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H oofds tu kk 1 

D ee componenten en de receptoren van het renine-angiotensine system (RAS) worden beschouwd 

inn dit inleidende hoofdstuk. Tevens wordt de interactie tussen het RAS en het svmpathisch 

zenuwstelsell  besproken, alsmede haar bijdrage tot cardiovasculaire aandoeningen, voornamelijk 

essentiëlee hvpertensie en hartfalen. 

Angiotensinee 11, het belangrijkste hormoon van het RAS, vervult verschillende fysiologische 

functiess met betrekking tot het cardiovasculaire systeem. De 'klassieke' effecten, zoals 

vasoconstrictiee en aldosteron afgifte, worden gemedieerd via de AT r receptor. De ATVreceptor, 

w-aarvann de functie gedurende de laatste jaren duidelijker is geworden, speelt een rol in processen 

alss apoptose, celgroei en differentiatie, maar ook in vasodilatatie en anti-trombose. Angiotensine 

I II  versterkt het svmpathisch zenuwstelsel via de AT r receptor. Deze facilitatie vindt plaats op het 

niveauu van het centrale zenuwstelsel, de medulla van de nier, de sympathische ganglia en ter 

hoogtee van post-ganglionaire zenuwuiteinden. Voorts is een facilitatie van adrenerge stimulatie ter 

hoogtee van de gladde spiercel beschreven. 

Dee rol van het RAS en het svmpathisch zenuwstelsel in de ontwikkeling en het onderhouden van 

hvpertensiee is duidelijk beschreven, zowel in dier- als humane modellen. Farmacologische 

interventies,, gericht tegen de verschillende componenten van beide bloeddruk regulerende 

svstemen,, zijn succesvol gebleken in de behandeling van hvpertensie. 

Verschillendee vormen van congestief hartfalen worden gekenmerkt door activatie van het RAS en 

hett svmpathisch zenuwstelsel. In de vroege fase van de ziekte kan deze activatie bijdragen aan de 

cardiovasculairee homeostase en adequate weefsel perfusie, waardoor activatie van het RAS en het 

svmpathischh zenuwstelsel initieel beschouwd wordt als een adaptief mechanisme. Op termijn 

echterr zal deze activatie nadelige effecten op de cardiale functie uitoefenen. Remming van de 

activiteitt van het RAS en het svmpathisch zenuwstelsel met behulp van ACH-inhibitors, A T r 

receptorantagonistenn en J3-blokkers is dan ook heilzaam gebleken 

D ee interactie tussen het RAS en het svmpathisch zenuwstelsel blijk t zeer relevant, zowel voor 

pathofvsiologischee als therapeutische redenen. Wij bestudeerden de interactie tussen beide 

systemenn niveau met behulp van geschikte, gemodificeerde technieken. 

H o o f d s t u kk 2 

D ee validiteit van een nieuwe techniek om het perifere sympathische zenuwstelsel te kwantificeren 

enn te moduleren werd onderzocht in de geïsoleerde thoracale aorta van het konijn. Deze 

gemodificeerdee benadering is een variant van het klassieke superfusiemodel, dat gebruik maakt 

vann een radioactief gemerkte tracer ( b.v. H), die in de neurotransmitter geïncorporeerd wordt. 
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Geïsoleerdee thoracale aorta ringen van het konijn werden geïncubeerd met [ H]-gelabeld 

noradrenaline.. Elektrische veld stimulatie (2 Hz, 3 ms en 150 mA) resulteerde in een significante 

stijgingg van de noradrenerge zenuwoverdracht met ongeveer een factor 4.2. De gefractioneerde 

afgiftee van noradrenaline gedurende opeenvolgende stimulatieperioden bleef ongewijzigd, 

resulterendd in een ratio van ongeveer 1 (FR2/FR, 0.99  0.03). De door stimulatie geïnduceerde 

noradrenergee zenuwoverdracht kon vrijwel worden opgeheven door de selectieve 

kaliumkanaalblokkerr tetrodotoxine.(l uM) (FR^FRj 0.06  0.03 p<0.05). De N-type 

calciumantagonistt co-conotoxin GVI A (0.3 |lM) hief de stimulatie geïnduceerde afgifte op 

(FRVFR,, 0.01 + 0.06, p<0.05). De postganglionaire neuron blokker guanethidine (10 |iM) 

daarentegenn reduceerde de EFS-geïnduceerde noradrenerge zenuwoverdracht met ongeveer een 

factorr 2 (FR2/FR, 0.46  0.07, p<0.05). Angiotensine II (0.1 nM en 1 nM) faciliteerde de door 

EFS-geïnduceerdee [3H]-noradrenaline afgifte met ongeveer een factor 1.5 en 2, respectievelijk 

(FR2/FR,, of 1.43  0.11 (0.1 nM) en 2.03  0.11 (1 nM); n=6-8, p<0.05). All e farmaca 

beïnvloeddenn de basale noradrenerge zenuwoverdracht niet. Wij concluderen dat het door ons 

gemodificeerdee model geschikt is om presynaptische invloeden op sympathische 

neurotransmissiee in de geïsoleerde thoracale aorta van het konijn te kwantificeren en te 

moduleren.. Naast een optimale controle van de experimentele condities biedt het model het 

voordeell  van een veilige en betrouwbare monstername. 

Hoofdstukk 3 

Dee effecten van de angiotensine AT,-receptorantagonisten losartan, irbesartan en telmisartan op 

dee door angiotensin II gemedieerde facilitatie van de noradrenerge zenuwoverdracht werden 

onderzochtt in de geïsoleerde thoracale aorta van het konijn.. Elektrische veldstimulatie (2 Hz, 3 

mss en 150 mA) resulteerde in een significante stijging van de noradrenerge zenuwoverdracht 

(p<0.05).. Angiotensine I I (O.OlnM - 0.1 fiM ) veroorzaakte een concentratie-afhankelijke 

versterkingg van de door elektrische veldstimulatie geïnduceerde noradrenerge zenuwoverdracht 

(p<0.055 in de concentraties O.lnM - O.luJVl). De maximale facilitatie van ongeveer 100% werd 

gezienn bij een concentratie van 1 nM (FR2/FR, 2.03 + 0.11 v.s. controle preparaten 0.99  0.03). 

Hogeree concentraties (tot 0.1 fiM ) resulteerden in een submaximale versterking. De A T r 

receptorantagonistenn losartan (O.lnM - 0.1 u.M), telmisartan (O.OlnM - lOnM) en irbesartan 

(O.lnMM - 0.1 N.M) remden concentratie-afhankelijk de door angiotensine II gemedieerde facilitatie 

vann de noradrenerge zenuwoverdracht. De concentraties die de facilitatie voor 50% remden 

warenn losartan 9.05  0.16, telmisartan 10.28  0.20 and irbesartan 9.20  0.23 (lC5ll 's, uitgedrukt 
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alss - l og M  SEM). De volgorde betreffende de sympatho-inhibitoire potency was telmisartan > 

irbesartann = losartan (> impliceert p<0.05).Wij concluderen dat facilitatie van de noradrenerge 

zenuwoverdrachtt door angiotensin II gemedieerd wordt via AT,-receptoren, welke gelokaliseerd 

zijnn op de presynaptische membraan van de sympathisch zenuwuiteinden. Deze facilitatie kan 

concentratie-afhankelijkk worden geremd door AT,-receptor blokkade. De volgorde betreffende 

dee sympatho-inhibitoire potency was telmisartan > irbesartan = losartan Deze verschillen kunnen 

mogelijkk verklaard worden door een verschillende affiniteit voor de presynaptische AT,-receptor. 

H oofds tu kk 4 

I nn dit onderzoek hebben we de inhibitoire potency bepaald van twee selectieve AT,-

receptorantagonisten,, eprosartan en candesartan, op het niveau van het sympathisch 

zenuwuiteindee en de gladde spiercel. Ter bestudering van eprosartan en candesartan ter hoogte 

vann de neuronale AT-receptor hebben we hun invloed op de door angiotensine II gefaciliteerde, 

elektrischee veld stimulatie geïnduceerde noradrenerge zenuwoverdracht in de geïsoleerde 

thoracalee aorta van het konijn onderzocht, in ons gemodificeerde noradrenaline spillover model. 

Omm beide antagonisten te bestuderen op het niveau van de vasculaire AT-receptor werden 

concentratieresponss curven voor angiotensine II geconstrueerd in de aan- en afwezigheid van de 

tweee AT r receptorantagonisten. 

Angiotensinee II (10 nM) veroorzaakte een significante toename met 107  11.1% van de 

stimulatiee geïnduceerde noradrenerge zenuwoverdracht. Deze toename werd concentratie-

afhankelijkk geremd door eprosartan (pIC5(1 7.91  0.12) en candesartan (pIC„, 10.76  0.13). 

Angiotensinee II (1 nM - 0.3 uJVT) veroorzaakte een concentratie-afhankelijke toename van de 

contractiekrachtt (Emax 20.62  2.24 mN, p D2 8.16  0.04). Zowel eprosartan (pA0 8.90  0.11, 

pIC5(ll 8.87  0.12 (angiotensine II 10 nM)) als candesartan (pD2' 10.80  0.13) remden de toename 

inn contractiekracht door angiotensine II . Candesartan bleek een potentere antagonist dan 

eprosartann op het niveau van zowel de pre- als postsynaptische AT-receptor. De vasculaire 

inhibitoiree potency van eprosartan verschilde een tienvoud met de sympatho-inhibitiore poteng. 

Voorr candesartan daarentegen waren deze inhibitoire potencies gelijk. Deze resultaten kunnen 

mogelijkk verklaard worden door een verschil in subtype van de presynaptische en de 

postsynaptischee AT,-receptor. 

194 4 



Samenvatting Samenvatting 

Hoofdstukk 5 

Angiotensinee II kan de door stimulatie-geïnduceerde sympathische zenuwoverdracht versterken 

viaa AT,-receptoren, welke gelokaliseerd zijn op de sympathische zenuwuiteinden. In een 

voorgaandee studie vonden we verschillen in de inhibitoire potency van eprosartan betreffende de 

presynaptischee en postsynaptische AT r receptor. Het doel van dit onderzoek was om te 

onderzoekenn of de presynaptische AT,-receptor behoort tot het AT1B-receptor subtype. 

Dienovereenkomstigg bestudeerden we of AT , ^receptor remming door hoge concentraties 

PDD 123319 (een selectieve AT2-receptorantagonist met AT ]B -receptor affiniteit) de door 

angiotensinee II gefaciliteerde noradrenerge zenuwoverdracht kon remmen in de geïsoleerde 

thoracalee aorta en de arteria mesenterica van het konijn. Tevens bestudeerden we of PD123319 

dee door angiotensine II gemedieerde stijging in contractiekracht in beide preparaten kon 

beïnvloedden.. Angiotensine II (10 nM) veroorzaakte een significante toename van de door 

elektrischee veld gestimuleerde fH]-noradrenaline afgifte met een factor 2.0  0.1 in de thoracale 

aorta.. Deze toename kon worden geremd door PD 123319 (0.1, 1 en 10 fSSÏ). De stijging in 

contractiekrachtt door angiotensine II werd niet beïnvloed door PD123319 in dit preparaat. In de 

arteriaa mesenterica veroorzaakte angiotensine II (0.5 nM) een significante toename in de door 

elektrischee veldstimulatie geïnduceerde contractiekracht met een factor 2.9  0.3, 2.3  0.3 en 1.6 

 0.1, bij 1, 2 en 4 Hz, respectievelijk. Deze toename kon worden geremd door PD123319 (1 en 

100 /iM) . De stijging in contractiekracht door angiotensine II werd echter niet beïnvloed door 

PD123319.. Wij veronderstellen dat de presynaptische AT r receptor behoort tot het A T r -

receptorr subtype, de postsynaptische angiotensine AT,-receptor daarentegen niet. 

Hoofdstukk 6 

I nn dit onderzoek hebben we de mogelijke rol van de angiotensine AT2-receptor onderzocht in 

doorr angiotensine II gefaciliteerde noradrenerge zenuwoverdracht in vitro. Aanleiding was een 

eerderee studie in de 'gepende' rat, waarin we hebben aangetoond dat remming van de door 

angiotensinee II gemedieerde facilitatie door irbesartan resulteerde in een U-vormige doses-

responss curve. Deze curve werd niet gevonden indien PD123319 mede werd toegediend in een 

concentratie,, die selectief de AT2-receptor blokkeert. De door irbesartan gemedieerde U-vormige 

doses-responss curve zou derhalve mogelijk verklaard kunnen worden door AT2-receptor 

betrokkenheidd na AT,-receptor blokkade door hoog gedoseerd irbesartan. 

Wee bestudeerden het effect van PD 123319 (10 nM, AT2-receptorantagonist) op angiotensine II 

gefaciliteerdee sympathische zenuwoverdracht in de geïsoleerde vena cava inferior van de rat. 

Tevenss onderzochten we het effect van de AT,-receptorantagonist irbesartan (0.1 nM - 1 piM) op 
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angiotensinee II-gefaciliteerde, elektrische veld stimulatie geïnduceerde noradrenerge 

zenuwoverdrachtt in de aan- of afwezigheid van PD123319 (10 nM). PD123319 beïnvloedde de 

doorr angiotensine II gefaciliteerde noradrenerge zenuwoverdracht niet. Irbesartan daarentegen, 

remdee concentratie-afhankelijk de door angiotensine II gemedieerde facilitade (pICS)J 7.99  0.03). 

Wcc vonden geen U-vormige concentratie-respons curve voor irbesartan. Toevoeging van 

PDD 123319 aan irbesartan beïnvloedde de door angiotensine II gefaciliteerde svmpathische 

zenuwoverdrachtt op dezelfde manier als werd gezien bij irbesartan alleen. Deze waarnemingen 

indicerenn dat de angiotensine ATVreceptor niet betrokken is bij de door angiotensine II 

gemedieerdee facilitatie van svmpathische neurotransmissie in dit in vitro onderzoek. 

Hoofds tukk 7 

Krr is nog weinig bekend omtrent de effecten van angiotensine 11 op het niveau van het 

svmpathischee zenuwuiteinde in congestief hartfalen (CHF). Het doel van dit onderzoek betrof 

daaromm het bestuderen van het effect van angiotensine II op de stimulatie geïnduceerde 

noradrenergee zenuwoverdracht, in de aan- en afwezigheid van de angiotensine AT r recep tor 

antagonistt eprosartan, in geïsoleerde thoracale aortapreparaten van konijnen, bij welke 

experimenteell  congestief hartfalen was geïnduceerd. Controlepreparaten werden verkregen van 

'agee matched' controle dieren. De activiteit van de svmpathische zenuwoverdracht werd bepaald 

mett behulp van ons gemodificeerde noradrenaline spillover model. Tevens werd de door 

angiotensinee II gemedieerde sdjging in contractiekracht vergeleken tussen controle en hartfaal-

preparaten.. Verder bestudeerden we de effecten van angiotensine II ten aanzien van de 

postsynaptischcc a-adrenoceptor gemedieerde respons, met behulp van noradrenaline, om 

eventuelee postsynaptische facilitatie uit te sluiten c.q. te bevestigen. De door sdmulade 

geïnduceerdee svmpathische neurotransmissie was equivalent in beide groepen. Angiotensine II 

(0.11 nM - 0.1 JJ.M) veroorzaakte een concentratie-afhankelijke stijging van de gestimuleerde 

noradrenergee zenuwoverdracht in beide groepen, met een maximum bv 10 nM (controle (n=7), 

FR2/FR,, 1 en CHF-preparaten (n=7), FR2/FR, . De facilitade door 

angiotensinee II was verlaagd in CHF-preparaten vergeleken met controle organen. (p<0.05). 

F,prosartann remde concentratie-afhankelijk de door angiotensine II (10 nM) versterkte 

svmpathischee zenuwoverdracht in zowel CHF- als controlepreparaten. 

Dee sympatho-inhibitoire/w/fw)' van eprosartan was gelijk in beide groepen (controle plC-,, 8.81

0.51;; en CHF-preparaten 8.65  0.42). Angiotensine II (1 nM -0.3 (iM) bewerkstelligde een 

concentratie-afhankelijkee toename van de contractiekracht in controlepreparaten (Kn.iX 21.64

3.866 m N, pD2 7.63  0.02, n = 7). Eprosartan ( lnM-0.1 |aM) beïnvloedde de door angiotensine II 
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gemedieerdee contractie in een gemengde vorm van antagonisme. Angiotensine 11 veroorzaakte in 

CHF-preparatenn een verzwakte vasculaire contractie. De door KCl-geïnduceerde contractie bleek 

tevenss verzwakt in de CHF- vergeleken met de controlepreparaten (13.02  0.64 mN tegen 30.40 

 0.89 mN). De relatieve angiotensine II contractie (% van KC1) bleek tevens verzwakt (2.3% 

tegenn 58.0%). De concentratie-respons curven van noradrenaline (% van KG) waren identiek in 

beidee groepen (controle pD2 6.93  0.05, E _ 131.0  2.7; en C HF pD,7 .00  0.05, E _ 136.7

2.6)) (p>0.05) en werden niet beïnvloed door toevoeging van angiotensine (1 nM). 

Wijj  concluderen dat de door angiotensine II gefaciliteerde noradrenerge zenuwoverdracht 

gemedieerdd word via presynaptisch gelokaliseerde angiotensine AT,-receptoren in zowel controle 

alss in CHF-preparaten. De verzwakte facilitatie van de sympathische zenuwoverdracht door 

angiotensinee II in CHF-konijnen kan mogelijk verklaard worden door downregulatie of 

desensitisatiee van de neuronale angiotensine AT,-receptor. Tevens lijk t de vasculaire angiotensine 

AT r receptorr onderhevig te zijn aan downregulatie in CHF-konijnen. Verder blijk t de 

contractielee capaciteit van de thoracale aorta verzwakt te zijn in CHF, waarschijnlijk al een gevolg 

vann door CHF- opgewekte neuroendocriene als wel functionele veranderingen. 

Hoofdstukk 8 

Di tt onderzoek is ontworpen om de invloed van maturatie op de door angiotensine II 

gefaciliteerdee sympathische zenuwoverdracht (presynaptische AT,-receptor) en de door 

angiotensinee II gemedieerde vasoconstrictie (postsynaptische AT,-receptor) te bestuderen. 

Tevenss bepaalden we de inhibitoire pokncy van de selectieve angiotensine AT,-receptor antagonist 

eprosartann ten aanzien van de door angiotensine 11 gemedieerde respons op beide niveaus. Om 

hett effect van angiotensine II op het niveau van de neuronale AT r receptor te bepalen, 

bestudeerdenn we de effecten van angiotensine II op de door elektrische veld sumulatie 

geïnduceerdee svmpathische zenuwoverdracht in de geïsoleerde thoracale aorta van adolescent en 

respectievelijk,, jong volwassene konijnen, in ons noradrenaline spillover model. Op het niveau 

vann de gladde spier bestudeerden we angiotensine 11 door middel van het concentratie-respons 

curven.. In beide modellen werd tevens de invloed van eprosartan op de door angiotensine II 

gemedieerdee respons bestudeerd. Angiotensine II (0.01 nM - 0.1 \i\l)  versterkte concentratie-

afhankelijkk de KFS-gemedieerde noradrenaline afgifte in beide groepen. We vonden geen 

verschillenn tussen de relatieve (ongeveer 100%, p>0.()5}  en de absolute facilitatie tussen beide 

groepen,, echter de concentratie waarbij maximale facilitatie werd geobserveerd in preparaten van 

adolescentenn bedroeg een log-stap meer dan die n< >odzakelijk is in preparaten jong volwassene. 
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Eprosartann remde concentratie-afhankelijk de door angiotensine II versterkte (10 nM) 

noradrenergee zenuwoverdracht. De inhibitoire potency verschilde ongeveer een factor 10 russen 

beidee groepen (adolescent; pIC5l,
 7.91  0.12 en jong volwassene; p IQ( l 8.84  0.16, p<0.05). 

Angiotensinee II (1 nM - 0.3 H,M) bewerkstelligde een concentratie-afhankelijke toename van de 

contractiekrachtt (adolescent; R,lidX 20.62  2.24 m N, pD2 8.16  0.04, n=10 en jong volwassene; 

Fim„„  21.64  3.86 mN, pD2 7.63  0.02, n=7). \ \ r
e vonden een verschil in potency?, echter de 

maximalee toename in kracht was gelijk in beide groepen. 

Hprosartann (0.1 nM - 0.1 (iM) remde de door angiotensine II gemedieerde toename in 

contractiekrachtt op een competitieve wijze in de geïsoleerde preparaten van adolescente konijnen 

(pA-,, 8.90  0.11, n=24), daarentegen zagen we een gemengde vorm van antagonisme, in 

hetzelfdee concentratiebereik, in preparaten van jong volwassen konijnen. 

Wijj  concluderen dat maturatie de AT,-receptor dichtheid negatief beïnvloed. Tevens biedt deze 

verminderdee AT,-receptor dichtheid een verklaring voor de discrepantie aangaande het 

antagonistischee profiel van eprosartan in adolescente konijnen in vergelijking met jong volwassen 

konijnen. . 

Hoofds tukk 9 

Wijj  onderzochten de validiteit van het door ons gemodificeerde model ter bestudering en 

beïnvloedingg van de sympathische zenuwoverdracht door middel van verschillende 

voltageafhankelijkee calciumkanaal (VDCC) antagonisten in geïsoleerde arteriën en in het 'gepende 

rat'' model. Sympathische neurotransmissie is in hoge mate afhankelijk van calcium instroom via 

N-typee calciumkanalen, gelokaliseerd op sympathische zenuwuiteinden. In de geïsoleerde 

thoracalee aorta van het konijn werden de veronderstelde sympatholvtische eigenschappen van 

verschillendee VDCC-antagonisten geëvalueerd met behulp van ons gemodificeerd noradrenaline 

'spillover'' model. Tevens bestudeerden wij de invloed van cilnidipine op de door stimulatie-

geïnduceerdee vasoconstrictie in de geïsoleerde arteria mesenterica van het konijn, naast het effect 

vann deze calciumkanaalantagonist op de door noradrenaline gemedieerde vasoconstrictie. 

Tenslottee bestudeerden we in het 'gepende' rat model de invloed van cilnidipine en verschillende 

anderee VDCC-antagonisten op de door stimulatie-geïnduceerde chronotropic, naast hun effecten 

opp de door noradrenaline gemedieerde toename van de hartfrequentie, teneinde een eventuele N-

off  L-type selectiviteit aan te tonen. 

(O-Conotoxinn GVI A (0.1 fiM ) blokkeerde de elektrisch gestimuleerde svmpathische 

zenuwoverdrachtt in the geïsoleerde thoracale aorta van het konijn. Nifedipine (0.1 fiM ) en 
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amlodipinee (1 (J.M) daarentegen beïnvloedden de noradrenerge zenuwoverdracht niet. Cilnidipine 

(11 |J.M) remde de respons significant met ongeveer 18% en mibefradil (1 fJ.M) met ongeveer 42%. 

Dee door stimulatie geïnduceerde vasoconstrictie (presynaptisch effect) in geïsoleerde arteria 

mesentericaa van de rat werd geblokkeerd door (O-conotoxin GVI A (0.5 en 1 (iM) . Cilnidipine (10 

nMM en 0.1 nAl) remde significant de elektrisch gestimuleerde vasoconstrictie met maximaal 20%, 

daarentegenn beïnvloedde het de door noradrenaline gemedieerde vasoconstrictie niet 

(postsynaptischh effect). De gemiddelde hartfrequentie in de 'gepende' rat bedroeg 309.3  3.6 

slagenn per minuut (bpm). Elektrische stimulatie van de zenuwen C7 - T hl resulteerde in een 

stijgingg van de hartfrequentie met 106.7 + 2.2 bpm. All e antagonisten, behalve nifedipine, remden 

dee toename van de gestimuleerde hartfrequentie (p<0.05). De volgorde aangaande de 

sympatholytischee effectiviteit was: co-conotoxin GVI A (84.8%), mibefradil (75.1%), cilnidipine 

(43.0%),, amlodipine (34.8%), nifedipine (17.5%). Noradrenaline (10 nmol/kg) resulteerde in een 

toenamee van de hartfrequentie met 117.8  2.7 bpm. Deze toename werd door alle 

calciumkanaalantagonistenn even effectief beïnvloed als gezien werd in de stimulatieexperimenten. 

Wijj  concluderen dat ons gemodificeerde experimentele model geschikt is om presynaptische 

invloedenn op sympathische neurotransmissie in de geïsoleerde thoracale aorta van het konijn te 

kwantificerenn en te moduleren. Verder bevestigden we de veronderstelde N-type calciumkanaal 

blokkerendee eigenschappen van cilnidipine in de vasculaire modellen. In het cardiale model werd 

N-kanaalblokkadee door cilnidipine niet waargenomen. 
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