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SAMENVATTING G 

Hoofdstukk 1 

Inn deze inleiding worden de interacties tussen calciumionen, calciumkanalen, 
calciumantagonistenn en de effecten hiervan op vasculair glad spierweefsel in detail 
behandeld.. Een verhoging van de calciumconcentratie in het cytoplasma van een 
vasculairee gladde spiercel, veroorzaakt door afgifte van calciumionen uit intracellulaire 
opslagplaatsenn of door massale instroom van cxtracellulair calcium door de 
calciumkanalenn in het cytoplasma, leidt tot een contractiele respons. De voltage-
afhankelijkee calciumkanalen, waardoor extracellulair calcium de cel instroomt, kunnen 
geblokkeerdd worden door calciumantagonisten (CA). Er zijn verscheidene typen van 
dezee kanalen bekend en drie hiervan zijn van belang voor de cardiovasculaire 
geneeskunde:: de L-, T- en N-type calciumkanalen. De belangrijkste therapeutische 
indicatiess voor het gebruik van CA zijn hypertensie en angina pectoris. CA hebben een 
gunstigg effect bij deze indicaties en ondanks enkele omstreden berichten waarin het 
tegendeell  wordt beweerd, zijn CA veilig in het gebuik op de lange termijn. Onderzoek 
iss gaande naar linker ventrikelhypertrofie en atherosclerose, om te bepalen of CA in 
therapeutischee zin gebruikt kunnen worden voor deze problemen. In de laatste twintig 
jaarr zijn er veel nieuwe CA ontwikkeld. De belangrijkste verbeteringen van de 
nieuweree CA ten opzichte van de oudere middelen zijn verhoogde vasoselectiviteit, een 
langzamerr optredend en een langer aanhoudend vaatverwijdend effect. Voor de oudere 
CAA zijn afgiftesystemen ontwikkeld om een langzame afgifte van het middel te 
bewerkstelligen,, hetgeen leidt tot een kinetisch profiel vergelijkbaar met dat van de 
nieuweree CA. 

Hoofdstukk 2 

Dee bifasische contractiele respons, opgewekt door hoge kaliumconcentraties, werden 
onderzochtt in geïsoleerde weerstandsvaten van de rat uit de mesenteriale, renale, 
coronairee en basilaire vaatbedden. Aangenomen wordt dat de tonische fase uitsluitend 
hethet resultaat is van het openenen van L-type calciumkanalen (LCC), terwijl in de 
fasischee fase T-type calciumkanalen (TCC) mogelijkerwijs een rol spelen. De effecten 
vann nifedipine, verapamil en diltiazem (LCC-antagonisten) werden vergeleken met die 
vann mibefradil (een gecombineerde LCC- en TCC-antagonist) op contracties. 
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geïnduceerdd door hoge kaliumconcentraties ter evaluatie van een mogelijke 
betrokkenheidd van de TCC in deze contracties. Weerstandsarteriën (diameter 393.6
4.88 pm, n=104) werden geïsoleerd uit de diverse organen van Wistarratten (300-350g) 
enn bestudeerd in een isometrische draadmyograaf. De effecten van stijgende 
concentratiess van de calciumantagonisten op steeds door "hoog kalium" geïnduceerde 
contractiess werden gekwantificeerd door middel van concentratie-respons curves. 
Mesenterialee vaten van SHR en WKY werden vergeleken wat betreft hun respons op 
nifedipinee en mibefradil. Nifedipine bleek het meest potent als blokker van zowel de 
fasischee (reductie 66-779?-) als de tonische component (IC50 = 1.1-5.4 nM) van de 
vasodilatatie.. Het effect van mibefradil op de fasische component was vergelijkbaar met 
datt van verapamil en diltiazem. Mibefradil was vergelijkbaar met verapamil wat betreft 
hett effect op de tonische fase (IC5Ü = 19.6-178.9 nM). Deze resultaten wijzen erop dat 
onderr deze experimentele omstandigheden de blokkade van TCC niet bijdraagt tot het 
vaatvervvijdendee effect van mibefradil. 

Hoofdstukk 3 

Reflextachycardie,, opgewekt door dihydropyridine-calcium antagonisten (DHP-CA), 
wordtt vooral veroorzaakt door de snelheid en niet zozeer door de grootte van het 
vaatverwijdendd effect van deze middelen. Daarom hebben wij een reeks CA (zowel 
DHPP als niet-DHP) vergeleken in een isometrische draadmyograaf wat betreft de 
snelheidd van hun vaatverwijdend effect in geïsoleerde mesenteriale arterién (diameter 
256  3vim . lengte 2mm) van Wistar ratten (gewicht 300-350g). De gemiddeld kracht 
vann de door "hoog kalium" geïnduceerde contracties bedroeg 2.3  O.lmN/mm. 
Intensiteit,, uitgedrukt in ICMrwaarden, tijdsverloop van de vaatverwijdende werking en 
herstell  van de contractiele respons na uitwassen van de CA werden bepaald. Voor deze 
driee parameters werden de volgende volgordes gevonden: (intensiteit) S.S-barnidipine > 
(S)-lercanidipinee > barnidipine HC1 > amlodipine > nifedipine, lacidipine > (R)-
lercanidipinee > verapamil, mibefradil; (tijdsverloop) lacidipine. amlodipine > (S)- and 
(R)-lercanidipine.. S,S-barnidipine. barnidipine HC1 > mibefradil, verapamil, nifedipine: 
(herstel)) nifedipine > verapamil. S.S-barnidipine, amlodipine > barnidipine, lacidipine > 
mibefradil.. (R)-lercanidipine > (S)-lercanidipine. S,S-Barnidipine bleek aldus de meest 
potentee vaatverwijdcr te zijn; interessant is de waarneming dat het racemaat van 
barnidipinee 20 keer minder werkzaam bleek te zijn dan S.S-barnidipine. 
Reflextachycardiee veroorzaakt door DHP kan vermeden worden als het vaatverwijdend 
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effectt langzaam optreedt. Bij niet-DHP-CA, zoals bijvoorbeeld verapamil, wordt 
reflextachycardiee waarschijnlijk tegengewerkt door een direct remmend effect op het 
geleidingsweefsell  in het myocard. 

Hoofdstukk 4 

Indienn het effect van een calciumantagonist (CA) langzaam optreedt, leidt dit tot minder 
activatiee van de baroreflex en dus van het sympathische zenuwstelsel. In een vorig 
onderzoekk hebben wij van verschillende CA het tijdsverloop van het vaatverwijdend 
effectt gemeten in kleine geïsoleerde mesenteriale arteriën van de rat. Hieruit hebben we 
geconcludeerdd dat verschillen in vetoplosbaarheid van de onderzochte CA 
waarschijnlijkk aan de gevonden verschillen in tijdsverloop ten grondslag liggen. 
Vetoplosbaarheidd van chemische stoffen wordt uitgedrukt d.m.v. de logarithme van de 
membraan-verdelingss coëfficiënt (logP). Wij hebben de mogelijke samenhang tussen 
hett tijdsverloop van de werking van CA en hun respectievelijke logP-waarde 
onderzocht.. Kleine arteriën uit onderhuids vetweefsel van gezonde mensen (diameter 
5911 1 m, n=7 for iedere concentratie) werden verkregen vanuit de cosmetische 
chirurgiee (mammareductie en abdominoplastiek). De vaten werden onderzocht in een 
isometrischee draadmyograaf. Het vaatverwijdend effect van de CA werd 
gekwantificeerdd door middel van logIC50-waarden en het tijdsverloop van de 
vaatverwijdendee werking werd voor iedere concentratie uitgedrukt als "time to Eeq90"-
waarden,, d.w.z. de tijd die nodig is om 90% van het maximale effect te bereiken. Als 
logICso-waardenn werden -8.46  0.09, -8.33  0.25 and -8.72 6 gevonden voor 
respectievelijkk nifedipine, felodipine en (S)-lercanidipine (n.s). Gemiddeld genomen 
bereiktee nifedipine een "time to Eet)9o" in 11  1 min. Felodipine en (S)-lercanidipine 
bereiktenn waarden van respectievelijk 60  Umin and 99  9 min. De verschillen 
tussenn deze waarden waren statistisch significant (p<0.01). Ondanks deze verschillen 
zijnn de onderzochte CA equipotent wat betreft hun vaatverwijdende effect. De 
berekendee logP-waarden voor respectievelijk nifedipine, felodipine en (S)-lercanidipine 
warenn 2.50, 4.46 en 6.88. Met behulp van lineaire regressieberekeningen werd een 
statistischh significante correlatie tussen logP enerzijds en het tijdseffect anderzijds 
gevonden.. Een hoge logP-waarde gaat gepaard met een langzaam optredend 
vaatverwijdendd effect. 
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Hoofdstukk 5 

Inn dit onderzoek is nagegaan of de afgifte van sympathische neurotransmitters als 
gevolgg van electrisch-veld stimulatie (EFS) door mibefradil sterker geremd werd dan 
doorr verapamil. Uit Wistarratten werden staartarterién geprepareerd (diameter 620
9|j.m).. Hiervan werden ringsegmenten met een lengte van 2mm opgehangen in een 
isometrischee draadmyograaf. Na een gepaste periode om de vaten een 
evenwichtstoestandd te laten bereiken en een trainingsprotocol werden de vaten 
gestimuleerdd óf door EFS (frequentie 0.25-4Hz gedurende 30s) óf door een 
concentratie-responscurvee met noradrenaline (concentraties van 0.03-3|iM) óf door een 
contractiee met ATP (0.3 mM). De respons op deze drie stimuli werd gebruikt als 
basislijn.. Door EFS-geïnduceerde contracties bleken stabiel en reproduceerbaar en 
warenn te blokkeren met tetrodotoxine (l|iM) , guanethidine (3[iM) en met de combinatie 
vann suramine (0.5mM) en prazosine (3jaM). Door EFS geïnduceerde contracties (1 Hz) 
kondenn vrijwel volledig geblokkeerd worden met 10p:M mibefradil (97%), maar slechts 
gedeeltelijkk met 10(iM verapamil (73%). De logIC50-waarden voor respectievelijk 
mibefradill  en verapamil waren -5.6 en -6.6. Contracties geïnduceerd door exogeen 
noradrenalinee en ATP werden door respectievelijk mibefradil en verapamil in gelijke 
matee geblokkeerd: noradrenaline: maximale inhibitie 70% en 75%; log IC50: -6.5 and -
6.7;; ATP: maximale inhibitie 92% en 97%; log IC50: -6.5 and -7.0. Hieruit volgt dat 
mibefradill  een additioneel effect laat zien op EFS-geïnduceerde noradrenalineafgifte en 
ditt kan niet verklaard worden door blokkade van het L-type calciumkanaal. 
Waarschijnlijkk wordt dit effect veroorzaakt door blokkade van het N-type 
calciumkanaal,, waardoor de afgifte van noradrenaline uit de zenuwuiteinden voorkomen 
wordt.. Activatie van het sympathische systeem komt veel voor bij patiënten met 
hypertensiee of hartfalen en dit is een ongewenst proces. Een calciumantagonist die 
zowell  het N- als het L-type calcium kanaal blokkeert, zou daarom voordelen kunnen 
hebbenn boven de gangbare calciumantagonisten die voornamelijk L-type 
calciumkanalenn blokkeren. 

Hoofdstukk 6 

Hett is gebleken dat mibefradil (MIB), een calciumantagonist met een hogere affiniteit 
voorr het T- dan het L-type calciumkanaal. ook N-type calcium kanalen kan blokkeren. 
Vann dit type calciumkanaal is bekend dat het betrokken is bij de afgifte van 
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noradrenalinee uit de zenuwuiteinden en daarom is de mogelijkheid onderzocht dat MIB 
eenn middel met sympatholytische eigenschappen zou kunnen zijn. In de "gepende" rat 
werdd het remmend effect van 3 en 10 umol/kg MIB op de tachycardie, veroorzaakt door 
electrischee stimulatie van de preganglionaire nervi accelerantes, onderzocht. Bovendien 
werdd het effect van MIB op de dosis-respons curve op toegediend noradrenaline 
gemeten.. De diverse effecten van mibefradil werden vergeleken met die van verapamil, 
eenn L-type calciumkanaalblokker. Als gevolg van electrische stimulatie nam de 
hartfrequentiee toe met maximaal 7 bpm (controle, n=6), 6 bpm (MIB 3 umol/kg, 
n=8),, 6 bpm (MIB 10 umol/kg, n=5), 5 bpm (VER 3 umol/kg, n=6) en 7 
bpmm (VER 10 (imol/kg, n=5). Guanethidine 5mg/kg i.v. blokkeerde de stijging in 
hartfrequentiee volgend op electrische stimulatie (1.5 en 10 Hz) volledig. Als gevolg van 
toedieningg van noradrenaline nam de hartfrequentie toe met 4 bpm (controle, n=6), 

66 (MIB 3 umol/kg, n=6). 9 bpm (MIB 10 umol/kg, n=5), 5 bpm (VER 3 
umol/kg,, n=5) en 7 bpm (VER 10 umol/kg, n=6). Onder controle-omstandigheden 
enn in de aanwezigheid van 3 (imol/kg MIB en VER werd het maximale effect van 
noradrenalinee bereikt bij 0.1 umol/kg, terwijl in aanwezigheid van 10 umol/kg MIB en 
VERR dit pas werd bereikt met een dosis van 1 umol/kg. MIB (3 umol/kg) was 
significantt effectiever wat betreft de vermindering van het door electrische stimulatie 
veroorzaaktee positief chronotrope effect, vergeleken met dat veroorzaakt door exogeen 
toegediendd noradrenaline. Voor VER gold het omgekeerde: VER had een sterker 
onderdrukkendd effect op de contracties veroorzaakt door exogeen noradrenaline. Deze 
verschillenn werden niet gevonden bij de dosering 10 umol/kg van MIB en VER. Hieruit 
concluderenn wij dat MIB, naast directe effecten op T-en L-type calcium kanalen in het 
myocard,, de afgifte van noradrenaline uit sympathische zenuwuiteinden vermindert, 
waarschijnlijkk door remming van presynaptische N-type calciumkanalen. In het 
gebruiktee model is het effect alleen zichtbaar bij relatief lage concentraties van MIB. 
waarschijnlijkk omdat bij hogere concentraties de directe effecten op de L-type calcium 
kanalenn van het myocard prevaleren. 

Hoofdstukk 7 

Inn een voorafgaand onderzoek, in geïsoleerde mesenteriale arteriën van de rat werd het 
tijdsverloopp van de vaatverwijdende werking van verschillende calciumantagonisten 
(CA)) bestudeerd. Hieruit werd geconcludeerd dat de verschillen in tijdsverloop 
waarschijnlijkk een gevolg zijn van verschillen in vetoplosbaarheid tussen de 
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verschillendee CA. Een maat voor vetoplosbaarheid is de logarithme van de membraan-
verdelingss coefficient (logP). LogP-waarden van respectievelijk nifedipine en felodipine 
zijnn 2.50 en 4.46. Het doel van deze studie was om het tijdsverloop van de 
vaatverwijdendee werking van nifedipine en felodipine te bestuderen door middel van 
veneuzee occlusie-onderarmsplethysmografie in gezonde proefpersonen. Gezonde 
mannelijke,, niet-rokende vrijwilliger s (leeftijd 31  7 yrs, n=14) werden onderzocht in 
liggendee positie met beide onderarmen gestabiliseerd op een niveau juist boven het hart. 
Vóórr ieder experiment werd een "informed consent" verkregen van de te onderzoeken 
proefpersoon.. De arteria brachialis werd gecannuleerd en de canule bleef in positie 
gedurendee het hele experiment voor de meting van de bloeddruk (MAP 88  3 mmHg) 
enn voor de infusie van de CA. De proefpersonen werden bewaakt via een continu ECG; 
forearmm blood flow (FBF) werd gemeten met intervallen van 15 seconden door middel 
vann R-top-gestuurde veneuze occlusieplethysmografie. Het protocol begon met de 
infusiee van één van de oplosmiddelen van de CA (NaCl 0.99c en een PEG-400 
oplossingg voor respectievelijk nifedipine en felodipine). Vervolgens werd in vier 
achtereenvolgendee "runs" gedurende 20 min oplopende concentraties van één van beide 
CAA geïnfundeerd met een infusiesnelheid van 0.3 ml/min. Gedurende de experimenten 
werdd de handcirculatie afgesloten door een kleine polsmanchet, opgeblazen tot 
tenminstee 40 mmHg boven systolische bloeddruk. Voor respectievelijk nifedipine en 
felodipinee werden logIC50-waarden gevonden van -7.46  0.17 en -8.47  0.14, 
P<0.01).. Gemiddelde KD-waarden voor respectievelijk nifedipine en felodipine waren 
4.33  0.6 and 4.6  0.6 (n.s.). In dit model bleek felodipine een krachtiger vaatverwijder 
tee zijn dan nifedipine. Het 100-voudige verschil in vetoplosbaarheid tussen de twee 
onderzochtt CA is blijkbaar niet voldoende om een verschil in KD-waarden te 
bewerkstelligen. . 


