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Samenvatting g 

Hoofdstukk 1 

Inn de inleiding van dit proefschrift worden de structuur van p-adrenerge receptoren en hun 

functiee binnen het sympathische zenuwstelsel behandeld. p-Adrenerge receptoren behoren 

tott de G-eiwit-gekoppelde receptoren en kunnen onderverdeeld worden in vier subtypen: 

dee pr , P2-, P3-, en p4 adrenoceptoren (PARs). In het humane hart is de Pi receptor de 

meestt voorkomende receptor. De Pi receptor is voornamelijk verantwoordelijk voor de 

positieff chronotrope en inotrope effecten van adrenaline en noradrenaline. 

Tevenss gaan we in dit hoofdstuk in op de ontwikkeling van p-adrenerge 

receptorantagonisten,, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan de betablokker 

nebivolol.. Nebivolol veroorzaakt, naast selectieve Pi receptorblokkade, relaxatie van de 

gladdee spiercellen in de vaatwand. In verschillende vaatbedden is aangetoond dat deze 

vaatverwijdingg tot stand komt via de afgifte van stikstof monoxide (NO). Het is echter nog 

onduidelijkk welke receptor betrokken is bij dit proces, wat nader onderzocht zal worden in 

dee Hoofdstukken 2 en 3. Verder heeft onderzoek uitgewezen, dat nebivolol zich in 

verschillendee weefsels kan gedragen als "vanger" ("scavenger") van reactieve 

zuurstoff species (ROS). Vanwege hun chemische reactiviteit veroorzaken ROS onder andere 

weefselbeschadigingg en achteruitgang van endotheelfunctie. Ze worden dan ook geacht 

eenn rol te spelen in het ontstaan en de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen 

zoalss hypertensie en decompensatio cordis, en ook in ischemie-reperfusieschade. De 

pathofysiologiee van dit type aandoeningen en behandeling ervan met p-adrenerge 

receptorantagonistenn worden apart besproken. 

Tenslottee worden in het kort de uitkomsten van een aantal recent uitgevoerde kleine 

klinischee nebivolol-studies behandeld. Er zijn immers (nog) geen data beschikbaar van 

studies,, met grote aantallen patiënten, waarin nebivolol vergeleken is met andere 

medicamenteuzee therapieën. 

Hoofdstukk 2 

Alhoewell in de aorta van de rat is aangetoond, dat de door nebivolol veroorzaakte 

vaatverwijdingg afhankelijk is van de vorming van NO- en cyclisch GMP (cGMP), is het nog 

niett duidelijk welke receptor dit effect medieert. De betrokkenheid van zowel serotonerge 

alss p-adrenerge receptor 'pathways" wordt in de literatuur gesuggereerd. In dit hoofdstuk 

wordenn daarom functionele experimenten, waarin beide systemen worden onderzocht, 

beschreven.. Hiervoor werden uit de rat geïsoleerde aortaringetjes blootgesteld aan 
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cumulatievee nebivololconcentraties. Vanaf concentraties van 3 îM nebivolol en hoger 

leiddee dit tot een vaatverwijding die te remmen was met de stiksof oxide synthase (NOS) 

remmerr L-NNA, of door het endotheel mechanisch te verwijderen. In aanwezigheid van de 

selectievee 5-HT1A antagonist NAN-190, of de niet selectieve 5-HTi/2 antagonist 

methysergide,, bleef de nebivolol-afhankelijke vaatverwijding onveranderd. Ook incubatie 

mett de p2 adrenerge receptorantagonist butoxamine had geen effect op de vaatverwijding. 

Echter,, met de selectieve p3 receptorantagonist S-(-)-cyanopindolol kon de nebivolol-

afhankelijkee vaatverwijding wel significant geremd worden. Bovendien veroorzaakte de p3 

receptoragonistt BRL37344, evenals nebivolol, NO-afhankelijke verwijding van de 

aortaringetjess welke tegengegaan kon worden met S-(-)-cyanopindolol. Op basis van deze 

functionelee data concluderen we dat de door nebivolol veroorzaakte NO-afhankelijke 

vaatverwijding,, in ieder geval gedeeltelijk, het resultaat is van een agonistisch effect op 

dee p3 adrenoceptor. 

Hoofdstukk 3 

Inn dit hoofdstuk hebben we het vaatverwijdend effect van nebivolol onderzocht in het 

coronairee vaatbed van het geïsoleerde intacte rattenhart. In dit model wordt het hart 

geperfundeerdd met een constante stroomsnelheid volgens de methode van Langendorff. 

Cumulatieff toegevoegde concentraties van zowel nebivolol als zijn d- en l-enantiomeren 

verlaagdenn de coronaire perfusiedruk (CPP) in gelijke mate. Om het onderliggende 

mechanismee te ontrafelen, werd de invloed van verschillende serotonerge en p-adrenerge 

receptorantagonistenn op de nebivolol-afhankelijke vaatverwijding gemeten. Noch de 5-

HT1/22 receptorantagonist, noch de selectieve 5-HTu receptorantagonist NAN-190 hadden 

enigg effect op de van nebivolol afhankelijke vaatverwijding. Bovendien hadden de p2- en 

p3-receptorantagonisten,, respectievelijk butoxamine en S-(-)-cyanopindolol, geen invloed. 

Ookk het remmen van de NOS-activiteit met L-NNA, of het remmen van oplosbaar 

guanylaatcyclasee (sGC) met ODQ, had geen effect op de vaatverwijding door nebivolol. 

Inn deze experimnenten werd de vaatverwijdende activiteit van nebivolol tevens 

bestudeerdd in een relevant pathologisch model, namelijk in harten, geperfundeerd volgens 

dee methode van Langendorff, afkomstig van spontaan hypertensieve ratten (SHR-ratten). 

Inn dit model werd aangetoond dat de van isoprenaline afhankelijke vaatverwijding 

duidelijkk verslechterde, terwijl de respons op nebivolol intact bleef. We concluderen dat 

inn het coronaire vaatbed van de rat, de van nebivolol afhankelijke vaatverwijding niet 

stereoselectieff is, en niet gemedieerd wordt door serotonerge of p-adrenerge 

receptorsystemen.. Verder blijken vaatverwijdende eigenschappen van nebivolol in dit 

vaatbedd onafhankelijk te zijn van NO of cGMP, terwijl ze onveranderd zijn in een model 
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vann spontane hypertensie. Het precieze mechanisme van de door nebivolol veroorzaakte 

vaatverwijdingg is nog onduidelijk. 

Hoofdstukk 4 

Inn enkele vaatbedden, zoals bijvoorbeeld de aorta van de rat (zie Hoofdstuk 2), blijkt de 

doorr nebivolol veroorzaakte vaatverwijding van NO afhankelijk te zijn. Bovendien is bij 

hypertensievee patiënten aangetoond dat nebivolol de door acetylcholine veroorzaakte, 

endotheel-afhankelijkee vaatverwijding, verbetert. Endotheelfunctie is vaak beschadigd bij 

humanee en dierlijke hypertensie, maar ook bij decompensatio cordis. Onze hypothese is, 

datt indien nebivolol inderdaad zowel NO productie stimuleert als endotheelfunctie 

beschermt,, diens vaatverwijdend effect grotendeels bewaard blijft bij hypertensie en 

decompensatioo cordis. Geïsoleerde aortaringetjes, verkregen uit spontaan hypertensieve 

rattenn (SHR-ratten) en konijnen met gedecompenseerd hartfalen (CHF-konijnen) werden 

derhalvee blootgesteld aan cumulatief oplopende concentraties nebivolol. De gemeten 

responsenn werden vervolgens vergeleken met die van ringetjes geïsoleerd uit 

controledieren.. In dezelfde dieren werden de effecten van de endotheel-afhankelijke 

vaatverwijderr metacholine en de endotheel-onafhankelijke vaatverwijder natrium 

nitroprussidee (SNP) gemeten. Zoals verwacht, was de metacholine-afhankelijke 

vaatverwijdingg in zowel ringetjes geïsoleerd van SHR ratten als CHF-konijnen verslechterd. 

Dee responsen op nebivolol waren daarentegen onveranderd, evenals de responsen op 

natriumnitroprussidee (SNP). Deze resulaten geven aan dat, ondanks de verslechterde NO-

afhankelijkee vaatverwijding in hypertensie en decompensatio cordis, het nuttige 

hemodynamischee profiel van nebivolol bewaard blijft. 

Hoofdstukk 5 

Naastt het feit dat nebivolol over zowel negatief inotrope als vaatverwijdende 

eigenschappenn beschikt, zijn er aanwijzingen dat nebivolol een beschermend effect op het 

endotheell uitoefent, dankzij zijn effectiviteit als antioxidans. In dit hoofdstuk wordt het 

effectt van d-, l- en dl-nebivolol op de door reactieve zuurstof species (ROS) veroorzaakte 

endotheelschadee onderzocht en vergeleken met carvedilol en metoprolol. Geïsoleerde 

aortaringetjess van de rat werden hiervoor blootgesteld aan ROS door middel van 

electrolysee van de orgaanbadvloeistof. Endotheelfunctie werd gemeten, voor en na 

electrolyse,, met behulp van preconstrictie van de vaten met fenylephrine, gevolgd door 

toevoegingg van metacholine. Carvedilol en nebivolol lieten een duidelijke bescherming van 

dee endotheelfunctie zien, terwijl metoprolol geen effect had. Het beschermend effect van 

nebivololl was niet stereoselectief. Vervolgens werd getracht te bepalen of nebivolol zelf 

143 3 



Samenvatting Samenvatting 

eenn radicaalvanger is, of dat een ander mechanisme een rol speelt. Met behulp van HPLC 

techniekenn werd aangetoond dat de concentratie van nebivolol verlaagd is na blootstelling 

aann ROS, wat aangeeft dat nebivolol afgebroken wordt door zijn reactie met ROS. 

Functionelee experimenten in de rattenaorta lieten zien dat wanneer nebivolol blootgesteld 

iss geweest aan ROS, dit ook zijn activiteit als vaatverwijder negatief beïnvloedt. We 

kunnenn derhalve concluderen dat nebivolol de door ROS veroorzaakte endotheelschade 

verlicht.. Dit beschermende effect is hoogstwaarschijnlijk het resultaat van een direct 

radicaalvangendd effect van het molecuul nebivolol. 

Hoofdstukk 6 

Ischemie-reperfusiee schade is vaak het gevolg van cardiologische en chirurgische 

interventiess zoals percutane transluminal coronair angioplastiek (PTCA; dotteren') en 

coronairee arterie bypass-operaties (CA6G). Eerder is reeds aangetoond, dat de 

waargenomenn pathologische veranderingen voornamelijk een gevolg zijn van de reperfusie 

enn minder duidelijk van de ischemie. Het doel van de hier beschreven studie was het 

onderzoekenn en het onderling vergelijken van de beschermende werking op het hart van 

carvediloll en nebivolol, beide p-receptorantagonisten waarvan wordt beweerd dat ze 

zuurstofradicalenn wegvangen tijdens de reperfusie-fase van ischemie-reperfusie. 

Hiervoorr werden geïsoleerde rattenharten geperfundeerd volgens de methode van 

Langendorfff waarna de perfusie gedurende 30 minuten volledig werd gestaakt ("no flow"-

ischemie).. Vervolgens werd er gereperfundeerd, in de aan- of afwezigheid van carvedilol 

off nebivolol. Voor en na de periode van ischemie werden functionele parameters zoals 

coronairee "flow" (CF) en linker ventriculaire druk (LVP), een maat voor cardiale 

contractiliteit,, gemeten. Tevens werd de afgifte van creatinekinase (CK), een indicator 

voorr hartweeefselbeschadiging, bepaald. 

Inn vergelijking met controle preparaten vond er in de preparaten die gereperfundeerd 

werdenn met carvedilol een verminderde lekkage van creatine kinase en een verhoging van 

dee coronaire flow plaats, wat duidt op een bescherming tegen hartweefselbeschadiging. 

Nebivololl liet overeenkomstige effecten zien, maar was duidelijk minder potent dan 

carvedilol.. De cardiale contractiliteit daarentegen werd noch door carvedilol, noch door 

nebivololl significant beïnvloed. We concluderen aldus dat carvedilol, en in een mindere 

matee nebivolol, beschermen tegen hartspiercelbeschadiging tijdens de reperfusie-fase van 

ischemie-reperfusie.. De waargenomen weefsel-beschermedne effecten worden echter niet 

weerspiegeldd door een onmiddellijke verbetering van alle gemeten parameters van de 

hartfunctie. . 
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Hoofdstukk 7 

Onlangss is aangetoond dat angiotensine II (Ang II) de vorming van reactieve zuurstof species 

(ROS)) stimuleert, waarschijnlijk via activatie van NAD(P)H oxidase. Deze ROS-vorming 

wordtt vooralsnog voornamelijk in verband gebracht met door Ang II gereguleerde cellulaire 

groei.. Het doel van deze studie was om na te gaan of de via Ang II gevormde ROS ook 

bijdragenn tot de door Ang II geïnduceerde vaatcontractie. 

Dee experimenten werden uitgevoerd in de geïsoleerde thoracale aorta van de rat. 

Concentratie-responss curven met Ang II werden opgenomen in de aanwezigheid en 

afwezigheidd van de NAD(P)H oxidase remmer DPI, en van de ROS scavengers catalase en 

EUK-8.. Inhibitie van zowel NAD(P)H oxidase als ROS-activiteit, verlaagde de contractiele 

responss van de vaten op Ang II. 

Bovendienn leidde toediening van NADPH, een substraat voor NAD(P)H oxidase, tot een 

vaatconstrictiee die geremd kon worden met DPI, catalase en EUK-8. 

Wanneerr de vaten werden blootgesteld aan exogene ROS, gevormd door middel van 

electrolysee van de orgaanbadoplossing, onstond er eveneens een vaatvernauwing, die kon 

wordenn tegengegaan met ROS-"scavengers". 

Dezee resultaten maken het aannemelijk dat ROS, ontstaan door middel van activatie van 

NAD(P)HH oxidase, een rol spelen in de door Ang II geïnduceerde vaatconstrictie. 
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