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Hoofdstukk 1 

Hett inleidende hoofdstuk geeft een overzicht van de cardiovasculaire effecten 
vann vasopressine (AVP). AVP is een nonapeptide dat vooral in de hypofyse 
wordtt geproduceerd. De cardiovasculaire effecten van AVP worden 
gereguleerdd via de Vi- en de V2-receptor. De belangrijkste functies van de Vi-
receptorr zijn vasoconstrictie en mogelijk ook de inductie van hart- en 
vaathypertrofie.. Activatie van de V2-receptor resulteert in een verhoogde 
waterterugresorptiee in de nier. Verder kan V2-receptor activatie in sommige 
vaatbeddenn tot vasodilatatie leiden. De selectieve V2-receptor agonist 
desmopressinee is bekend om zijn klinische rol in de behandeling van centrale 
diabetess insipidus. De mogelijke toepassing van de vasoconstrictieve 
eigenschappenn van vasopressine als een alternatief voor adrenaline in de 
behandelingg van cardiovasculaire shock wordt heden ten dagen onderzocht. 
Dee recente ontwikkeling van non-peptiderge selectieve vasopressine-
antagonistenn maakt een verdere evaluatie van het vasopressinesysteem in de 
menss mogelijk. Verder worden verscheidene klinische toepassingen van deze 
antagonistenn geëvalueerd. Voor cardiovasculaire indicaties lijkt met name de 
behandelingg van essentiële hypertensie bij oudere en negroïde subpopulaties 
veelbelovend.. Voor de behandeling van hartfalen richt het onderzoek zich 
voorall op de door V2-receptor blokkade gemedieerde verhoogde aquaresis, die 
zonderr verstoringen van de elektrolytenbalans verloopt. 

Hoofdstukk 2 

Inn geïsoleerde mesenteriale artertën van de rat hebben we de mogelijke 
betrokkenheidd van de Vi- en V2-receptor bij de interactie tussen het 
sympathischee zenuwstelsel en AVP onderzocht. De directe vasoconstrictieve 
effectenn van AVP konden worden geblokkeerd met de Vi-receptor antagonist 
SR-490599 en niet met de V2-receptor antagonist SR-121463. De V2-
receptoragonistt desmopressine had geen vasoconstrictief effect, terwijl na 
precontractiee met noradrenaline (NA) 10 uM desmopressine niet tot een 
vasodilatoirr effect leidde . Elektrische-veld stimulatie (EVS) van de arterie 
simuleertt de effecten van het sympathische zenuwstelsel. De door EVS-
geïnduceerdee toename van de vaattonus kon worden versterkt door een 
concentratiee van AVP die zelf geen invloed had op de vaattonus. Deze 
versterkingg kon slechts worden geblokkeerd door SR-49059 en minder door 
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SR-121463.. Opnieuw resulteerde de aanwezigheid van desmopressine in geen 
effectt tijdens de toename van de vaattonus door EVS. De postsynaptische 
effectenn van AVP op het sympathische zenuwstelsel werden geëvalueerd door 
middell van concentratie-response-curven van exogeen NA. Vasoconstrictie 
geïnduceerdd door exogeen NA kon worden versterkt door een subpressorische 
concentratiee AVP. Opnieuw kon dit effect worden onderdrukt door Vi-
receptorblokkade.. Deze resultaten suggereren, dat AVP het sympathische 
zenuwstelsell via de Vi-receptor faciliteert. Verder concluderen wij dat de AVP-
gemedieerdee facilitatie van het sympathische zenuwstelsel, op zijn minst 
gedeeltelijk,, post-synaptisch plaatsvindt. Selectieve evaluatie van de 
presympathischee facilitatie is in dit model niet uitvoerbaar; het is daarom 
onmogelijkk in dit model te bepalen in hoeverre pre-synaptische Vi-receptoren 
bijj dit effect betrokken zijn. 

Hoofdstukk 3 

Verschillendee onderzoeken in geïsoleerde vaten hebben laten zien dat AVP de 
werkingg van het sympathische zenuwstelsel kan versterken. Het doel van deze 
studiee was dit effect aan te tonen in de intacte circulatie van de "gepende" rat. 
Spinalee elektrische stimulatie werd toegepast om selectief het sympathische 
zenuwstelsell te activeren, dat de vasculaire toon reguleert. Elektrische 
stimulatiee werd toegepast in aan- of afwezigheid van een subpressorische 
doseringg AVP (1 pmol/kg/min). Endogeen geproduceerd angiotensine I I 
faciliteerdee de neuraal gemedieerde toename van de vaatweerstand. Zonder 
dee aanwezigheid van de ATi-antagonist irbesartan, was de faciliterende 
werkingg van AVP niet objectiveerbaar. Na toediening van irbesartan werd de 
doorr stimulatie geïnduceerde toename in diastolische bloeddruk versterkt door 
dee subpressorische dosering AVP. De Vi-antagonist SR-49059 voorkwam dit 
doorr AVP gemedieerde effect, terwijl de V2-antagonist SR-121463 en de V2-
agonistt desmopressine dit effect niet beïnvloedden. Verder werd de invloed 
vann AVP op de selectieve postsynaptische a-adrenoceptor geëvalueerd door 
middell van exogeen NA. De dosis-werkings-curve van NA werd niet beïnvloed 
doorr de subpressorische dosering van AVP. Daarom concluderen wij, dat het 
stimulerendee effect van AVP op het sympathische zenuwstelsel volledig 
afhankelijkk is van pre-synaptisch gelokaliseerde Vi-receptoren. Het 
faciliterendee effect van angiotensine I I op het sympathische zenuwstelsel in 
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hett model van de "gepende" rat maskeert het faciliterende effect van AVP in 
dezee proefopzet. 

Hoofdstukk 4 

Onzee eerdere experimenten hebben aangetoond dat AVP de werking van het 
sympathischee zenuwstelsel kan versterken door middel van Vi-receptor-
activatie.. In deze derde studie werd onderzocht of dit versterkende effect van 
AVPP op het perifere sympathische zenuwstelsel kan worden aangetoond in de 
mens.. Acht gezonde vrijwilligers (32  2.3 jaar) namen aan deze studie deel. 
Dee onderarmbloedstroom (OABS) werd gemeten met behulp van het veneuze-
occlusie-plethysmografiee model. Elke sessie werd uitgevoerd in aan- of 
afwezigheidd van een continue infusie van AVP in een subpressorische dosering 
vann 0.008 ng/kg/min, dan wel INaCI 0.9%. In deze studie werden alle 
geneesmiddelenn in de arteria brachialis geïnfundeerd. In het eerste protocol 
werdd het effect van drie opeenvolgende niveau's van Mower body negative 
pressure'' (LBNP) (-10, -20 en -30 mmHg) op de bloedstroom onderzocht. In 
ditt protocol werden tegelijkertijd de pre- en postsynaptische effecten van AVP 
onderzocht.. De infusie van AVP (0.008 ng/kg/min) beïnvloedde de bloeddruk 
niet.. LBNP veroorzaakte een onderdruk-afhankelijke afname van OABS, dit 
effectt werd door de aanwezigheid van het continue infuus van AVP versterkt. 
Naa afloop van dit protocol werden de mogelijke postsynaptische effecten van 
AVPP geëvalueerd, door middel van intra-arteriële infusie van NA. NA 
veroorzaaktee een dosisafhankelijke afname van de OABS, welke niet werd 
beïnvloedd door AVP. Hieruit volgt dat AVP de sympathische zenuwstelsel 
gemedieerdee vasoconstrictie opeen pre-synaptisch niveau kan versterken. 

Hoofdstukk 5 

Inn een standaard proefopzet voor isometrische experimenten in een 
orgaanbadd hebben we onderzocht in hoeverre de vaatverwijdende 
eigenschappenn van verschillende stoffen in onderzoek in vitro afhangen van de 
contractielee status van de gebruikte arterie. De geïsoleerde aorta van de rat 
werdd blootgesteld aan verschillende vormen van precontractie. De volgende 
vaatvernauwendee stoffen werden gebruikt: phenylephrine (PhE, een selectieve 
ai-adrenoceptorr agonist), St-587 (een partiële Ch-adrenoceptor agonist), U-
466199 (U-46, een tromboxaan A2-agonist), en kaliumionen (verantwoordelijk 
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voorr een receptoronafhankelijke depolarisatie van de celmembraan). In 
aansluitingg op de precontractie werden verschillende vaatverwijdende farmaca 
onderzocht:: methacholine (MCh, endotheel-afhankelijk), sodium nitroprusside 
(SNP,, een NO-donor), forskolin (FSK, een activator van adenylylcyclase) en 
nifedipinee (een selectieve L-type calcium antagonist). De resultaten van dit 
onderzoekk tonen aan dat de eigenschappen van de vaatverwijders sterk, maar 
opp een verschillende wijze de potentie en de efficacy van verschillende 
vaatverwijderss in vitro beïnvloeden. Hieruit volgend bevelen wij aan 
vaatverwijdendee eigenschappen in experimenten in vitro onder een zorgvuldig 
gestandaardiseerdd protocol van toegediende precontractie te evalueren. 

Hoofdstukk 6 

Dee verschillende stimulerende en remmende, endotheel-afhankelijke factoren 
vann de door AVP gemedieerde vasoconstrictie zijn in deze studie onderzocht. 
Inn een standaard proefopzet voor isometrische experimenten in een 
orgaanbadd hebben we door middel van cumulatieve concentraties AVP de 
contractielee eigenschappen van de arteria renalis van het konijn onderzocht. 
Dee experimenten werden verricht in aan- of afwezigheid van functioneel 
endotheel,, of in de aanwezigheid van N-Nitro-L-Arginine 10 uM (L-NNA, NO-
synthasee remmer). AVP veroorzaakte een contractiele respons die gelijk was 
inn aan- of afwezigheid van endotheel. De incubatie met L-NNA resulteerde in 
eenn versterkte respons van AVP. De versterking van de contractiele respons 
doorr de NO-synthase remmer, die niet werd waargenomen in vaten zonder 
endotheel,, suggereert dat er een endotheel-afhankelijke factor samen met NO 
vrijkomt.. Deze onbekende factor werd niet beïnvloed door indomethacine 100 
uMM (cycloöxygenase remmer), meclofenaminezuur 20 uM (cycloöxygenase en 
lipoxygenasee remmer) of bosentan 100 uM (endotheline-antagonist). 
Charybdotoxinee 0.1 uM (remmer van Ca2+-geactiveerde K+ kanalen) 
versterktee de door AVP geïnduceerde contractiekracht in preparaten met of 
zonderr endotheel en na incubatie met L-NNA. Incubatie met SR-49059 (Vi-
antagonist)) resulteerde in een dosisafhankelijke blokkade van de door AVP 
geïnduceerdee contractiekracht, terwijl de V2-antagonist SR-121463 geen enkel 
effectt had. Verder had de V2-agonist desmopressine in tegenstelling tot AVP 
zelff geen enkel effect op de contractiekracht van de nierarterie van het konijn. 
Concluderendd kunnen we stellen, dat de door AVP geïnduceerde contractie 
partieell wordt tegengewerkt door een geactiveerde afgifte van NO. Dit werd 
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alleenn gedemonstreerd in endotheel-intacte vaten in de aanwezigheid van L-
NNAA en na verwijdering van het endotheel. Dit fenomeen suggereert een rol 
voorr een Wreceptor en endotheel afhankelijke, onbekende contractiele factor, 
diee niet beïnvloed wordt door prostaglandine, lipoxygenase en endotheline 
systemen,, of door de Wreceptor. 

Hoofdstukk 7 

Wee hebben in de geïsoleerde aorta van de rat de mogelijke betrokkenheid van 
dee mitogen-activated protein kinase (MAPK) familie van extracellular signal-
regulatedd kinase (erk) 1 en 2 (MAPKerkl/2 ) bij de AVP gemedieerde 
vasoconstrictiee onderzocht. In een standaard proefopzet voor isometrische 
krachtmetingenn in een orgaanbad werden aorta strips blootgesteld aan 
cumulatievee concentraties AVP (1 nM-300 nM). Aansluitend werd de MAPKerkl/2 

fosforyleringg gekwantificeerd door middel van Western blot-analyse. AVP (1 
nM-3000 nM) veroorzaakte een toename van de contractiekracht, welke dosis-
afhankelijkk kon worden geremd door de volgende twee selectieve MAPKerkl/2: 
PDD 98059 (10 uM en 100 uM) en U 0126 (10 uM en 100 uM). Western blot 
analysee toonde aan dat de toename van MAPKerkl/2 fosforylering geïnduceerd 
doorr AVP dosis afhankelijk kon worden geremd door PD 98059 (100 uM) en U 
01266 (10 uM en 100 uM). Concluderend stellen wij dat de contractiekracht 
geïnduceerdd door AVP gedeeltelijk door MAPKerkl/2 wordt gereguleerd. 


