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SAMENVATTING G 



Hoofds tukk 1 

Inn de inleiding worden het renine-angiotensine systeem (RAS) en het svmpathische zenuwstelsel 

(SZS)) beschreven. De rol van het RAS en het SZS bij hypertensie en hartfalen wordt besproken 

enn ook de interactie tussen RAS en SZS bij deze aandoeningen. Angiotensine II , het belangrijkste 

hormoonn van het renine-angiotensine systeem, speelt een belangrijke rol in de regulatie van het 

circulerendd volume en de elektrolyten-homeostasis. De meeste effecten zoals vasoconstrictie en 

aldosterone-afgiftee worden gemedieerd door de angiotensine II type 1 receptor (AT]-receptor). 

Dee fysiologische rol van de ATVreceptor is nog onduidelijk, al worden er meer en meer effecten 

zoalss vasodilatatie en inhibitie van celgroei via deze receptor beschreven. Ang II versterkt de 

svmpathischee zenuwoverdracht op het niveau van het centrale zenuwstelsel, de svmpathische 

ganglia,, de bijnieren, de svmpathische zenuwuiteinden, en in het gladde spierweefsel van de 

vaatwand.. Deze effecten worden alle gemedieerd door AT,-receptoren. De betrokkenheid van 

hett svmpathische zenuwstelsel bij hypertensie is aangetoond door middel van biochemische, 

elektrofysiologischee en farmacologische technieken, in de mens en ook in diermodellen. De rol 

vann (wcefsel)-RAS bij hypertensie kan worden afgeleid uit het feit dat farmacologische blokkade 

vann het RAS de bloeddruk effectief kan verlagen. Vrijwel alle vormen van ernstig hartfalen 

wordenn gekenmerkt door activatie van zowel het renine-angiotensine systeem als het 

svmpathischee zenuwstelsel. Op de lange termijn hebben deze compensatoire mechanismen 

negatievee gevolgen. ACE-remmers zijn nu een hoeksteen in de behandeling van hartfalen en ook 

p-blokkerss worden steeds meer als nuttige geneesmiddelen gezien bij de behandeling van deze 

aandoening.. Hoewel moeilijk aan te tonen in de mens, lijk t de interactie tussen RAS en SZS 

potentieell  belangrijk bij zowel hypertensie als hartfalen. De interactie tussen de twee svstemen 

speeltt mogelijk ook een rol bij de farmacologische behandeling van hartfalen en hypertensie. 

Hoofds tukk 2 

Hett effect van de AT,-receptorantagonisten op de door angiotensine II veroorzaakte facilitatie 

vann de noradrenerge zenuwoverdracht werd onderzocht in de geïsoleerde arteria mesenterica van 

dee rat, onder isometrische omstandigheden. Klektrisch-veld stimulatie (2, 4 en 8 Hz) veroorzaakte 

eenn frequentie-afhankelijke versterking van de contractiekracht. Bij stimulatiefrequenties van 2, 4 

enn 8 Hz veroorzaakte Ang II (10 nM) een versterking van de door stimulatie geïnduceerde 

responsenn met respectievelijk een factor 4.8  0,9, 2.9  0.7 en 1.3  0.1 (p<0.05 vergeleken met 
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controles,, bij alle frequenties). De versterking kon concentratie-afhankelijk worden geremd door 

losartann (1 nM - 1 jiM), irbesartan (0.1 nM - 0.1 (J.M ), en telmisartan (0.01 nM - 0.01 |lM). Bij 

eenn stimulatie-frequentie van 2 Hz kon de relatie tussen de door stimulatie geïnduceerde 

vasoconstrictiee (in aanwezigheid van 10 nM Ang II ) en de gebruikte concentraties AT,-antagonist 

beschrevenn worden door middel van lineaire regressie. De volgorde betreffende de sympatho-

inhibitoiree potency was telmisartan>irbesartan>losartan (p<0.05 tussen regressielijnen). 

Vasoconstrictoiree responsen op noradrenaline veranderden niet in de aanwezigheid van Ang II . 

Wijj  concluderen dat het faciliterende effect Ang II op de noradrenerge zenuwoverdracht wordt 

gemedieerdd door pre-synaptisch gelegen AT,-receptoren. Dit versterkende effect kan worden 

tegengegaann door blokkade van deze receptoren. 

Hoofdstukk 3 

Hett doel van dit onderzoek was om het remmende effect van de AT,-receptorantagonisten 

losartan,, irbesartan en telmisartan en de ACE-inhibitor captopril op de sympathische 

zenuwoverdrachtt te kwantificeren en om de potency van deze stoffen te vergelijken. In de 

mannelijke,, normotensieve 'gepende' rat werden de effecten van losartan (1, 3, 10 en 30 mg/kg), 

irbesartann (3, 10, 30 en 60 mg/kg), telmisartan (0.3, 1, 3 en 10 mg/kg) en captopril (1.5, 5, 15 en 

455 mg/kg) op elektrische stimulatie van het thoraco-lumbale ruggenmerg bestudeerd. Om de 

interaktiee tussen postsynaptische AT,-receptoren en OC-receptoren te onderzoeken, werden de 

effectenn van deze stoffen op bloeddrukresponsen ten gevolge van exogeen toegediend 

noradrenalinee onderzocht. Stimulatie van het thoracolumbale ruggenmerg veroorzaakte een 

frequentie-afhankelijkee stijging van de diastolische bloeddruk, die dosis-afhankelijk kon worden 

geremdd door zowel AT,-blokkade als ACE-inhibitie. Opmerkelijk was dat de hoogste doseringen 

vann de AT,-antagonisten minder dan maximale remming van de bloeddrukstijging 

teweegbrachten.. Di t fenomeen werd niet waargenomen na ACE-inhibitie door captopril. In 

experimentenn met exogeen toegediend noradrenaline zagen wij geen effect van AT,-blokkade of 

ACE-inhibitiee op door (X-adrenoceptoren gemedieerde bloeddrukresponsen. Wij concluderen, dat 

inn het 'gepende' rat model, de effecten van stimulatie van het thoraco-lumbale ruggenmerg op 

diastolischee bloeddruk kunnen worden geremd door blokkade van presynaptisch gelegen AT,-

receptoren.. De volgorde betreffende de sympatho-inhibitiore poteng is telmisartan>losartan 

>irbesartan.. De waarneming dat alle drie de AT rblokkers minder dan maximale inhibitie 
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bewerkstelligenn in hun hoogste dosering doet vermoeden dat dit een klasse-effect is van de AT,-

antagonisten. . 

Hoofdstukk 4 

Inn het 'gepende' rat model kan de svmpathische zenuwoverdracht worden versterkt door 

endogeenn geproduceerd angiotensine II , door middel van stimulatie van AT,-receptoren op 

svmpathischee zenuwuiteinden. In dit onderzoek wilden wij de poteng van candesartan, valsartan, 

eprosartann en embusartan vergelijken wat betreft presynaptische AT rreceptorblokkade enerzijds 

enn de postsvnaptische AT,-receptorblokkade anderzijds. Om blokkade van presynaptische AT,-

receptorenn te onderzoeken, bestudeerden we het effect van AT,-antagonisten op de gevolgen van 

elektrischee stimulatie van het thoraco-lumbale ruggenmerg (0.25-8 Hz). Om de interactie tussen 

postsvnaptischee AT,-receptoren en Ot-receptoren te onderzoeken, werden de effecten van deze 

stoffenn op de bloeddrukresponsen veroorzaakt door exogeen noradrenaline bestudeerd. Om 

blokkadee van postsvnaptische AT,-receptoren te onderzoeken, bestudeerden wij het effect van de 

AT,-antagonistenn op de dosis-respons relatie van angiotensine II . Zowel de door stimulatie 

geïnduceerdee als ook de door angiotensine II veroorzaakte bloeddrukstijging konden dosis-

afhankelijkk worden geremd door alle AT,-blokkers. Opmerkelijk was, dat de hoogste doseringen 

vann de AT,-antagonisten minder dan maximale remming van de bloeddrukstijging veroorzaakte, 

zodatt een U-vormige dosis-respons relatie ontstond. Om de sympatho-inhibitoire poteng te 

vergelijken,, werd de dosering berekend die de stijging in diastolische bloeddruk met 20 mmHg 

kann verminderen (ED2(h, uitgedrukt als - log mol/kg); deze bedroegen 5.50  0.12, 5.77  0.10, 

6.322  0.12 en 5.62  0.13 voor respectievelijk valsartan, candesartan, eprosartan and 

embusartan.. De volgorde van poteng was daarom eprosartan>valsartan=candesartan= 

embusartann ('>' duidt op p<0.05). Om de poteng te vergelijken betreffende de inhibitie van het 

directee bloeddrukverhogende effekt van angiotensine II te berekenden we pA2—waarden. Deze 

bedroegenn 7.20  0.17, 8.01  0.01, 7.20  0.03 and 7.25  0.16, voor respectievelijk valsartan, 

candesartan,, eprosartan and embusartan. De volgorde van poteng betreffende inhibitie van het 

direktee bloeddrukverhogende effect van angiotensine II was daarom candesartan>valsartan= 

eprosartan=embusartann ('>' duidt op p<0.05). In experimenten met exogeen toegediend 

noradrenalinee zagen wij geen effect van AT,-blokkade op door a-adrenoceptor gemedieerde 

bloeddrukresponsen.. Wij concluderen hieruit, dat in de 'gepende' rat, de effecten van stimulatie 

vann het thoraco-lumbare ruggenmerg gedeeltelijk afhankelijk zijn van endogeen geproduceerd 
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angiotensinee IL Deze effecten kunnen worden geremd door blokkade van presynaptisch gelegen 

AT,-receptoren.. Er werd geen interactie waargenomen tussen postsynaptisch gelegen AT,-

receptorenn en OC-adrenoceptoren. De volgorde van potency betreffende sympatho-inhibitie 

verschiltt van de volgorde van potentie betreffende de inhibitie van de directe 

bloeddrukverhogendee werking van angiotensine II . Deze waarnemingen suggereren dat er 

verschillenn bestaan tussen de diverse AT,-blokkers wat betreft de affiniteit voor de pre- en 

postsynaptischee AT r receptor. 

Hoofdstukk 5 

Hett effect van de AT,-antagonisten eprosartan en candesartan en de AT2-receptorantagonist PD 

1233199 op de door angiotensine I I veroorzaakte facilitatie van de noradrenerge zenuwoverdracht 

werdd onderzocht in de geïsoleerde arteria mesenterica van het konijn, onder isometrische 

omstandigheden.. De sympatho-inhibitoire potency van de AT,-blokkers werd vergeleken met hun 

potencypotency betreffende de inhibitie van het direct vasoconstrictoire effect van angiotensine IL Om 

blokkadee van presynaptische AT, en AT2-receptoren te onderzoeken, bestudeerden wij het effect 

vann angiotensine I I op door elektrisch-veld stimulatie (EFS) geïnduceerde contracties in aan- of 

afwezigheidd van eprosartan, candesartan of PD 123319. Om blokkade van postsynaptische 

receptorenn te onderzoeken, bestudeerden wij het effect van eprosartan dan wel candesartan op 

concentratie-responss curves van angiotensine II . Verder bestudeerden wij het effect van 

angiotensinee II op door postsynaptische OC-adrenoceptoren gemedieerde responsen door middel 

vann noradrenaline. EFS (1, 2 en 4 Hz) veroorzaakte een stijging in contractiekracht. Bij 

stimulatiefrequentiess van 1, 2 en 4 Hz veroorzaakte een sub-pressorische concentratie Ang II (0.5 

nM)) een versterking van de door stimulatie geïnduceerde responsen met respectievelijk een factor 

2.88  0.5, 2.4  0.4 en 1.6  0.1 (p<0.05 vergeleken met controles bij alle frequenties). De 

versterkingg kon concentratie-afhankelijk worden geremd door eprosartan (1 nM - 1 |iM) en 

candesartann (1 nM - 0.1 |UM). De AT2-antagonist PD 123319 had geen invloed op de door 

angiotensinee II veroorzaakte facilitatie van door stimulatie opgewekte contracties. 

Vasoconstrictoiree responsen op noradrenaline veranderden niet in de aanwezigheid van Ang II 

0.55 nM. Angiotensine II (0.3 nM - 0.3 ) veroorzaakte een concentratie-afhankelijke verhoging 

vann de contractiekracht, die kon worden geremd door zowel eprosartan (pD,' 8.8  0.19) als 

candesartann (pD2' 11.3  0.23). Wij concluderen dat het faciliterende effect van angiotensine II 

opp noradrenerge zenuwoverdracht wordt gemedieerd door presynaptisch gelokaliseerde AT,-
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receptorenn en niet door AT2-receptoren. Door eprosartan wordt svmpatho-inhibitie 

bewerkstelligdd in concentraties die ook de AT,-receptoren op glad spierweefsel blokkeren. Dit in 

tegenstellingg tot candesartan, waarbij presynaptisch inhibitoire concentrades aanzienlijk hoger zijn 

dann die noodzakelijk voor postsvnapüsche inhibitie. 

Hoo fds tukk 6 

Inn een voorafgaande studie in het 'gepende' rat mode! hebben wij laten zien, dat inhibitie van de 

faciliterendee werking van angiotensine II op de sympathische zenuwoverdracht een klasse-effect 

lijk tt te zijn van de AT,-receptorantagonisten. Echter, de hoogste doseringen veroorzaakten een 

minderr dan maximale remming met betrekking tot sympatho-inhibitie, zodat een U-vormige 

dosis-responscurvee ontstond. In deze studie onderzochten wij of de ATVreceptor een rol speelt 

inn deze 'up-turn' in de dosis-werkings curve. Daarom bestudeerden we het effect van irbesartan 

(11 - 60 mg/kg) op de gevolgen van elektrische stimulatie van het thoracolumbale ruggenmerg in 

dee aan- en afwezigheid van de AT rblokker PD 123319 (0.5 mg/kg + 50 ( ig/kg/min). Verder 

onderzochtenn wij het effect van de gecombineerde (non-selectieve) AT/ATi-receptorantagonist 

saralasinn (0.001, 0.003, 0.01 of 0.03 mg/kg/min) op door stimulatie geïnduceerde responsen. Ook 

bepaaldenn wij de plasma-renine-activiteit (PRA) na toediening van de AT,-receptorantagonist 

irbesartann in dit model. De door stimulatie geïnduceerde toename in diastolische bloeddruk kon 

dosis-afhankelijkk worden geremd door irbesartan. De U-vormige dosis-responscurve, die 

illustratieff  is voor andere AT r receptor blokkers in dit model, werd niet waargenomen als PD 

1233199 gelijktijdig werd toegediend met irbesartan, en ook niet na toediening van de non-

selectievee AT-blokker saralasin. De PRA vertoonde een toename van 111.0  17.8 naar 198.7

22.22 ng/ml /uur na toediening van irbesartan. De PRA verschilde niet wanneer deze gemeten 

werdd na toediening van de drie hoogste doseringen irbesartan. Deze waarnemingen suggereren 

eenn faciliterende rol van de AT2-receptor, die zichtbaar wordt na de hoogste dosering A T r 

receptorantagonist,, in dit geval irbesartan. Verschillen in plasma Ang U-concentraties zijn 

waarschijnlijkk niet de oorzaak van de minder dan maximale remming van de svmpathische 

zenuwoverdrachtt door de hoogste dosering irbesartan. 
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Hoofdstukk 7 

Angiotensinee II kan de sympathische zenuwoverdracht versterken via AT t-receptoren op de 

sympathischee zenuwuiteinden. Wij onderzochten de presynaptische blokkade door de selectieve 

AT,-antagonistt irbesartan in 'gepende' spontaan hypertensieve ratten (SHR) en normotensieve 

Wistarr Kyoto (WKY) ratten. We vergeleken de presynaptisch inhibitoire dosering met de 

doseringg die noodzakelijk is voor blokkade van AT r receptoren op glad spierweefsel in beide 

species.. Om blokkade van presynaptische AT!-receptoren te onderzoeken, bestudeerden we het 

effectt van irbesartan op de gevolgen van elektrische stimulatie van het thoraco-lumbale 

ruggenmergg (0.25-8 Hz). Om de interactie tussen postsynaptische AT r receptoren en (X-

receptorenn te onderzoeken, werden de effecten van irbesartan op bloeddrukresponsen op 

exogeenn toegediend noradrenaline bestudeerd. Verder bestudeerden wij het effect van irbesartan 

opp dosis-responscurves voor het vasoconstrictoire effect van exogeen toegediend angiotensine II . 

Effectenn op de bloeddruk van elektrische stimulatie van het thoracolumbale ruggenmerg, 

exogeenn angiotensine II , als ook die van noradrenaline waren groter in SHR in vergelijking tot 

WKY .. De door stimulatie geïnduceerde verhoging van de diastolische bloeddruk kon dosis-

afhankelijkk worden geremd door irbesartan (0.3-10 mg/kg) in zowel SHR als WKY . De IC50-

waardenn (die dosering die de stijging in de diastolische bloeddruk met 50% vermindert) 

bedroegenn respectievelijk 5.60  0.09 and 5.72  0.08 - log mol /kg voor SHR en WKY (p>0.05). 

Inn de SHR namen wij geen effect van irbesartan (3 mg/kg) op bloeddruk-responsen op 

noradrenalinee waar. Dit is in tegenstelling tot waarnemingen in de WKY , waar irbesartan (3 

mg/kg)) een rechtsverschuiving veroorzaakte van de dosis-responscurve van exogeen toegediend 

noradrenaline.. Irbesartan (0.3 - 3 mg/kg) veroorzaakte een vergelijkbare verlaging van de B e-

waardenn en een verschuiving naar rechts van de dosis-responscurve van exogeen angiotensine II 

inn de SHR en WKY . 

Zowell  in de SHR als ook in de WKY heeft angiotensine II een faciliterende werking op de 

sympathischee zenuwoverdracht, die gemedieerd wordt door presynaptisch gelokaliseerde A T r 

receptoren.. Irbesartan vertoont vergelijkbare sympatho-inhibitoire potency in de hypertensieve en 

normotensievee gepende rat. Er bestaat zodoende een faciliterend effect van angiotensine II op 

doorr a-adrenoceptor gemedieerde responsen in de WKY , maar niet in de SHR. In beide species 

wass de dosis die noodzakelijk is voor het remmen van presynaptische effecten enigszins hoger 

dann de dosis die nodig is voor postsynaptische inhibitie. 

Err lijken er geen verschillen te bestaan in affiniteit van irbesartan voor de pre- en postsynaptisch 

gelegenn AT,-recptoren tussen de twee species. 
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Hoofdstukk 8 

Bijj  patiënten met congestief hartfalen als ook in diermodellen zijn het renine-angiotensine 

systeemm en het sympathische zenuwstelsel geactiveerd. In een voorafgaande studie in de 

geïsoleerdee arteria mesenterica van het konijn lieten wij zien dat angiotensine II een faciliterend 

effectt heeft op de sympathische zenuwoverdracht, dat wordt gemedieerd door presynapüsch 

gelokaliseerdee AT rreceptoren. Er is weinig bekend over de effecten van angiotensine II op de 

sympathischee zenuwoverdracht bij hartfalen. Wij onderzochten daarom het effect van 

angiotensinee II , in aan- en afwezigheid van eprosartan, op door elektrisch-veld stimulatie 

geïnduceerdee contracties in de geïsoleerde arteria mesenterica afkomstig van konijnen met 

experimenteell  opgewekt hartfalen, alsmede in 'age matched' controle-konijnen. Verder 

bestudeerdenn wij , om een eventuele post-synaptische facilitatie aan te kunnen tonen, het effect 

vann angiotensine II op door postsynaptische OC-adrenoceptoren gemedieerde responsen door 

middell  van noradrenaline. Tenslotte vergeleken wij de vasoconstrictoire responsen op 

angiotensinee II tussen hartfalen-konijnen en controle-dieren, door middel van concentratie-

responscurvess van angiotensine II . 

Bijj  controle-konijnen veroorzaakte Ang II (0.5 nM) een versterking van de door stimulatie 

geïnduceerdee responsen met respectievelijk een factor 3.2  0.5, 2.4  0.3 en 1.5  0.08 bij 1, 2 

enn 4 Hz (p<0.05 vergeleken met vehiculum bij alle frequenties). Bij konijnen met hartfalen 

bedroegg de versterking een factor 2.1  0.2, 1.7  0.1 and 1.2  0.04, respectievelijk (p<0.05 

vergelekenn met vehiculum bij alle frequenties). Het faciliterende effect van Ang II is dus sterker in 

dee controlegroep in vergelijking met konijnen met hartfalen (p<0.05 bij alle frequenties). Het 

faciliterendee effect van angiotensine II kon worden geremd door eprosartan (1 nM - 0.1 |lM) in 

arterién,, afkomstig van konijnen met hartfalen alsmede van controle-konijnen. Contractiele 

responsenn op noradrenaline waren dezelfde in de HF-groep en in de controle-groep, en deze 

warenn onveranderd in aanwezigheid van angiotensine II 0.5 nM. Angiotensine II (0.3 nM - 1 JlM) 

veroorzaaktee een concentratie-afhankelijke verhoging van de contractiekracht, die dezelfde was in 

HF-konijnenn en in controle-dieren. Uit deze resultaten concluderen wij , dat zowel bij konijnen 

mett hartfalen alsmede bij controle-konijnen, angiotensine II een faciliterende werking heeft op de 

doorr stimulatie geïnduceerde responsen via AT,-receptoren, gelokaliseerd op de sympathische 

zenuwuiteinden.. Het faciliterende effect was verzwakt in vaten afkomstig van konijnen met 

hartfalen,, terwijl responsen op angiotensine II onveranderd waren. Deze waarnemingen kunnen 

wordenn verklaard door een down-regulatie van presynaptisch gelokaliseerde AT rreceptoren. De 
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sympatho-inhibitoiree potency was onveranderd in vaten uit konijnen met hartfalen, in vergelijking 

mett controle-dieren. 

Hoofdstukk 9 

Angiotensinee II kan de effecten van elektrisch-veld stimulatie versterken in verschillende 

weefsels,, via AT,-receptoren op de sympathische zenuwuiteinden. Er bestaan verschillen in 

potencypotency tussen AT,-receptorantagonisten, betreffende de inhibitie van respectievelijk 

presynaptischee (op zenuwuiteinden) en postsynaptische AT,-receptoren (op gladde spiercellen). 

Err zijn aanwijzingen dat de presynaptische AT,-receptoren tot het AT ]B -subtype behoren. Wij 

onderzochtenn daarom of inhibitie van de AT,B-receptor met behulp van hoge concentraties PD 

1233199 het faciliterende effect van Ang II op de noradrenerge zenuwoverdracht kan remmen, in 

dee geïsoleerde arteria mesenterica van het konijn. Verder onderzochten wij of PD 123319 het 

(directe)) vasoconstrictoire effect van angiotensine II kan beïnvloeden. 

Angg II (0.5 nM) veroorzaakte een significante versterking van de door stimulatie geïnduceerde 

responsenn met respectievelijk een factor 2.8  0.5, 2.4  0.4 en 1.6  0.1 bij 1, 2 en 4 Hz (p<0.05 

vergelekenn met vehiculum bij alle frequenties). Deze versterking kon worden onderdrukt door 

PDD 123319 (1 en 10 (J.M). De cumulatieve concentratie-responscurve betreffende vasoconstrictie 

doorr angiotensine II werd niet beïnvloed door PD 123319 (10 \lM), de hoogste concentratie die 

gebruiktt was in de stimulatie-experimenten. 

Uitt deze waarnemingen concluderen wij dat de presynaptische AT,-receptor tot het AT,B-subtype 

behoren,, en postsynaptische AT t-receptoren niet. Omdat in andere studies het vasoconstrictoire 

effectt van angiotensine II kon worden geremd door selectieve AT,-receptorantagonisten, lijken 

AT rreceptorenn op vasculair glad spierweefsel tot het AT1A-subtype te behoren. 

Hoofdstukk 10 

Hett doel van dit onderzoek was om na te gaan of er bij de mens (perifeer) een effect aantoonbaar 

iss van angiotensine II op de sympathische zenuwoverdracht. Daarom onderzochten wij het effect 

vann angiotensine II op door tyramine veroorzaakte vasoconstrictie met behulp van veneuze 

occlusie-onderarmsplethysmografie.. Tien gezonde mannelijke proefpersonen (leeftijd 2 8 +1 jaar) 

werdenn in deze studie geïncludeerd. All e farmaca werden intra-arteriëel geïnfundeerd. Het 
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protocoll  omvatte het maken twee dosis-responscurves (DRC) van tyramine (0.25, 0.5, 1,25 en 2.5 

Jlg/kg/min).. Elke dosering werd gedurende 5 minuten geïnfundeerd. De DRC werd vervaardigd 

gedurendee infusie van natrium nitroprusside (SNP) (10 ng/kg/min), teneinde predilatatie te 

bewerkstelligen.. Bij vij f proefpersonen werd de eerste DRC uitgevoerd onder gelijktijdige infusie 

vann vehiculum (0.9 % NaCl) en de tweede onder gelijktijdige infusie van een subpressorische 

doseringg Ang II (0.1 ng/kg/min). Bij de overige vij f proefpersonen werd de eerste DRC 

uitgevoerdd tijdens infusie van Ang II en de tweede tijdens infusie van het vehiculum. De basale 

onderarmsdoorbloedingg (FBF) bedroeg 2.8  0.2 ml/lOOml/min. Natriumnitroprusside 

veroorzaaktee een stijging van de FBF tot 6.8  0.3 ml/100ml/min (p<0.05 in vergelijking met 

'baseline').. Na infusie van vehiculum of Ang II , bedroegen FBF-waarden respectievelijk 6.9  0.5 

enn 6.8  0.6 (NS in vergelijking met na SNP). Tvramine veroorzaakte een dosis-afhankelijke 

dalingg van FBF (12  5, 40  6, 63  3 en ^4  3 % na respectievelijk 0.25, 0.5, 1.25 en 2.5 

ng/kg/min).. Angiotensine II veroorzaakte een significante versterking van de FBF-respons op 

tyraminee (25  6, 51  4, 72  4 and 77  3 %, na respectievelijk 0.25, 0.5, 1.25 en 2.5 

ng/kg/min,, p<0.05, 'repeated measures' AN OVA). We concluderen dat angiotensine II de door 

tyraminee geïnduceerde vasoconstrictie bij gezonde vrijwilliger s kan versterken. 
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