Circadian variability of the cardiovascular system in
hypertension : therapeutic implications
Citation for published version (APA):
Oosting, J. (1998). Circadian variability of the cardiovascular system in hypertension : therapeutic
implications. Universiteit Maastricht.

Document status and date:
Published: 01/01/1998

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
repository@maastrichtuniversity.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26 Jan. 2021

Chapter 9
Nederlandse samenvatting

,\%derI~~ri<i-~e
~[~tt~er~~~<jt~ifi~

Het blijkt dat cardiovasculaire incidenten zoais n~yocardlnfat-ct,hercenii.itiirc~01"
plotselinge dood vooral ~ ~ i i r k o m einnd e vrGege ochtend. liet doel vaii dit praefscl-irtll
is een studie naar de ai~echzunismendie aan dut fe~romeei~
teil grondslag lie8eia.
Hypertensie is de belangrijkste risicofac~orz~~a2r
hei oiltstsali z ara anlrcrcrsclerosc~,
en daarmee voor het ontstalin van hasitiiihrcten. 11190 ?% vnri de p:rti&rïten met liypeiqei-isie
tvordt bij onderzoek geen oorzaak voor het ontstaan vRn Ir>rperteeisoege\tondeir. Deze
v o m heet pnmairc desseraliek hypertensie. Bn dcrestereirde 10 /;'o worden ~fivilkinigen
van nxcren, bijnieren of de nierairtericëiu gezien. Deze vormen wordelu seciindaire
Ilypertensie genoemd. Het blijkt dat bij primaire hyperreilscc het dag-niacht ritive varr de
bloeddruk in her algerireen amwczip is, tcrlvijl bq secoiidairc oimctn vaii hypcrteiisie
vaak een klein verschil of 2elCs een negarlef verscl-iil tusserr dag- en naclztzba:~rdenufaii
de bloeddruk wordtgezlcii. Patiënten met cezi klcrin verschil in bloeddruk tussen dag ei1
nacht (nar-i-dippers) hebben een vergootte kans op ~oiuplicatiirsmil Yiy pertensie, zoals
linker venirikel hypertrofie ofreti~ropatl-iie.
De huidige behandelings richtlijnen voor hypertensie ZMPI erop gericht de
diiasroliische bloeddruk onder de95 iinmllg te krqgeii. De Iantstejarcn gnan er eclutcr ook
steinmen op oin patiënten te behanadelen athamikelijk vaii de aari~vezigl~eid
\la11 andere
rlsicofactorci~als cliolesteroP plasma spiegels, lichaan7srnasss, en al aaiiwe~igeschade
tengevolge van Iiyperteiisie. Gezien de hoge ineidelitie tijdei~sde oclitend i~aiiihet
v6Órkoi11c1i wan riiqocardirzfarcit zou liet weiuseltjk zijn dat nn~iiú-Iiyperterzsicvethcrapie
ook gericht is o p cle vroege ochtend.
flct onderxoek in dit proefschril? beschrijft in de hooidra~ikkcii1 tor 5 een aanlal
fysiolo~ischeprocessen die op de korte en lange tcl-mijn een rol spelcl7 biJ de regulatne
van het cardiovasculaire systeem. 111de l ~ o ~ l ~ d s t k6kei1
c i 7 wordt de icivlcaed van een
aantal antil~ypeflei?sieveefarniaca op l.iel dag-iaacht ritnre van cardiowasciilairc parameters onderzocht
In de algemene inlnoductie wordt de fysiot~giebescl~revenvan het systeem dat
dzlg-nacht verschillen kan veroorzaken wan allerlei processen in het licliaain. P-liiethij
worden 2 ~~ersclaillende
vormen undersciieideilt P) Endogeetz ritnre: processen die
afhankelijk rijn van een innerlijke klok. Deze processen vertonen nok ecii dag-nacht
riii-rae als er geen dag-naclit verscliillcn ineer 7iji1 in dc orngcvialg 2 ) Gxragecn ritme:
pruccsceri die dag-nacl~iiversch~llcrivertonien als reactie up dag-i~aclil~/c~sclrilleri
in cle
orrigcving. Het voordeel van een ei~dugeciirjtnic ir, dal cei-i proces zietr knrr iiiiclellcn op
verandeniilgen die nog gaair koincn. De tiieeste fysiologiscl-ic proccsseaï en parnillclers
veraanen dag-iïrach~verschillen,maair in l-ielgrootste gcdceltc clfiar\.tin is pilet bekctrd a r
dit door eeir endogeen ofexogeen ritrnc bepaald wordt
Ook binneïi het cardiovasc~~laire
systeem volgen dc inteste pirranietcis een dagnacht riilii~e.Wan de bloeddruk en de hairilrequenbe rs bekend dat zij Irogcrc !vtiard@i1
vertonen gedurende de dag ten opzichte van de tiacht. Ililrtilnirruutvolu~nccn lulLilc
perifere weerstand zijn iilinder goed ai~derzoehl WOOP.
het Irertiriinuui~ol~imezijn er
asnwijangen dat het overdag hogere waardei7 vertoont dan 's riachls. De relatieve
verscl~illei~
in hartiaiinuutvulurne zijn groter dan die vair de bloeddruk. Daaroiin is 's
nachts de totale perifere weerstand hoger dan, overdag. De i n \ loed van cardiovascul~iirc
regelmechanismen verîooi7t ook een dag-nacht rltnle, uaarbij opvalt dat belialire
(nor)iadsenalinede meeste hormonen met eeri vasc~constrictievewerking een rilnzc hebben
mict hogere: plasmasl:,iegeis tijdens de nacht.
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Er 15 ~ C I Iaantal fysiologische proeessen dte aanleídrng kunnen geven tot een
verhoogd risico op cardiovascularre incidenten t4 dens de vroege ochtend. De bloeddrnk
en de Iiartliequenrie stijgen gedurende deze periode. lesamen mei een verhoogde
blocddruk variabilitest zorgt dit voor een verhoogde: fysische belasting van de
vaatwanden her hart. Ellaed stolt makkelqker tijdens deze perrode tenvi~ibloedstolsels
minder snel wordcn afgebroken!.Teitslocte vertoont hel hormoon contisol in deze penade
zlJn hoogslr: waarden waardoor corunarrc arzeriegn extra gevoellg zijn voor
calecholamines.

Ikn hoofdctuk 2 zijn de korte termijn schommelingen van de bloeddruk vergeleken
met schommelingen in hel hartminuwitvolume en de doorstroming van nieren, darmen
en het aicRteslljfvaa1 niet-gcaneslheseerde rustende ratten. tlierby z ~ j ndrie freq~~sntie
gebeeden or~derzocht.11 I-loog frequent (HF; rond 1.6 1-12): schommelingen rond deze
fìrequeniiic worden meestal in verband gebracht met de invloed van het parasympaitiscl-ie
aiilonoinc ;lenuwstelsel en dc adcrnhallng. 111 het HF gebied wordt gezien dat de
variabiliteit van het slagvolume de variiabilmreit van het hanrminu~itvolumcbepaalt, en
dat. er celir directe, mechanische, koppeling is tusyen hel hartminuutvolume signaal en
hct bloeddruk signaal. De tlF sc-homiilie~ingenworden gedempt vooitgeleicl naar de
pcrikrc vaatbecldeiu va11i~icreii,dannen en aichlerlijif.23 Middeii Srequent (MF; rond 0.4
Hz): deze schotnmeliiigen zij11ancectal afrlaairkelijk van heit funict~oiierenvan het autonome
zenuwsrelscl. MF sclzonarilielingen i11dlc bloeddruk worden cooral veroorzaakt door
rloorstroiai,iirgsscI~on~imeIungc~i
i11het acl~teolijfterwqjl de doorslroining vaia de nieren cn
de darinen de sclruii~rnelirngenin de bloeddrilik passief volgen. 3) Laag freqtrent &F;
ro11d 0.12 Hz):de owrspsaiag van deze schommellrigezirdient gezoclit te worden in myogene
Illuctuaties van arterieen til? lokale vaatbedcleri. De LP' schommclirigen van bloeddruk
lijken ie worden veroorzaakt door rxyogesie reacties iir de vaatbedden van de nieren en
aan
de dasnaeili. Het feit dat dc myogenc reactie een ritme vertoont iia de blcaeddr~iktooi~t
d~iidc spieractiviteit van de arterieën tijdens deze reactie gecoordineerd hordt.
K
m
1 hoolüssl~iik
3 is eera n~elhocleoniwikkeld orar de baroreceptor rellex gewoeligheicl
(U1tS) bi,j ratten te meten met behulp van sponlasie fluciuatics van bloeddruk en
hartperiode. Bij vergeli.jkirng van de nieuwe imetl-iode anel een standaard nlethode bi$
verschiliendc amsrandighedcn blijkt ditr de rrieuwe rnetl-iode eer? goede ot~ereenkonist
ir;ceíl riicl cle standaii~~d
IIIC~IIO~C.
t-lct grote voordeel va11 de iri hoofdstuk 3 oiitwukkelde metl~odcis dat de BRS
cnnxin~iin vrij bewegende tliercii kan worden bepaald. Deze methode 1s iiru hzoofdstuk 4
gcliiriiikn o111 te bepalen of' dc BRS ceal dag-naclit rrlinc vertooiit. Daaniaasl rijn
schomrnzlinïgcr~in UKS, bloeddruk en Iiaarkfieclueiinic orzderzocht iaiet een periode tussen
5 iïiiiii~tcnen rircn (ultradiane ntniien). Dezc ondcr~ockenzijn gedaan bi.j norm~ilensic\~e
ei1 l~yl~esicinsieve
railen. T e ~ ~ c nissde itlvloed van verscluiBlende middelen ondertocht
dic lieh :iiiilorroiiìe zcaiiuws!else8 br3Ynvloedcn. Met betrekking tot de BRS werd gevonden
dan deze gcdureiitle de gtlacle dag lager i:, in hyperlensieue ratteil, vergeleken rnaet
~uorinio~ctzsieve
r:ittcii. Opvallend is dat de BRS zi.ji~miiiiiiiúile waarde bereikt t~jdensde
overgang v ~ i zde slaap naar de ucticvc periode, de periiode cvaarin bij mensen l.iet
ksl6rko1nei1van myocardinhrctcni is verlioogd. Het dag-nacl31 ritme vati de bloeddnik
is sicik t~ll~aiukclij
k vali de bcïrivloediiig van het autonorne zetiuwstelsel. Na iiiitsch&eling
vsui her perifere aLitonoimie rei~ai~stelsel
op farmacoliugischc iviJze is er geen dag-nacht
verschil iiaeea in de bloeddr~ek.Rcn-iriìi~lg\,ai1 het synipatisch autonoom zenuwstelsel
L"
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van de bloed\ aten leidt zelfs rot een 1agcre u aarde van de bloeddruk tijdens de actievc
penode. S p c i n ~ manalyse Iaal een zogenaamd 'iifvcrband zien hlissen spccifi~levemiugeia
ei) de frequenrie Tri hei algeii>ecn duidt een dergelijlk I/f verband op hcr ontbrekeni \,air
een doaninant regclmechauiisn.ie ei1 de ~ian%veziglleiicl
van inrerdcbe regeli11cc1~an1sïlle~ï
met invloed in het oirdenoclitte f'requenitie gebrcd. Mauipulalie E ~ ~ Ihet
I I ri~itoi~oii~e
zenuwstelsel heeft relatiefweinig enect op deze relatre. De liaiz?frequentiereagccrt zoz\el
voor wat betreft het dag-nacht rittire '41s de ultradiarie ritmes anders dar1 de bloeddrzik.
Het dag-nacht ntnle van de hal-tfiequeiitie is v,eunig ge\ioelig voor reIiimlnxg van het
aititonome i-~niU\+?stelsel.
en hjkt daannec vooma~mel~jik
af11arukelykvapi intrinsieke ca-dialc
rnech~anismeia.
1ii hoofdstuk 5 is her dag-nacht ritme van hct I i a r l n ~ i r n i i u t ~ ~ o oirderzcicl~t,
l~~i~re
cui
de irtvloed dme het ai~tenoomzeliuwstelsel en de aanmeziglieid v:in l~ypertensucerop
heefi. Ook zijlm ritrrien met cen kortere periode cii de slag-op-slag relaiie lussen
verscliillende cardiovascwla~reparameters omiiderzocltt. Hct blijkt dat I-iet
hartaninuutvoluii~eiijdens de actieve periode een hogere \iaarde 11ccE-i dair tijdens de
slaap periode, en dat de waarden en liet dag-aiacht patroon bil de noni1oicllslevL: en
lzypertenisleve raaeal vrmlwel identiek zi.itr. Het grale \ierccliul tussen ilorrnotcnsscve cir
lrypertcnsieve ratten is de totale perifere wcerstalid die bij I-typerter~sievcrlroogd IS.E-lct
patroon is eclzter t~ergelljkbaar. Na blokkade vaai het cardiale awk~nornczeiariwstelscl is
l.let harlminuutwolume giidaald, en is Irex verschil rilsseni dag eir rzacS-ii sterk ve~~imiiinadzrd.
IHet relatieve vcnmogerr van het lia~minuutvolumeis ongeveer 2 keer zo groot als die
van de bloeddruk in liet ondcrzochtte frequeiitiebereik. niet als de bloeddruk ei1
hartfrcqiientie in hoafclstuk 4, latei1 I-iet Ixartii~inuilitvol~~~~~e
erz dc iotele perifere weersn:lnd
een Ilrjj'relat~czien tussen vcrinc~genen frecliilcntie in liel periodebereik ttassetl cnlcele
niini~teilen uireia. Er zi"jngeen \erscliillen tiissen norinotcnsieve en hypertcnsieve i;itIeil.
De steiilhleid van de I(j"re1atie van de %eerstand is verlaoogd nis autoiiaiiie blokkade,
waarschijnliijk als gevolg van het ontbreken var1 de bililfferende werking van de b;iroreflex
Uln de directe slag-op-slap vcrgeli~kiirpover i 4 uur tusseii bloeddr~iken
~iartr-rrinunhfoiuine
blijkt dat over dezc periode l.iet hattariiniuut\~olt~~~~c
meer voiuinbcl is
dan de bloeddruk, en ook dat er geen rechisstreeks vcrbanirl is tirssen clezc [\vee piirailieiers. Tussen1 totalie perifere weerstand eli hairti~~rnt~iin~volwfi~e
besiaat wel ceir
rcchtstreckse relatie. Omdat de i~ariabilileiivan I~as~i~rn~iuu~r~oIi~uiie
irr Irct OicIc bcrcik iiiiiti
hoogftequeaiie schoinincl~ngrntot Bret dag-nacht nlnic I-ioger is als die v:in dc bloccldl kik
Ugkt het w a a ~ c l ~ 1 ~ 1dat
i l i dit
~ k niet cen centraal geregelde parametct rs I k ligtiiena wan 24LIUTS slag-op-slag relatics tusseil hrartfreqi~entieen ariderc parameters lalcii rcgclr~ialrg
rneerdere pieken gezien. Aangczaen dcze pieken in aantal [oenenmen na carclrale bleikltadc
is het avaarsclhij1i1~~k
clal deze door ceia intrurrsiek rncchanismc I/CIII IICI hart vei-oo~~aakt
worden.
In hoofdstuk 6 i s het elTect van veasclanlleiidc 11jdenvan tocdncniu~gI.iekekei2 vatli
een aantal klassen kan anti-hypertensiewe stoffen Er rbn duidclijkc verschhllen i n
c j k c t i ~inei1 en wetksi~gsdeiurgevonden. De syrnpaticolyiisclie sluffciu JiJn hret ir~cesn
el'leciiefiii de penoclc dar de biloeddmk st~jgtterwijl rei-ialc l~natverwijdcrsals dc ACGremmer captopril en de beta-blokkeerder tertatolol nnecr effectief tlpn Isti toedlcili~~g
tljdcns het begin van de slaap.
In froofdstuk 7 is een aantal stoffen dic het renine-ang~ntca.isiilesyslcein
beiiivloeden met clkaar vergeleken. Dc stoffen 2911 in deze saudie op 5 achiteiccilvolgenele
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dagen als Iní'uus gegeven op twee verschillende tijdstippen. De gemiddelde
bloeddrukdalrng gedurende 24 uur is niet verschil Icnd tussen een ochtend of een a w n d
dosering, maar er zijn wet duidelijke verschillen i11 het patroon wan de bloeddruk
gedurende 24 uur. Het rate-pressure product, een maat voor de zuurstofconsump'tie van
het hart, daalt tijdens de ochtend dosering sterker dart tijdens de avond dosering. Dit
lijkt vooral bepaald door een sterkere hartfrequentie verhoging bij de avond dasering.
Een interessant fenomeen tijdens deze studie if;dat het anti-hypertensileve effect wan
deze middelen in de Boop wan een aanhl dagen toenam, zonder dat dit te wijten kon zijn
aan ophoping van de stoffen in het Liclram. Het lijkt erop dat de bloeddruk na enkele
dagen van behandeling afhankelijk wordt van het angiotencine II, het honnoon dat
onderdrukt wordt door deze middelen. De veranderin-ri in het patroon van de bloeddruk
en lrar~frequentiegeven aan dat de t~jdsaihankelijkc:toed~eizingvan ACE-remmers een
bidrage kunmen Ieveren aan de behandeling wan hypertensie
In di1 proefschrifi hebben we laten zien dat hetmogel~jkis om Bret patroon van de
bloeddruk zodanig te veranderen dat de piekbelasting van risicofactaren die belangrijk
zijnet voor het ontslaan van nzyocardanhrct inet meer allen op hetzelfde tijdstip van de
dag plaatsvinden. 111 het slothoofdstuk wordt de betekenis van deze obsenraties
besprokcni in het kader van risicofactoren en behandelstrategieb bij hypertensieve
patiEritem.

