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SAMENVATTING 



Hoofdstuk 1 

Mechanische beschadiging van een arterie leidt tot de vorming van neointima-weefsel 

binnen dit bloedvat. Het ontstaan van een neointima is een gemeenschappelijke com

ponent van proliferatieve vaataandoeningen, zoals athérosclérose, restenose na per

cutané transluminale coronaire angioplastiek (PTCA), en vaatlijden na 

vaattransplantaties. Voor een beter begrip van de processen die optreden na een arteri-

ele vaatwandbeschadiging worden in dit hoofdstuk de morfologie en fysiologie van de 

arterie besproken. Vervolgens worden de vasculaire veranderingen beschreven die het 

gevolg zijn van de beschadiging zelf en van de daarop volgende neointimavorming. 

Tot slot worden de diverse farmacologische therapieën voor de preventie van neoin

timavorming nader belicht. 

Hoofdstuk 2 

Het model van de Arteria carotis van de rat is gebruikt voor de bestudering van de 

morfologische en de farmacologische veranderingen, die in de arterie voorkomen ge

durende het proces van neointimavorming na mechanische vaatwandbeschadiging. 

Deze methode van arteriole beschadiging is goed reproduceerbaar en eenvoudig uit te 

voeren. 

De farmacologische veranderingen in geïsoleerde vaten werden bestudeerd met be

hulp van de isometrische draad-myograaftechniek. Aangezien deze methode eigenlijk 

ontwikkeld is voor arteriële preparaten met een diameter kleiner dan 400 u.m, zijn 

voor de carotiden van de rat (met een diameter groter dan 1000 urn) aanpassingen ver

richt wat betreft de preparatiemethodiek en de metingen van de vasculaire effecten. 

Om de functionele responsen van de beschadigde met die van de contralaterale 

'sham'-geopereerde arteriële preparaten te kunnen vergelijken zijn controle

experimenten uitgevoerd in preparaten van gezonde linker en rechter carotiden. 

Hoofdstuk 3 

In dit hoofdstuk wordt de invloed van neointimavorming op de functionele eigen

schappen van de Arteria carotis van de rat beschreven. De ontwikkeling van neointi

ma werd als functie van de tijd in beschadigde carotiden zowel morfologisch als 

morfometrisch gevolgd. 

Het vaatverwijdende effect van methacholine bleek tegelijkertijd met de verwijdering 

van het endotheel door mechanische beschadiging te zijn verdwenen. De gevoeligheid 
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voor de ai-adrenoceptoragonist fenylefrine bleek direct na de interventie toegenomen 

te zijn. Twee weken na het aanbrengen van de beschadiging trad significante neointi-

mavorming op in de linker A. carotis van de rat. Na acht weken bleek de neointimale 

massa maximaal te zijn. Parallel aan de ontwikkeling van intimale hyperplasie trad 

een significante vermindering van de via ai-adrenoceptorstimulatie opgewekte res

pons op fenylefrine op. Twaalf weken na het aanbrengen van de beschadiging konden 

nieuwe endotheelcellen op het luminale oppervlak van de neointima worden waarge

nomen. Op hetzelfde moment bleken de vasculaire responsen van fenylefrine en me-

thacholine te zijn hersteld. Op alle gemeten tijdspunten na beschadiging bleken de 

vasoconstrictieve responsen op een hoge concentratie kaliumchloride (100 mM) en de 

vaatverwijdende effecten met natriumnitroprusside onveranderd te zijn. 

We kunnen uit de resultaten van deze studie concluderen dat als gevolg van de me

chanische beschadiging en neointima zowel de receptorgemedieerde contractiele res

ponsen na ai-adrenoceptorstimulatie als de van het endotheel afhankelijke 

vaatverwijdende effecten met methacholine in belangrijke mate verslechteren. Echter, 

op langere termijn blijken deze farmacologische effecten zich volledig te herstellen 

gelijktijdig met de regeneratie van het endotheel. 

Hoofdstuk 4 

Beschadiging van de A. carotis met een balloncatheter leidt tot significante verande

ringen in de oti-adrenerge contractiele functie. De responsen op de ai-

adrenoceptoragonist fenylefrine bleken twee en acht weken na vaatwandbeschadiging 

duidelijk verminderd te zijn. Echter, na zestien weken was een herstel van deze ef

fecten waarneembaar. Gezien het feit dat de contractiele responsen van de A. carotis 

op een hoge concentratie kaliumchloride (100 mM) onveranderd bleven na beschadi

ging, zou verondersteld kunnen worden dat de verslechtering van de respons met fe

nylefrine gerelateerd is aan veranderingen in de dichtheid en/of de subtypen van de 

ai-adrenoceptor. 

De dichtheid van oti-adrenoceptoren in de beschadigde en 'sham'-geopereerde con

tralaterale carotiden werd gemeten door middel van bindingsstudies met de radioac

tieve ligand [3H]-prazosine (300 pM). Voor de karakterisering van de cci-

adrenoceptorsubtypen is de invloed van een enkelvoudige concentratie (+)-

niguldipine (30 nM; d.i. een aiA-adrenoceptor selectieve ligand), BMY7378 (3 nM; 

een ctiD-adrenoceptor selectieve ligand), en chloorethylclonidine (100 uM gedurende 

30 min; een irreversibele ctiB/iD-adrenoceptorantagonist) op de specifieke binding van 

[3H]-prazosine bepaald. Twee, acht en zestien weken na beschadiging bleek de speci-
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fieke binding van [3H]-prazosine in de behandelde arteriën significant verlaagd te zijn. 

Onderzoek naar de receptorsubtypen liet zien dat zowel in de beschadigde als in de 

'sham'-geopereerde carotiden de bindingsplaatsen met hoge affiniteit voor prazosine 

bestonden uit een uniforme populatie van aiB-adrenoceptoren. Dit gold voor alle be

studeerde tijdspunten. Uit deze resultaten wordt geconcludeerd dat de verlaging van 

ai-adrenoceptordichtheid als zodanig de verslechterde functie niet kan verklaren. 

Aanpassingen in de signaaltransductie spelen mogelijk een additionele rol bij de aan

vankelijke vermindering en later optredende verbetering van de door cti-

adrenoceptorstimulatie ontstane contractie. Wij hebben aldus aangetoond dat ver

schuivingen in cti-adrenoceptorsubtype populaties niet ten grondslag liggen aan de 

waargenomen processen. 

Hoofdstuk 5 

Mechanische beschadiging van de A. carotis van de rat leidt tot een significante ver

slechtering van de oti-adrenerge contractiele functie in de periode van twee en acht 

weken na de interventie. Dit effect kan gedeeltelijk verklaard worden door de gelijk

tijdige afname in cci-adrenoceptordichtheid. Echter, zestien weken na mechanische 

beschadiging was de cti-adrenoceptordichtheid nog verlaagd, terwijl de contractiele 

functie hersteld was. De contractiemechanismen zelf waren niet beschadigd door de 

ingreep, daar voor alle bestudeerde tijdspunten een hoge concentratie kaliumchloride 

(100 mM) vergelijkbare contracties veroorzaakte in zowel de beschadigde als in de 

controlepreparaten. Wij hebben onderzocht of de bovengenoemde waarnemingen het 

gevolg zijn van veranderingen in de signaaltransductie na stimulatie van de a r 

adrenoceptor. Hiervoor zijn 5-hydroxytryptamine (5-HT) en de thromboxaan A2 (TP)-

receptoragonist U46619 gebruikt, omdat deze agonisten in vasculair gladspierweefsel 

dezelfde signaaltransductie mechanismen zouden bezitten als die van de ai-

adrenoceptoragonist fenylefrine. Voor de bepaling van phospholipase C werd de vor

ming van inositolfosfaten (IF) gemeten. Phorbol myristaat acetaat (PMA) werd ge

bruikt om de proteïnekinase C activiteit te bepalen. Beide enzymen zijn betrokken bij 

de via cti-adrenoceptor veroorzaakte functies. Door 5-HT opgewekte contractiele res

ponsen lieten hetzelfde tijdsgerelateerde patroon zien als dat van fenylefrine. Mecha

nische beschadiging had geen invloed op de door de thromboxaan A2 (TP)-

receptoragonist U46619 opgewekte vasoconstrictie. IF-vorming na stimulatie met fe

nylefrine (30 uM) was significant verhoogd twee weken na beschadiging; op de ande

re tijdstippen was de IF-vorming in de beschadigde vaten vergelijkbaar met die in de 
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controlevaten. PMA induceerde vergelijkbare contracties in de beschadigde en con

trolepreparaten op alle bestudeerde tijdstippen. 

Uit het feit dat twee weken na beschadiging een hogere PLC-activiteit in de bescha

digde vaten te zien was, ondanks een verlaagde cti-adrenoceptordichtheid en een on

veranderde functie van de contractiemechanismen, kan geconcludeerd worden dat in 

de beschadigde A. carotis de door inositoltrifosfaat geïnduceerde afgifte van de acti

vator calciumionen vanuit het sarcoplasmatisch reticulum mogelijk belemmerd is. 

Zestien weken na beschadiging bleek deze calciumafgifte vanuit het sarcoplasmatisch 

reticulum hersteld te zijn. In tegenstelling tot eerdere veronderstellingen, blijkt de 

contractiele respons op thromboxaan A2 niet uitsluitend via activering van het phosp-

holipase C gevolgd door IF-vorming tot stand gekomen te zijn. 

Hoofdstuk 6 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek beschreven naar de invloed van mechanische 

beschadiging en de daarop volgende neointimavorming op de ß-adrenoceptor functie 

in de A. carotis van de rat. De linker Arteria carotis van de rat werd beschadigd met 

een arteriole embolectomie balloncatheter; de contralaterale arterie werd 'sham'-

geopereerd. Onmiddellijk en vervolgens twee, acht en zestien weken na deze inter

ventie werden zowel de beschadigde als de 'sham'-geopereerde carotiden geïsoleerd 

en opgehangen in een isometrische draad-myograaf. Vervolgens werden de concen

tratie-respons curven (CRC-en) gemaakt voor de ß-adrenoceptoragonist isoprenaline, 

na precontractie met de thromboxaan A2 (TP)-receptoragonist U46619 (30 nM) voor 

zowel de beschadigde als de 'sham'-geopereerde preparaten. Voor het vaststellen van 

mogelijke rol van de ßi- en ß2-adrenerge subtypen werden CRC-en gemaakt in de 

aanwezigheid van CGP 20712A (100 pM, een ßi-adrenoceptor selectieve antagonist) 

en ICI 118,551 (10 nM, een ß2-adrenoceptor selectieve antagonist). L-NAME (100 

uM) en indomethacine (10 uM) werden gebruikt om de invloed van respectievelijk 

stikstofmono-oxide, NO, of van Prostanoiden te bepalen. Onmiddellijk na de inter

ventie bleek de door isoprenaline opgewekte vaatverwijding in de beschadigde A. ca

rotis preparaten verminderd te zijn. Echter, vanaf twee weken na beschadiging bleken 

deze responsen versterkt te zijn in de beschadigde preparaten. Bovendien was de ge

voeligheid voor isoprenaline in deze preparaten verhoogd. De ß-adrenoceptor popula

tie in beide typen preparaten omvatte voornamelijk het ß2-adrenerge subtype, 

alhoewel acht en zestien weken na de interventie het ßi-adrenerge subtype ook aan

getoond kon worden in de beschadigde vaten. Remming van het enzym NO-synthase 

leidde tot een significante vermindering van door ß-adrenoceptor opgewekte vaatver-
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wijding, zowel in de beschadigde als in de 'sham'-geopereerde preparaten voor alle 

tijdspunten, behalve zestien weken na de interventie. Remming van het enzym cyclo-

oxygenase veroorzaakte geen veranderingen in de door isoprenaline opgewekte vaat-

verwijding noch in de beschadigde noch in de 'sham'-geopereerde preparaten. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de via ß-adrenoceptor-stimulatie opgewekte 

vaatverwijding in de A. carotis van de rat gedeeltelijk van NO afhankelijk is en tot 

stand komt via activering van voornamelijk ß2-adrenoceptoren. Mechanische bescha

diging en de daarop volgende neointimavorming in de A. carotis van de rat leidden tot 

een aanvankelijke verslechtering, maar vervolgens tot een versterking van de via ß-

adrenoceptoren ontstane vaatverwijding. De verslechtering is te wijten aan de verwij

dering van het endotheel, terwijl de toegenomen functie (via ß-receptoren) gerelateerd 

lijkt te zijn aan het voorkomen van een NO-systeem in de neointimale gladde spier

cellen. 

Hoofdstuk 7 

Mechanische denudatie met daarop volgend neointimavorming in de A. carotis van de 

rat leidt tot een versterking van de ß-adrenerge functie. Echter, deze toename in res

ponsen verdwijnt met de regeneratie van functioneel endotheel. Deze resultaten zou

den mogelijk wijzen op een onderdrukking door het endotheel afhankelijke NO-

systeem van het ß-adrenerge systeem in het vasculaire gladspierweefsel. 

Voor het testen van deze hypothese werden mannelijke Wistar ratten chronisch be

handeld met het L-arginine-analogon NG-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) om 

de synthese van NO te remmen (d.i. 15 mg/kg/dag of 0.06 mmol/kg/dag gedurende 

zes weken po) . Vlak voor de functionele experimenten bleek de gemiddelde arteriole 

bloeddruk (MAP) significant verhoogd te zijn in de met L-NAME behandelde ratten. 

De functionele eigenschappen van de geïsoleerde preparaten werden bepaald door 

isometrische krachtmetingen in een klassieke orgaanbadopstelling, in afwezigheid van 

L-NAME. De maximale contractiele responsen op een hoge concentratie kaliumchlo-

ride (100 mM), op de ai-adrenoceptoragonist fenylefrine, en op de thromboxaan A2 

(TP)-receptoragonist U46619 in de carotiden en in de mesenteriale arteriën bleken 

niet beïnvloed te worden door de chronische behandeling met L-NAME. De vaatver-

wijdende effecten met methacholine waren significant verminderd in de carotiden, 

maar niet in de mesenterièn, van met L-NAME behandelde dieren. Daarnaast veroor

zaakte chronische remming van NO-synthase een significante verslechtering van de 

door ß-adrenoceptor opgewekte vaatverwijdende respons in de A. carotis. In de me-
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senteriale arteriën van de met L-NAME behandelde dieren bleek de gevoeligheid voor 

isoprenaline significant verminderd. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat chronische behandeling met L-NAME leidt tot 

een stabiele onderdrukking van het endotheel afhankelijke NO-systeem in de caroti-

den maar niet in mesenteriale arteriën van de rat. Dit verschil zou het gevolg kunnen 

zijn van de aanwezigheid van een endotheel afhankelijke hyperpolarizerende factor 

(EDHF) in de weerstand s vaten. Chronische remming van de NO-synthese leidt niet 

tot een versterking van de door isoprenaline opgewekte vaatverwijding in geleidings-

en weerstandsvaten. Verder lijkt de verslechtering van de vaatverwijdende responsen 

te wijzen op een bijdrage van het NO-systeem tot de door ß-adrenoceptorstimulatie 

opgewekte effecten. 
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