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SAMENVATTING 

Hoofdstuk 1 

De introductie biedt een overzicht van de geschiedenis van de revascularisatie van het 

myocard, de morfologische, biofysische/-chemische, en farmacologische eigenschappen 

van de vena saphena magna (SV) en arteria mammaria interna (IMA), en tenslotte de 

epidemiologie en pathogenese van 'graft' falen na aortocoronaire bypass chirurgie 

(CABG). 

Het falen van 'bypass grafts' van de coronairvaten is in toenamende mate een klinisch 

dilemma, mede als gevolg van een steeds groeiende populatie patiënten die deze 

operatie ondergaat. Tien jaar na CABG is slechts 60% van de veneuze 'grafts' open, en 

van deze groep vertoont nog eens 50% een significante mate van sténose van het 

lumen. Daarmede evenwijdig verlopen het terugkeren van klinische symptomen en de 

noodzaak tot reïnterventie. In vergelijking met veneuze 'grafts', functioneren de arteriole 

'grafts' beter en zijn 90% van deze 'grafts'open na 10 jaar of langer. 

Drie pathofysiologisch met elkaar verbonden processen liggen ten grondslag aan het 

falen van veneuze 'grafts': thrombose, intima hyperplasie en athérosclérose. De IMA is 

relatief ongevoelig voor athérosclérose. Specifieke, intrinsieke eigenschappen van de SV 

maken dit bloedvat meer vatbaar voor het falen als 'graft'. Tevens zijn er andere 

factoren welke het functioneren van de vene als 'graft' bepalen en deze kunnen worden 

onderverdeeld in factoren die afhankelijk zijn van (respectievelijk) de patiënt, het 

weefsel, dan wel de chirurgische procedure. Een centrale rol in de pathogenese van 

'graft' falen speelt de verandering in de functie van het endotheel en waarschijnlijk ook 

de gladde spiercellen, als gevolg van de reeds genoemde factoren. Met de toenemende 

kennis van de mechanismen welke ten grondslag liggen aan 'graft' falen, neemt ook het 

aantal mogelijkheden toe om het klinische resultaat na CABG op lange termijn te 

verbeteren. De belangrijkste zijn het stimuleren van de toepassing van arteriële 'grafts', 

de postoperatieve behandeling van risicofactoren, en het minimaliseren van 

vaatwandwandbeschadiging tijdens de operatie. Potentiële nieuwe methoden om 

specifieke pathogène mechanismen te bestrijden, zoals gentherapie, zijn onderwerp van 

intensief onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 

De aanwezigheid van chronisch hartfalen (CHF), als patiënt-afhankelijke factor, werd 

onderzocht met betrekking tot de daarbij optredende functionele veranderingen van de 

SV. De reacties veroorzaakt door angiotensine II, adrenerge, en endotheel-afhankelijke 

vasoactieve stoffen werden geanalyseerd in vena saphena lateralis-preparaten afkomstig 

van 'New Zealand White' konijnen met hartfalen en vergeleken met die van 

controledieren, in vitro. Twee modellen van CHF werden toegepast en vergeleken. In 

het volume-, en druk overbelastingmodel (CHF-PO) werd CHF veroorzaakt door 

beschadiging van de aortaklep, gevolgd door het plaatsen van een constrictieve band om 

de aorta. In het tweede model, het myocardinfarct-model (CHF-MI), resulteerde het 

ligeren van een kransslagader en het daaropvolgend myocardinfarct in hartfalen. In SV 

geïsoleerd uit CHF-PO konijnen bleek het maximale effect van de non-selectieve ct-

adrenerge receptor agonist noradrenaline en de (Xi-agonist methoxamine versterkt te 

zijn, terwijl dat van de ct2-agonist B-HT 933 onveranderd was. In preparaten van CHF-

PO-dieren, waarbij de endotheellaag mechanisch was verwijderd, veroorzaakte het 

toevoegen van angiotensine II kleine contracties en de gevoeligheid voor deze agonist 

bleek afgenomen te zijn. De dilatoire reacties geïnduceerd door de ß-agonist 

isoproterenol, en door de endotheel-afhankelijke muscarine-receptor agonist 

methacholine waren verminderd in SV van CHF-PO konijnen. Alle beschreven 

veranderingen in de gevoelgheid waren afwezig in venen afkomstig van konijnen met 

CHF ten gevolge van een myocardinfarct. 

De bevindingen wijzen op een toename van constrictoire en een afname van dilatoire 

reacties op vasoactieve stimuli van de SV bij CHF. Het optreden van veranderingen in 

de reactiviteit van de vene is afhankelijk van het onderliggende pathofysiologische 

mechanisme en/of van de mate van het hartfalen. 

Hoofdstuk 3 

Tijdens CABG wordt de SV bewaard, opgespoten en gespoeld met verschillende 

vloeistoffen. Om het effect van deze vloeistoffen op de functionaliteit van de vene te 

bestuderen werden de geïsoleerde vena saphena lateralis-preparaten van konijnen van 

het 'New Zealand White'-type, bewaard in St. Thomas-vloeistof of in gehepariniseerde 

Ringer lactaatoplossing, gedurende respectievelijk lh, 24h, en 48h. Reacties op 

cumulatieve concentraties van fenylefrine, natrium-nitroprusside, en methacholine 

werden gekwantificeerd in een standaard orgaanbadop stelling, en vergeleken met die 
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van venen bewaard in fysiologisch zout (NaCl 0.9%) (een slecht preservatie-medium), 

of 'University of Wisconsin'-vloeistof (de gouden standaard voor orgaanpreservatie). Na 

het bewaren van SV bij een temperatuur van 4°C in St. Thomas-vloeistof, 

gehepariniseerde Ringer lactaatoplossing, of 'University of Wisconsin'-vloeistof 

gedurende 48h bleken alle gemeten functionele parameters intact te zijn. Echter, na het 

bewaren in fysiologisch zout waren de contracties geïnduceerd door membraan-

depolarisatie met behulp van een oplossing met een hoge concentratie kaliumchloride 

(60 mM KCl) afgenomen met 33% na 24h, en met 56% na 48h, in tegenstelling tot de 

contracties ten gevolge van OCi-adrenoceptor activatie welke onveranderd bleven. Voorts 

bleek de maximale endotheel-afhankelijke vasodilatatie van geprecontraheerde 

vaatpreparaten, opgewekt door methacholine, afgenomen te zijn: deze bedroeg 

respectievelijk 73% van de initiële waarde na 24h en 64% na 48h, terwijl de reactie op de 

NO-donor nitroprusside gelijk was gebleven. De gevoeligheid van de preparaten voor 

de verschillende agonisten werd niet beïnvloed door het bewaren in de verschillende 

vloeistoffen en was onafhankelijk van het bestudeerde tijdsinterval. 

De bevindingen werden besproken met betrekking tot de samenstelling van de 

vloeistoffen, en de discrepantie tussen de resultaten voor receptor-afhankelijke, en -

onafhankelijke contracties na preservatie. Conclusie: de expositie aan St. Thomas

vloeistof en gehepariniseerde Ringer lactaatoplossing, beïnvloedde de functie van de 

vaatwand van de SV niet. Deze vloeistoffen bleken de functie van SV even goed in 

stand te houden als de 'University of Wisconsin'-vloeistof. Fysiologisch zout bleek 

echter schadelijk te zijn voor de kwaliteit van de vaatwand. De tijdsafhankelijke schade 

veroorzaakt door deze vloeistof bleek vooral op te treden bij door membraan-

depolarisatie geïnduceerde contractie en endotheel-afhankelijke relaxatie. 

Hoofdstuk 4 

Aangezien de SV relatief ongevoelig voor preservatie bleek te zijn, werd een nieuw 

model gezocht om de rol van de verschillende componenten van bewaarvloeistoffen te 

onderzoeken. Aorta-preparaten afkomstig van mannelijke Wistar ratten toonden een 

snelle functionele verslechtering wanneer ze werden bewaard in met fosfaat gebufferd 

fysiologisch zout (PBS), en werd daarom beschouwd als een geschikt model voor een 

gedetailleerd onderzoek van preservatiemechanismen. 

De rol van chloride-ionen in bewaarvloeistoffen op functionele eigenschappen werd 

onderzocht. Met dit doel werd conventionele PBS vergeleken met PBS waarin het 

natrium chloride was vervangen door een molair equivalente hoeveelheid natrium 
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gluconaat (PBS-gluconaat). Onderzocht werden de reacties op door KCl geïnduceerde 

depolarisatie, Cti-adrenoceptor activatie, de NO-donor nitroprusside en de endotheel-

afhankelijke vaatverwijder methacholine. De voorlopige resultaten van de toepassing 

van dit model tonen aan dat de aorta van de rat bewaard in PBS bij een temperatuur van 

4°C, een verminderde constrictoire reactiviteit ontwikkelt. De afname van de reactie op 

KCl met 58% was sterker dan de afname van de fenylefrine-response (38%) na 24h 

bewaren. Na 48h bedroegen de fenylefrine-afhankelijke contracties nog 29% van de 

uitgangswaarde, zodat er geen betrouwbare resultaten konden worden verkregen voor 

de vaatverwijdende agonisten na fenylefrine-precontractie in de PBS groep. Onderzoek 

met andere constrictoire agonisten is gaande. Preparaten bewaard in PBS-gluconaat 

toonden een vergelijkbare afname van constrictoire reacties. Echter, een onverwachte 

bevinding was dat deze afname zich volledig herstelde na 48h preservatie in PBS-

gluconaat. De dilatoire reactie op nitroprusside en methacholine bleef intact na 

preservatie in PBS-gluconaat, terwijl de preparaten bewaard in PBS een neiging tot 

afname vertoonden. 

Deze eerste resultaten wijzen er op dat een hoge concentratie chloride-ionen in 

bewaarvloeistoffen de mechanische functie van de aorta van de rat kunnen beïnvloeden. 

Opnieuw bleek afname van constrictoire reacties verschillend voor receptor-

afhankelijke, en 

-onafhankelijke stimuli. Preservatie in gluconaat bleek deze responsen slechts tijdelijk te 

verminderen. De verklaring voor deze waarnemingen behoeft verder onderzoek. 

Hoofdstuk 5 

Het toepassen van minimaal invasieve venectomie-methoden voor het verminderen van 

postoperatieve wondcomplicaties, en het feit dat chirurgische manipulatie het 

functioneren van de 'graft' beinvloedt, maakten het voor ons interessant om de 

functionele eigenschappen van SV verkregen volgens deze nieuwe methoden te 

onderzoeken. Restanten humane SV werden verkregen van patiënten die een CABG 

ondergingen met behulp van de conventionele venectomie dan wel venectomie met 

behulp van een mediastinoscoop of een endoscoop. Na 24-48h preservatie in 

'University of Wisconsin'-vloeistof (UW), werden ringen opgehangen in 8 ml 

orgaanbaden voor het construeren van concentratie-effect-relaties voor fenylefrine, 

nitroprusside, en acetylcholine. De functionele reacties van humane SV werden niet 

beïnvloed door de preservatie in UW. Geïsoleerde humane SV vertoonden een 

maximale contractiekracht van 27-42 mN na blootstelling aan KCl (123.8 mM). De 
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constrictoire en dilatoire reacties van de preparaten verkregen via de drie venectomie-

methoden, toonden geen verschil na stimulatie door KCl-depolarisatie, Od -adrenoceptor 

activatie, of NO-donatie via nitroprusside-Na. De maximale dilatatie als reactie op 

acetylcholine in geprecontraheerde venen ringen varieerde tussen de 5-12%, 

onafhankelijk van de toegepaste chirurgische techniek. 

Conclusie: het is aannemelijk dat de chirurgische manipulatie de functie van het 

endotheel beïnvloedt. Echter, de nieuwere minimaal invasieve venectomie-technieken, 

ontwikkeld om het klinische resultaat in het been te verbeteren, beïnvloedden de 

reactiviteit van de vaatwand op een vergelijkbare manier als de conventionele methode. 

Hoofds tuk 6 

Om de eigenschappen van Calciumantagonisten te bestuderen welke nodig zijn om 

spasmen van SV te voorkomen, werden de werking van verapamil en mibefradil 

vergeleken in humane SV, afkomstig van patiënten welke CABG ondergingen. In een 

standaard orgaanbadopstelling werd het remmende effect van de Calciumantagonisten 

op vasoconstrictie geïnduceerd door KCl en noradrenaline bestudeerd. Tevens werd de 

rol van kaliumkanalen voor het spasmolytische effect van mibefradil onderzocht. 

Verapamil bleek 2.5 keer potenter en tevens effectiever dan mibefradil als remmer van 

de door depolarisatie geïnduceerde constrictie. Beide Calciumantagonisten konden de 

KCl-response niet volledig onderdrukken, mogelijk ten gevolge van het directe 

incuberen van de preparaten met de te onderzoeken stoffen in plaats van hun 

toediening na een preconstrictie. Beide Calciumantagonisten remden contracties door 

noradrenaline met gelijke effectiviteit en potentie. Verapamil remde de vasoconstrictie 

door depolarisatie effectiever dan die door noradrenaline. Het effect van mibefradil 

bleek onafhankelijk te zijn van de blokkade van KATP-, of Kca-kanalen door 

respectievelijk glibenclamide of charybdotoxine. 

Klaarblijkelijk remmen beide Calciumantagonisten receptor-afhankelijke, en ook -

onafhankelijke vasoconstrictie in humane SV. Onder de toegepaste omstandigheden is 

hun werking voornamelijk het gevolg van L-type calciumkanaalblokkade en 

antagonisme van ct-adrenoceptoren. Een relevante rol voor een effect van de twee 

Calciumantagonisten op T-type calciumkanalen of kaliumkanalen kon niet worden 

bevestigd. 
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Hoofdstuk 7 

Het per-, en postoperatief optreden van spasmen van 'grafts' is een oorzaak van 

morbiditeit en mortaliteit na revascularisatie van het myocard. In deze studie 

onderzochten wij de mogelijkheid om spasmen gedurende langere tijd te voorkomen na 

kortdurende expositie van geïsoleerde arteria mammaria interna (IMA) of vena saphena 

magna (SV) aan een hoge concentratie van een lipofiele Calciumantagonist. Restanten 

humane IMA en SV werden verkregen van patiënten welke een CABG ondergingen, en 

opgehangen in een standaard orgaanbadopstelling, nadat ze maximaal 2 dagen waren 

bewaard in UW. Na een incubatieperiode van 30 minuten met een oplossing van 

lacidipine, nifedipine, of papaverine (0.1 mM) werden de vaatringen continu 

blootgesteld aan superfusie (2 ml.mkr1) met farmaca-vrije buffer gedurende 24 uur. 

Tijdens deze periode werden vasoconstricties geïduceerd door KCl (60 mM), of de (Xi-

adrenoceptor agonist fenylefrine (0.3 mM) iedere 30 minuten herhaald. 

De basale contractiekracht van SV was groter dan die van IMA. De duur van het 

spasmolytische effect van lacidipine overschreed die van het protocol (> 24h), 

onafhankelijk van de constrictoire stimulus of het preparaat, terwijl het effect van 

nifedipine was verdwenen na respectievelijk 8.5 en 4.5 uur, en dat van papaverine na 1 

en 1.5 uur superfusie van respectievelijk de IMA en SV. Direct na incubatie was de 

remmende werking van lacidipine op de vasoconstrictie door KCl gelijk aan dat van 

nifedipine en papaverine in IMA-preparaten (respectievelijk 65.4 ± 11.1%, 79.9 ± 4.4% 

and 90.4 ± 4.4% van de initiële KCl-response), maar zwakker in SV preparaten 

(respectievelijk 38.7 ± 2.1%, 78.4 ± 3.3%, 94.6 ± 1.3%). Het maximale effect van 

lacidipine, bereikt na 1.5 uur in IMA en 3.5 uur in SV, was gelijk in IMA (85-90%), maar 

minder in SV (76.6 ± 3.1%) dan nifedipine (79.4 ± 3.5%) en papaverine (94.6 ± 1.3%). 

Het maximale effect van lacidipine was tevens groter in IMA dan SV, en ook sterker op 

contracties geïnduceerd door KCl dan door fenylefrine. 

Deze resultaten impliceren dat de incubatie van SV en IMA met een hoge concentratie 

lacidipine, de spasmen die opgewekt worden door depolarisatie en Cti-adrenoceptor 

activatie direct kan voorkomen. Dit effect kan meer dan 24 uur blijven bestaan. Het 

spasmolytische effect van lacidipine is afhankelijk van het preparaat en van de 

constrictoire stimulus. De vergelijking met nifedipine toont aan dat de lange duur van 

het effect samenhangt met het lipofiele karakter van lacidipine. 


