen de Intrai~el~lulaire
mechanismen die veraarhoordelijk zijn1
velar dit verschijnsiel nader onderzoek. Heit positieve effect van de ACE remmer
~ ~ a p t ~ op
p r îde
l afname van Inlet vaatviernaiwwende vermogen draagt mogelijk bij
aa~nhet glwnistige effect van K E remmers in patiënten met hartfalen.

