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Hoofdstuk 1 

In deze inleiding wordt een overzicht gegeven van 
de algemene en chemische aspecten van vrije 
radicalen en andere reactieve zuurstofspecies 
(RZS) en de mogelijke bronnen van RZS in vivo. 
Daar de meeste RZS zeer reactief zijn, kunnen deze 
moleculen gemakkelijk reageren met belangrijke 
cellulaire componenten zoals lipiden, eiwitten en 
nucleïnezuren, wat zou kunnen leiden tot 
veranderingen in verschillende cellulaire processen. 
Om cellen tegen deze negatieve effecten van RZS 
te beschermen hebben de meeste organismen een 
antioxidantsysteem ontwikkeld. Dit antioxidant-
systeem bestaat uit enzymatische antioxidant-
systemen (superoxide dismutase, catalase en het 
glutathion peroxidasesysteem) en niet-
enzymatische systemen zoals bijvoorbeeld anti
oxidant vitamines.Onder bepaalde omstandigheden 
kan de produktie van RZS echter groter zijn dan de 
capaciteit van het antioxidant systeem; dan 
ontstaat een situatie die wordt aangeduid met de 
term "oxidatieve stress". Dit kan resulteren in 
oxidatieve schade aan belangrijke cellulaire 
componenten. In het kort worden een aantal 
ziektenbeelden beschreven die direct of indirect 
cardiovasculaire implicaties hebben waarbij RZS 
mogelijk een rol spelen. In verschillende klinische 
trials is het effect van antioxidant therapie op deze 
ziektebeelden onderzocht. De resultaten zijn echter 
op sommige punten niet duidelijk en tegenstrijdig. 

Hoofdstuk 2 

In dit hoofdstuk beschrijven wij een onderzoek naar 
de invloed van RZS op diverse inotrope responsen 
in geïsoleerde rattenatria. Door middel van een 
fluorimetrische bepalingsmethode werd aangetoond 
dat er bij electrolyse hydroxylradicalen worden 
gevormd. De hoeveelheid RZS gevormd door 
electrolyse bleek afhankelijk te zijn van de 
stroomsterkte. Electrolyse van het medium in het 
orgaanbad leidde tot een geleidelijke afname in 
contractiekracht van de geïsoleerde atria. 
Verschillende van receptoren onafhankelijke 
inotrope stimuli werden door electrolyse verzwakt. 
De positief inotrope respons op ß-adrenoceptor 
stimulatie met isoprenaline bleek af te nemen in 
atria die blootgesteld waren aan RZS, zodat de 
concentratie-respons-curve voor isoprenaline naar 
rechts verschoof. Ook de inotrope effecten van 
forskoline en dibutyryl cAMP waren verzwakt. 
De positief inotrope effecten van oc,-
adrenoceptorstimulatie bleken te worden veranderd 
in negatief inotrope responsen in atria die 
blootgesteld waren aan RZS. Deze negatief 
inotrope responsen op aradrenoceptorstimulatie is 
waarschijnlijk niet het directe resultaat van 
fosfolipase C- of proteïne kinase C-activatie, daar 
angiotensine II geen negatief inotroop effect 
veroorzaakte en de proteïne kinase C-remmer 
chelerythrine niet in staat was om deze effecten te 
remmen. Hieruit mag worden geconcludeerd, dat 
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RZS de inotrope responsen op verschillende stimuli 
duidelijk doen verminderen. Deze veranderingen 
kunnen het resultaat zijn van beschadigde 
contractiele elementen of van afwijkingen in de 
signaal transductie mechanismen, a,-Adrenoceptor 
stimulatie na oxidatieve stress leidt tot een negatief 
inotroop effect, dat onafhankelijk is van fosfolipase 
C en proteïne kinase C. 

Hoofdstuk 3 

In dit onderzoek werd het mechanisme van de 
negatief inotrope effecten door a,-
adrenoceptorstimulatie in aan RZS blootgestelde 
atria geanalyseerd. Ouabaine en calphostine C zijn 
gebruikt om Na + /K + ATPase en respectievelijk 
proteïne kinase C te remmen. Verder werden de 
door methoxamine geïnduceerde fosfolipase C en 
Na + /K + ATPase-activiteiten gemeten. In controle-
atria verhoogde 300 u.M methoxamine de 
contractiekracht met 1.6 ± 0.2 mN. In atria 
blootgesteld aan door electrolyse gegenereerde 
RZS verlaagde methoxamine echter de 
contractiekracht met 2.0 ± 0.1 mN. Dit in 
tegenstelling tot de inotrope responsen op 
isoprenaline en endotheline, die weliswaar lager 
waren in met electrolyse behandelde atria in 
vergelijking met controle atria, maar niet 
omgevormd werden tot negatief inotrope effecten. 
Met behulp van een inositolfosfaat-bepaling, werd 

aangetoond dat de stimulatie van fosfolipase C 
door methoxamine is gereduceerd wanneer de 
assay wordt uitgevoerd met het geëlectrolyseerde 
medium uit het orgaanbad. Wanneer deze bepaling 
plaats vindt in een verse Tyrode-oplossing treden 
deze verschillen niet op. Verversing van het medium 
had geen invloed op de negatief inotrope effecten 
van <xt-adrenoceptorstimulatie. Zowel ouabaine als 
calphostine waren in staat om het negatief inotrope 
effect van 300 U.M methoxamine te remmen. In 
controle atria induceerde methoxamine een afname 
van 14.4 ± 7.7% in de Na + /K + ATPase-activiteit. In 
met electrolyse behandelde atria induceerde 
methoxamine echter een toename van 48.8 ± 8.9% 
van de Na + /K + ATPase-activiteit. Deze toename in 
N a + / K + ATPase-activiteit kon volledig worden 
geremd met calphostine. Deze resultaten tonen 
aan, dat de negatief inotrope effecten van ce,-
adrenoceptorstimulatie in aan RZS blootgestelde 
atria waarschijnlijk het gevolg zijn van een 
fosforylatie en activatie van het Na + /K + ATPase 
door proteïne kinase C. 

Hoofdstuk 4 

In dit onderzoek is de invloed van waterstofperoxide 
op het geïsoleerde rattenhart bestudeerd. 
Waterstofperoxide (600 mM, 9 min) induceerde een 
uitgesproken toename van de linkerventrikel druk 
(LVD), die een maximum bereikte 30 min. na 

137 



SAMENVATTING 

waterstofperoxide-infusie. De thromboxaan 
A42antagonist SQ29548 was niet in staat om deze 
toename in LVD te remmen. Voorbehandeling van 
de harten met de cyclooxygenase/lipoxygenase 
remmer meclo-fenamaat resulteerde in een sterke 
toename van de linksventriculaire eind-diastolische 
druk, hetgeen wijst op een beschermend effect van 
eicosanoiden. In harten behandeld met 
waterstofperoxide bleek de positief inotrope 
respons op a radrenoceptor-stimulatie volledig 
verdwenen, terwijl de inotrope respons op 
isoprenaline slechts verlaagd was. Ouabaine en 
calphostine C waren niet in staat om de inotrope 
respons op methoxamine te herstellen. Deze 
resultaten tonen aan dat de verdwenen inotrope 
respons op methoxamine veroorzaakt wordt door 
een ander mechanisme dan dat in geïsoleerde atria. 

Hoofdstuk S 

In dit onderzoek is de invloed van RZS op de 
negatief inotrope responsen na muscarinereceptor-
stimulatie geanalyseerd. RZS werden gevormd door 
middel van electrolyse van de Tyrode-oplossing in 
het orgaanbad. Twintig minuten na de electrolyse-
periode (30 mA, 75s) werden de atria gestimuleerd 
met de adenylylcyclase activator forskoline (1 u.M). 
Vervolgens zijn er cumulatieve concentratie-
respons-curves voor acetylcholine geconstrueerd. 
Bovendien zijn de fosfolipase C en adenylylcyclase-

activiteit onder basale en gestimuleerde 
omstandigheden gemeten. In atria blootgesteld aan 
RZS was acetylcholine potenter (pD2 controle: 6.2 
± 0.1 vs. 7.1 ± 0.1 voor electrolyse) en effectiever 
(Emax controle: 40% vs. 90% reductie van de initiïle 
amplitude) wat betreft het induceren van een 
negatief inotroop effect. Zowel de basale als de 
door carbachol gestimuleerde 
inositolfosfaatvorming was gereduceerd in atria die 
blootgesteld waren aan RZS. De basale 
adenylylcyclase-activiteit was identiek in beide 
groepen, maar carbachol induceerde een sterkere 
remming van het adenylyl cyclase in de 
electrolysegroep. Uit deze resultaten kan 
geconcludeerd worden, dat RZS de negatief 
inotrope respons op M2-muscarine receptor 
stimulatie versterkt, zowel door een reductie van de 
positief inotrope (fosfolipase C) als door een 
versterking van de negatief inotrope 
(adenylylcyclase-remming) component van de 
signaaltransductie-cascade. 

Hoofdstuk 6 

In dit project is de rol van mitogeen geactiveerde 
proteïne kinases (MAPK) in de contractiele effecten 
van ce,-adrenoceptor agonisten en endotheline-1 in 
geïsoleerde rattenatria en -aorta onderzocht. Uit 
immunoblot-experimenten bleek, dat endotheline-1 
en in mindere mate methoxamine de ERK en p38 
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isovormen van MAPK activeerden. De positief 
inotrope responsen op methoxamine en endotheline 
werden significant geremd door 1 mM PD98059, 
een remmer van de ERK signaal transductie 
cascade, met respectivelijk 66% en 86%. De 
inotrope respons op ae ß-receptor agonist 
isoprenaline werd niet beïnvloed door PD98059. 
Geen enkele van deze inotrope responsen werd 
beïnvloed door 2 |iM SB203580 een p38 remmer. 
Ook de door methoxamine geïnduceerde 
vasoconstrictie werd significant geremd door 
PD98059. Significante remming van de door 
endotheline geïnduceerde vasoconstrictie door 
PD98059 trad alleen op in aanwezigheid van de 
Calciumantagonist verapamil. Ook de 

vasoconstrictie die werd geïnduceerd door de 
forbolester PMA kon gedeeltelijk (53%) geremd 
worden met PD98059. De door middel van KCl 
geïnduceerde contracties waren niet gevoelig voor 
PD98059. Hieruit blijkt, dat er een PD98059 
gevoelige MAPK signaaltransductie cascade 
betrokken is bij de inotrope en vasoconstrictoire 
effecten van a,-adrenoceptor agonisten en 
endotheline-1. 

Hoofdstuk 7 

In dit onderzoek werd het mechanisme van de door 
RZS geïnduceerde vasoconstrictie en de invloed 
van RZS op de functionele integriteit van 

geïsoleerde aorta van de rat bestudeerd. RZS 
werden gegenereerd door electrolyse (30 mA, 0.5, 
1, 2 en 3 min) van de Tyrode-oplossing. RZS 
induceerden een voorbijgaande (60 min) 
vasoconstrictie, waarvan de maximale amplitude 
afhankelijk was van de duur van de electrolyse. 
Dimethylsulfoxide (een hydroxylradicaal scavenger) 
was in staat deze vasoconstrictie volledig te 
voorkomen, hetgeen wijst op een belangrijke rol van 
hydroxylradicalen in de door electrolyse 
geïnduceerde vasoconstrictie. De door RZS 
geïnduceerde constrictie kon volledig worden 
geremd met meclofenamaat, een cyclooxygenase/ 
lipoxygenase-remmer. De fosfolipase A2 (PLA2) 
remmer oleyloxyethyl fosforylcholine was in staat 
om deze vasoconstrictie gedeeltelijk te remmen 
(70%), in tegenstelling to de cPLA2 remmer 
arachidonyl trifluormethylketon, die hiertoe niet in 
staat was. De MAPK kinase-remmer PD98059 
reduceerde de door RZS geïnduceerde 
vasoconstrictie met 50%. De effecten van RZS op 
de functionele integriteit van de aortae werd 
onderzocht aan de hand van beïnvloeding van de 
contractiele responsen die al dan niet via receptoren 
tot stand komen. In dit verband onderzochten wij 
respectivelijk methoxamine (via <x, -receptoren ) en 
kaliumionen (onafhankelijk van receptoren). 
Bovendien zijn de endotheelafhankelijke 
(methacholine) en endotheelonafhankelijke 
(natrium nitroprusside) vasorelaxatie onderzocht 
vóór en na RZS-behandeling. Electrolyseperioden 
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van 0.5 en 1 min. veroorzaakten een geringe 
verschuiving naar links van de concentratie
respons-curve voor methoxamine. Langere 
electrolyse perioden van 2 en 3 min. verlaagden 
bovendien de maximale respons op methoxamine. 
De door methacholine geïnduceerde vasorelaxatie 
was sterk gereduceerd door electrolyse 
(onafhankelijk van de duur van electrolyse), terwijl 
de door natrium nitroprusside geïnduceerde 
vasorelaxatie nagenoeg volledig werd onderdrukt. 

De door KCl geïnduceerde contracties werden 
alleen geremd na langere electrolyse perioden van 2 
en 3 min. 
Hieruit mag geconcludeerd worden dat RZS in de 
rattenaorta vasoconstrictie veroorzaken, die 
afhankelijk is van eicosanoïden en van ERK MAPK. 
RZS tasten de functionele integriteit van de vaten 
aan, zoals dit blijkt uit een slechter 
functionerend endotheel en een afname van de 
contractiliteit. 
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