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Eenn gezond hart en een goede hartspierwerking vereisen dat het aanbod van 
zuurstoff  en voedingsstoffen aan de hartspier in evenwicht is met de vraag. De 
coronairee doorbloeding is aangepast aan deze zuurstofvraag door middel van 
regelingg van vasculaire tonus in de weerstandsvaten (15 — 400 /zm in diame-
ter).. Klinische data laten zien dat, als de perfusie belemmerd word door ver-
nauwingg van de grote kransslagaderen, het sub-endocardium, de binnenste laag 
vann het myocardium, als eerste getroffen wordt. Dit kan veroorzaakt worden 
doorr de extra weerstand in de lange transmurale vaten, en/of door de compressie 
vann de sub-endocardiale arteriolen tijdens de systole: Tijdens deze hartcon-
tractiee worden de vaten die in het sub-endocardium liggen samengedrukt door 
dee extravasculaire, myocardiale druk, waardoor de doorbloeding wordt belem-
merd.. Tijdens de relaxatie van de hartspier (diastole) neemt het transvascu-
lairee (intravasculaire-extravasculaire) drukverschil weer toe, waardoor de vaten 
openenn en het bloed weer vooruit kan stromen. Onder normale omstandighe-
denn kunnen de sub-endocardiale vaatjes voor deze belemmering compenseren 
doorr middel van vasodilatatie. Bovendien bestaan er verschillen tussen de sub-
endocardialee en sub-epicardiale vertakkingspatronen. De factoren die de dia-
meterr van de sub-endocardiale arteriolen bepalen zijn echter niet goed begrepen. 
Veell  stimuli dragen bij aan de regulatie van deze diameter onder verschillende 
omstandigheden.. Deze factoren omvatten mechanische stimuli (intravasculaire 
druk,, stroming, en extravasculaire compressie), metabole en neurogene factoren. 
Doorr de ritmische contractie van het myocardium ontstaan grote schommelingen 
inn de druk en stroming in de sub-endocardiale arteriolen. Hoe deze pulsatiliteit 
inn druk en flow de diameter benvloedt is nog niet bekend. Daarom hebben 
wee in dit proefschrift de effecten van deze mechanische factoren bestudeerd op 
geisoleerdee sub-endocardiale arteriolen uit het varkenshart. 

Inn deze studie hebben we de in vitro canulatietechniek gebruikt. Met deze 
techniekk kunnen de effecten van druk en stroming onafhankelijk van metabole 
enn neurogene factoren worden bepaald. 

HoofdstukHoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding in de mechanismen van bloed-
stroomregulatiee in het hart. Ook beschrijven we de factoren die de tonus van 
dee sub-endocardiale vaatjes bepalen. We concentreren ons daarbij op de mecha-
nischee omstandigheden in dit deel van de hartspier en de effecten van de mecha-
nischee belasting op de samentrekking van deze vaatjes. 
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HoofdstukHoofdstuk 2 beschrijft het effect van pulsatiele transvasculaire drukpatronen 
mett verschillende amplitudes en frequenties op geisoleerde sub-epicardiale en 
sub-endocardialee arteriolen. Deze proeven werden uitgevoerd in de afwezigheid 
vann stroming. Toepassing van pulsatiele druk gedurende 3 minuten veroor-
zaaktee dilatatie. Deze dilatatie was even groot in beide type arteriolen en werd 
niett vergezeld door een afname in de intracellulaire calcium concentratie. Een 
hogeree frequentie van deze drukschommelingen, zoals zou optreden bij toename 
vann de hartfrequentie, leidde niet tot een significant verschil in dilatatie. Tijdens 
simulerenn van veranderingen in de inotropische toestand van de hartspier, door 
middell  van verandering van de amplitude, vonden we dat een sterker contra-
herendee hartspier meer vasodilatatie veroorzaakt. Verder bleek dat arteriolen 
onderr pulserende druk veel gevoeliger werden voor adenosine en bradykinine. 

Dee hartcontractie veroorzaakt variaties in niet alleen de druk in de sub-
endocardialee vaten, maar ook in de stroomsnelheid in deze arteriolen. Het 
wass onbekend hoe de vaten hierop reageren. In Hoofdstuk 3 worden de effecten 
vann dynamische flow patronen op sub-endocardiale en sub-epicardiale arteriolen 
bestudeerd.. We vonden dat de diameter van de arteriolen toeneemt als gevolg 
vann een stationaire stroming en afschuifspanning. Deze dilatatie was groter in 
dee sub-endocardiale arteriolen. In beide vaten kon de vaat verwij ding volledig 
wordenn geblokkeerd door middel van inhibitie van stikstofoxide- (NO-) productie 
mett L-NNA. Schommelingen van stroming bovenop een stationaire component 
vergroottenn de dilatatie van de vaten niet. 

Wanneerr de vaten werden blootgesteld aan een zuiver oscillerende stroming, 
zonderr een stationaire component, werd geen enkele dilatatie gevonden. Echter, 
hett wegvangen van de vrije zuurstofradicalen met SOD of DPI leidde tot her-
stell  van een significante dilatatie in respons op deze oscillerende flow. In sub-
endocardialee arteriolen was de dilatatie op oscillerende flow met een piek-piek 
variatiee in afschuifspanning van 30 dyne/cm2 groter dan de reactie op constante 
floww met dezelfde afschuifspanning. We concluderen hieruit dat verschillende 
stromingspatronenn een grote invloed hebben op het evenwicht tussen de vrije 
radicalenn en de NO afkomstig uit de endotheelcellen. 

HoofdstukHoofdstuk 4 beschrijft de interactie tussen pulsatiele druk en constante stroom. 
Hierinn wordt aangetoond dat in de aanwezigheid van flow, de arteriolen een 
groteree dilatatie op pulsatiele druk vertonen. Bovendien treedt dan deze di-
latatiee al op bij drukvariaties met veel kleinere amplitudes. Deze effecten werden 
doorr NO productie veroorzaakt. SNP, een NO donor, verhoogde de dynamische 
distensibiliteitt van de vaten bij concentraties die te laag waren om de tonus 
vann de vaten te beinvloeden. Het lijk t erop dat dit veroorzaakt wordt door een 
afnamee van de viscositeit van de vaat wand. De mechanismen die hieraan ten 
grondslagg liggen dienen nog te worden onderzocht. 

Eenn stenose in een van de grotere coronairen beinvloedt de hemodynamische 
omstandighedenn in het sub-endocardium sterk. Zo nemen de microvasculaire 
perfusiedrukk en de transvasculaire drukpulsaties af. Onze hypothese in Hoofd-
stukstuk 5 was dat dit soort veranderingen van invloed kunnen zijn op zowel de tonus 
alss de structuur van sub-endocardiale arteriolen. Bovendien vermoedden we dat 
voortdurendee farmacologische vasodilatatie een uitwaartse remodellering kan be-
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werkstelligen.. We vonden inderdaad dat sub-endocardiale arteriolen, gekweekt 
gedurendee drie dagen onder fysiologische omstandigheden, niet remodelleren en 
eenn normale tonus en structuur behouden, terwijl een afname in gemiddelde 
drukk of in amplitude van het transvasculaire drukverschil een diepere tonus en 
inwaartsee remodellering veroorzaakt. Dit krimpen van de vaten kon worden 
omgezett in een uitwaartse remodellering door amlodipine, een calciumkanaal 
blokker. . 

HoofdstukHoofdstuk 6 bevat een algemene discussie waarin de resultaten van de studies 
inn dit proefschrift worden bekeken in relatie tot de regulatie van sub-endocardiale 
perfusiee onder normale en pathologische omstandigheden. We suggereren het 
gebruikk van lage NO concentraties en calcium blokkers om sub-endocardiale 
structuurr en functie te verbeteren. 
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