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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 

Hoofdstuk 1 vormt de inleiding van dit proefschrift en geeft een kort overzicht van 
cardioprotectieve interventies. De fenomenen preconditioning en postconditioning worden 
beschreven, alsmede de belangrijkste elementen van hun onderliggende mechanismen met 
een nadruk op de rol van het mitochondrion. 
In hoofdstuk 2 onderzoeken we het gevolg van mKCa kanaalactivatie op het mitochondriële 
energiemetabolisme in het geïsoleerde hart. Onze resultaten tonen aan dat matrix K+ influx 
door mKCa kanaalactivatie de snelheid van mitochondriële zuurstofconsumptie doet 
toenemen op een dosis afhankelijke wijze. De mitochondriële productie van reactieve 
zuurstofsoorten werd duidelijk verhoogd indien een hoog transmembraanpotentiaal werd 
gehandhaafd in combinatie met een verhoogde zuurstofconsumptie. Onze data doet 
vermoeden dat de productie van reactieve zuurstofsoorten wordt veroorzaakt door K+ influx 
de mitochondriële matrix in door mKCa kanaalactivatie. 
De impact van mKCa kanaalactivatie op de productie van reactieve zuurstofsoorten die door 
omgekeerde flux van elektronen ontstaan, wordt onderzocht in hoofdstuk 3. We laten zien 
dat de mKCa kanaal activator NS1619 de mitochondriële productie van reactieve 
zuurstofsoorten vermindert, die ontstaan door omgekeerde flux van elektronen naar comlex 
I van de elektronentransportketen. De relatieve afname van de omgekeerde elektronenflux 
en daarbij de productie van vrije radicalen, is waarschijnlijk het gevolg van een toename in 
de voorwaartse elektronenflux door verhoogde mitochondriële zuurstofconsumptie. 
Het is aangetoond dat het beschermend vermogen van ischemische preconditioning 
verminderd is in het oude myocardium. Activatie van mKCa kanaal is een kritieke stap in 
ischemische preconditioning. In hoofdstuk 4 laten we zien dat het effect van mKCa 
kanaalactivatie te niet gedaan is in mitochondria die geïsoleerd waren uit de harten van 
oude ratten. Wij concluderen dat dit mogelijk een van de onderliggende mechanismen is 
van het verminderd beschermend vermogen van ischemische preconditioning in het oude 
myocardium. 
Het edelgas helium kan farmacologische preconditionering in werking stellen. In 
hoofdstuk 5 onderzoeken wij of mKCa kanaalactivatie en regulatie in mitochondriële 
zuurstofconsumptie betrokken is bij helium-geïnduceerde preconditioning. Wij laten zien 
dat helium preconditionering via mKCa kanaalactivatie geeft, en mitochondriële 
zuurstofconsumptie reguleert. Zowel de cardioprotectieve eigenschappen als het effect op 
de mitochondriële zuurstofconsumptie zijn leeftijdsafhankelijk. 
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In hoofdstuk 6 onderzoeken wij of helium preconditioning induceert in het pre-diabetisch 
myocardium. Wij tonen aan dat helium-geïnduceerde preconditioning te niet gedaan wordt 
in obese Zucker ratten in vivo. 
Deze reductie in beschermend vermogen is geassocieerd met een verminderd effect van 
helium op mitochondriële zuurstofconsumptie. 
Zoals beschreven in hoofdstuk 5 en 6 van dit proefschrift, induceert helium vroege 
myocardiale preconditioning in de rat in vivo. In hoofdstuk 7 onderzoeken wij of helium 
ook late preconditioning induceert, en indien dit het geval is, of het cardioprotectieve effect 
concentratie afhankelijk is. Bovendien hebben we gekeken of herhaaldelijke toediening van 
helium op opeenvolgende dagen, een verhoogde cardioprotectie geeft. We hebben 
aangetoond dat helium late preconditioning induceert en dat maximale cardioprotectie 
reeds bereikt wordt bij toediening van een cyclus van 30% helium. 
Hoofdstuk 8 richt zich op de interactie van hyperglycemie en sevofluraan-geïnduceerde 
postconditioning. Wij laten zien dat hyperglycemie de beschermende werking van 
sevofluraan-ge�nduceerde postconditioning te niet doet. Farmacologische inhibitie van 
mPTP door cyclosporine A kan de cardioprotectieve werking van sevolfluraan echter 
herstellen. 
Het oorspronkelijk doel van de studie die beschreven staat in hoofdstuk 9, was te 
onderzoeken of de inhibitie van de mPTP betrokken is bij morfine-geïnduceerde 
preconditioning in geïsoleerde rattenharten. De verwachte cardioprotectie was echter niet 
aantoonbaar. Daarom hebben wij onderzocht wat de invloed van verschillende 
preconditioning protocollen en substraat condities is op cardioprotectie in dit experimentele 
model. Wij tonen aan dat fysiologische waarden van glutamine morfine-geïnduceerde 
preconditioning voorkomt. 
In hoofdstuk 10 worden de voornaamste conclusies van dit proefschrift samengevat. Een 
algemene discussie over de klinische implicaties en de beperkingen van de experimentele 
modellen zijn ook opgenomen  in dit hoofdstuk. 
 
 


