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Summaryy and Conclusions 

Summary y 
Thee aim of this thesis was to study the influence of fJ-blockers (metoprolol) and angiotensin 

convertingg enzyme inhibitors (enalapril) on cardiac sympathetic activation as measured by 123I-

MetalodoBenzylGuanidinee (MIBG) in patients with heart failure. In addition, the relation between 

myocardiall  MIBG uptake and several hemodynamic, clinical (including prognosis) and 

neurohormonall  parameters was studied. 

Chapterr I 
Heartt failure is initiated after an insult to the myocardium with a resultant loss of myocytes and 

systolicc and/or diastolic heart failure. Chapter I gives an overview of incidence and prevalence of 

thee syndrome of heart failure, the activation of compensatory mechanisms, treatment modalities 

andd a brief review of future developments. 

Chapterr II 
Thee decline in contractile function of the myocardium results in the clinical syndrome of heart 

failuree and activation of a broad range of compensatory mechanisms at the myocardial level 

(myocardiall  hypertrophy, sympathetic activation, parasympathetic modulation, growth factors, 

cytokines)) and at the systemic level (renin-angiotensin, adrenergic stimulation, vasodilatory 

molecules,, cytokines). These compensatory mechanisms can initially be considered as beneficial 

too support cardiac function but eventually they aggravate the disease process because of their 

adversee biological effects on the long term. Interventions such as treatment with ACE-inhibitors 

andd (i-blockers that are primarily aimed at a reduction in the long-term consequences of neuro-

humorall  activation can improve the biological properties of the chronically failing heart. This 

conceptt was confirmed in several large trials with ACE-inhibitors and fJ-blockers that showed a 

significantt reduction in both morbidity and mortality in patients with heart failure. 

Chapterr II 
Myocardiall  sympathetic activation is one of the major compensatory mechanisms in heart failure. 

Increasedd firing rates of the presynaptic neuron and a decreased efficiency of norepinephrine 

(NE)) re-uptake from the synaptic cleft into the presynaptic neuron via the NE-transporter both 

wil ll  result in increased levels of NE in the synaptic cleft and depletion of intraneuronal NE 

contentt within the myocardium. The increased concentration of NE in the synaptic cleft will 

resultt in downregulation of the p-receptors on the myocytes (and thus a diminished contractile 

reserve)) and a direct toxic effect of NE on the myocytes resulting in apoptosis and necrosis. 

Becausee sustained sympatho-excitation is maladaptive in heart failure (thereby exerting detrimental 

effects)) and is correlated to prognosis, assessment of sympathetic nervous activity is valuable to 

predictt clinical outcome and to evaluate the effect of therapeutic strategies in these patients. In 
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addition,, studies assessing cardiac sympathetic function will help in our understanding of the 

syndromee of heart failure and the maladaptive consequences. 

Sympatheticc activation can be assessed in several ways. In this thesis, i:3I-MetaIodoBenzy IGuanidine 

(MIBG),, a structural analogue of NE is used. M1BG has been shown to be taken up by sympathetic 

nervess in a manner similar to NE but it is not metabolized. Myocardial uptake can be visualized and 

quantifiedd using a gamma camera and dedicated software. 

Chapterr IV 
P-Blockers,, that antagonize the activated sympathetic nervous system have been shown to be 

extremelyy beneficial in the long-term in moderate severe heart failure in terms of significant 

improvementss in both morbidity and mortality. A meta-analysis of all published trials reporting 

onn mortality included 15.138 patients and revealed a risk reduction of 27% in patients treated 

withh a P-blocker as compared to placebo. 

Thee mechanisms of action of [3-blockers in heart failure are only partly elucidated. Among the 

knownn and suggested mechanisms in heart failure are: 

11 induction of an upregulation of (3-receptor expression, 

22 prevention of apoptosis. 

33 influence on calcium homeostasis resulting in a decreased left ventricular end-diastolic pressure, 

44 negative chronotropic activity with anti-ischemic and favorable hemodynamic effects, 

55 metabolic and anti-remodel ing effects, 

66 central and presynaptic effects resulting in a decrease of NE outflow from the presynaptic 

neuron, , 

77 interference with the renin-angiotensin system resulting in lower levels of angiotensin II. 

Chapterr V 
Thee effects of enalapril on sympathetic function were assessed in 23 patients with chronic 

symptomaticc heart failure and an ejection fraction less than 40%. SPECT imaging of '^I-MIBG 

uptakee was used to assess changes of cardiac MIBG uptake. Results showed a significant increase 

off  cardiac MIBG uptake after 6 weeks of treatment indicating improved cardiac sympathetic 

integrity.. Plasma NE did not change. No correlation was found between cardiac MIBG uptake 

andd plasma NE concentration. 

Chapterr VI 
AA randomized, placebo controlled study with metoprolol was conducted in 59 patients with 

symptomaticc congestive heart failure and a mean left ventricular ejection fraction of 25%. The 

meann daily dose of metoprolol was 126 mg. After 6 months of treatment, a significant increase of 

myocardiall  MIBG uptake was found in the metoprolol treated patients when compared to placebo. 

Inn addition, an increase of ejection fraction and a decrease of end-diastolic diameter was seen in 
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treatedd with metoprolol. The observed improvement in myocardial MIBG uptake was seen in 

bothh ischemic and non-ischemic cardiomyopathy, though somewhat more pronounced in the 

ischemicc group. No dose related response to metoprololl  was seen. 

Itt is concluded that metoprolol has beneficial effects on cardiac sympathetic function. The exact 

mechanismss however cannot be extracted from these data. Metoprolol may exert a direct effect 

onn the presynaptic neuron and/or induces a hemodynamic improvement. 

Chapterr VII 
AA significant correlation was demonstrated between peak oxygen consumption and 

a.. maximal exercise duration as exercise parameter 

b.. Heart/Mediastinum ratio of  !23I-MIB G uptake. 

Chapterr VIII 
Markerss of sympathetic activation have been shown to portend a poor prognosis. Both elevated 

plasmaa NE levels and reduced myocardial  1;3I-MIB G uptake are associated with severity of disease 

andd increased mortality. We performed univariate and multivariate Cox regression analysis in 58 

patientss to study the relation between baseline MIBG uptake and plasma NE levels and long-term 

mortality.. In contrast to other studies, myocardial MIBG uptake did not correlate with 

cardiovascularr mortality. Peak oxygen consumption, end-diastolic volume, plasma NE and exercise 

performancee during bicycling and walking had prognostic significance in patients with heart 

failuree treated with b-blockers on top of ACE-inhibitors. 

Chapterr IX 
Patientss with Parkinson's disease frequently exhibit symptoms of autonomic dysfunction that 115 

suggestt derangements of the sympathetic and/or parasympathetic nervous system. 

AA patient with Parkinson's disease and severe orthostatic symptoms and normal left ventricular 

functionn is described who was treated with metoprolol. Symptoms of orthostasis almost completely 

disappearedd after 6 months of treatment. Myocardial  ,23I-MIB G uptake improved dramatically 

duringg this treatment period. 

Chapterr X 
Inn this chapter, the study results and their clinical implications are discussed in the general 

perspectivee of heart failure. 
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Conclusions s 
Fromm the studies described in this thesis, the following conclusions can be drawn. 

 Sympathetic activation is of major importance in the syndrome of heart failure. 

 Medical interventions with ACE-inhibitors and pVblockers can improve the biological 

propertiess of the failing heart. 

 (i-Blockers significantly reduce mortality in heart failure. 

 Treatment with enalapril and metoprolol increases myocardial  l23I-MIB G uptake in patients 

withh heart failure. 

 Increased myocardial MIBG uptake indicates improves cardiac sympathetic integrity. 

 Myocardial MIBG uptake (H/M ratio) is correlated with peak oxygen consumption and 

exercisee tolerance. 

 Baseline myocardial MIBG uptake (H/M ratio) does not correlate with long term prognosis 

inn patients with heart failure when treated with ^-blockers on top of ACE-inhibitors. 

 Metoprolol increases myocardial MIBG uptake in Parkinson's disease with improvement 

off  orthostatic symptoms. 
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Samenvattingg en conclusies. 

Ditt promotie onderzoek bestudeert de invloed van p-blokkers (metoprolol) en ACE-remmers 

(enalapril)) op de sympathische activatie in myocardweefsel bij patiënten met hartfalen. De 

sympathischee activatie wordt gemeten met 121I-MetalodoBenzylGuanidine (MIBG). Tevens wordt 

dee relatie tussen cardiale MIBG opname en verschillende hemodynarnische, klinische {inclusief 

prognose)) en neurohormonale variabelen onderzocht. 

Hoofdstukk I 
Systolischh en/of diastolisch hartfalen is het resultaat van een beschadiging van het myocard 

waardoorr functionerende myocyten verloren gaan. Hoofdstuk I geeft een kort overzicht van 

incidentiee en prevalentie, decompensatie-mechanismen, behandelingsmogelijkheden en een korte 

beschouwingg van toekomstige ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen. 

Hoofdstukk II 
Dee verminderde pompfunctie van het hart resulteert in het klinische syndroom hartfalen en de 

activatiee van een aantal compensatie-mechanismen. Deze compensatie-mechanismen worden 

gevondenn op het niveau van het myocard (hypertrofie, sympathische activatie, parasympathische 

modulatie,, groeifactoren, cytokines) en op systemisch niveau (renine-angiotensine, adrenerge 

activatie,, vasodilatatie, cytokines). Hoewel deze compensatie-mechanismen in eerste instantie 

adequaatt zijn om de pompfunctie op verschillende manieren te ondersteunen zullen ze op de 

langeree termijn het ziekteproces ongunstig beïnvloeden en zelfs versterken. Medicamenteuze 

behandelingg met ACE-remmers en p-blokkers die erop gericht zijn de lange termijn consequenties 

vann de neurohumorale activatie bij hartfalen te beïnvloeden zijn in staat de biologische 

eigenschappenn van het myocard in gunstige zin te beïnvloeden. Meerdere trials met ACE-remmers 

enn P-blokkers hebben aangetoond dat dit concept valide is. Er werd een significante verbetering 

vann zowel morbiditeit als mortaliteit aangetoond. 

Hoofdstukk III 
Sympathischee activatie in het myocard is een van de belangrijkste compensatie-mechanismen bij 

hartfalen.. Een verhoogde vuurfrequentie van het presynaptische neuron en een verlaagde heropname 

vann noradrenaline (NA) in het presynaptische neuron zorgen beide voor een verhoogde concentratie 

NAA in de synaptische spleet en een afname van het intraneuronaal gelokaliseerde NA. De verhoogde 

concentratiee NA in de synaptische spleet resulteert in een zogenaamde 'downregulatie' van de P-

receptorenn op de myocyten waardoor de kontraktiele reserve van het hart (verder) afneemt. Daarnaast 

heeftt NA een direct toxisch effect op het myocard met apoptosis (geprogrammeerde celdood) en 

necrosee als gevolg. Voordurende activatie van het sympathische zenuwstelsel heeft dus een 
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ongunstigee uitwerking op het hart. Er bestaat een correlatie tussen de mate van sympathische 

activatiee en prognose. Een betrouwbare visualisatie en kwantificatie van de sympathische activatie 

inn het myocard kan derhalve zinvol zijn om {1) het klinische beloop bij patiënten met hartfalen te 

voorspellen,, (2) het effect van medicamenteuze behandeling op de sympathische activatie te 

beoordelenn en (3) meer inzicht te verkrijgen in het syndroom hartfalen en de ongunstige 

consequenties.. In dit proefschrift wordt gebruik gemaakt van I:1I- MetalodoBenzylGuanidine 

(MIBG),, een analogon van NA. MIBG wordt op dezelfde wijze als NA door het presynaptische 

neuronn opgenomen en opgeslagen maar wordt niet gemetaboliseerd. Omdat MIBG radioactief 

gelabeldd is met Jodium kan visualisatie en kwantificatie plaatsvinden met een gamma camera. 

Hoofdstukk IV 
fj-blokkerss gaan het effect van de sympathische activatie bij hartfalen ten dele tegen. In 

verschillende,, groots opgezette trials bij patiënten met hartfalen is het gunstige effect op mortaliteit 

enn morbiditeit van dit soort middelen aangetoond. Een meta-analyse van alle gepubliceerde studies 

omvatt 15.138 patiënten. Uit deze gepooide data werd een risicoreductie berekend van 27% ten 

gunstee van behandeling met een (i-blokker in vergelijk met placebo. Op grond van literatuurstudie 

kann geconcludeerd worden dat de exacte werkingsmechanismen van P-blokkers nog niet duidelijk 

zijn.. De aangrijpingspunten liggen naar alle waarschijnlijkheid op meerdere niveaus en omvatten 

inn teder geval: 

11 een zogenaamde upregulatie van de p-receptoren op de myocyt. 

22 preventie van apoptosis en necrose, 

33 beïnvloeding van de calcium huishouding met een verlaging van de einddiastolische druk in 

dee linkerkamer. 

44 een negatief ehronotroop effect met daardoor een vermindering van ischemie en een gunstig 

effectt op hemodynamische parameters, 

55 metabole en anti-remodeling effecten, 

66 centrale en perifere effecten waardoor NA release afneemt. 

77 lagere concentraties angiotensine II door interferentie met het renine-angiotensine systeem. 

Hoofdstukk V 
Dee invloed van enalapril op de sympathische activatie is onderzocht bij 23 patiënten met chronisch 

hartfalenn en een ejectiefractie lager dan 40%. Met behulp van SPECT-imaging werden de 

veranderingenn in MIBG opname in het myocard gevisualiseerd en gekwantificeerd. Na 6 weken 

behandelingg met enalapril werd een statistisch significante toename van de MIBG opname in het 

myocardd gezien. Deze toename duidt op een verbetering van de functionele integriteit van de 

presynaptischee neuronen in het myocard. De concentratie NA in het bloed veranderde niet onder 

invloedd van enalapril. Er bestond geen correlatie tussen de concentratie NA in het bloed en de 

MIBGG opname in het myocard. 
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Hoofdstukk VI 
Ditt hoofdstuk beschrijft een gerandomiseerde, placebo gecontroleerde studie met metoprolol 

(eenn p-blokker) bij 59 patiënten met hartfalen en een gemiddelde ejectiefractie van 25%. Na 6 

maandenn behandeling was er sprake van een significante toename van cardiale M1BG opname in 

dee patiënten die behandeld werden met metoprolol in vergelijking met placebo. Tevens was er 

sprakee van een toename van de ejectiefractie en een afname van de einddiastolische diameter bij 

dee patiënten die met metoprolol werden behandeld in tegenstelling tot de placebogroep waarin 

geenn veranderingen optraden. De verbetering van de MIBG opname werd gezien bij zowel 

ischemischee als niet-ischemische cardiomyopathieën hoewel het effect in de groep met een 

ischemischee cardiomyopathie wat meer uitgesproken leek. Het effect was niet gerelateerd aan de 

dosis.. Op grond van deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat metoprolol een gunstige 

invloedd heeft op de sympathische activiteit in het myocard hoewel het werkingsmechanisme niet 

geheell  duidelijk is en ook niet uit deze studie afgeleid kan worden. 

Hoofdstukk VII 
Inn dit hoofdstuk wordt een relatie aangetoond tussen de maximale zuurstof consumptie en de 

cardialee MIBG opname. Tevens bestaat er een correlatie tussen de maximale inspanningsduur bij 

inspanningsonderzoekk en de cardiale MIBG opname. 

Hoofdstukk VIII 
Blijkenss de literatuur bestaat er een relatie tussen plasma NA gehalte en prognose. Dezelfde 

relatiee is, hoewel wat minder duidelijk, aangetoond voor cardiale MIBG opname bij patiënten 

mett klinisch manifest hartfalen. Dit hoofdstuk beschrijft een univariate- en een multivariate Cox 

regressiee analyse van diverse klinische, hemodynamische en neurohumorale parameters in relatie 

tott mortaliteit. In tegenstelling tot diverse studies uit de literatuur bestond er geen correlatie 

tussenn cardiale MIBG opname en cardiovasculaire mortaliteit. Maximale zuurstofconsumptie, 

plasmaa NA concentratie en inspanningstolerantie daarentegen hadden wel prognostische betekenis 

bijj  patiënten met hartfalen die behandeld werden met een (3-blokker en een ACE-remmer. 

Hoofdstukk IX 
Bijj  patiënten met de ziekte van Parkinson worden regelmatig verschijnselen gezien die passen bij 

autonomee dysfunctie die suggereren dat het sympathische en parasympathische zenuwstelsel 

betrokkenn zijn in het ziekteproces. Er wordt een patiënt beschreven met ernstige orthostatische 

verschijnselenn en een normale linker kamerfunktie die langdurig behandeld is met hoge doseringen 

metoprolol.. De verschijnselen van orthostase verdwenen vrijwel volledig tijdens deze behandeling 

enn de cardiale opname van MIBG toonde een dramatische verbetering. 
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Hoofdstukk 10 
Inn dit hoofdstuk worden de resultaten van ons onderzoek in meer algemene zin besproken waarbij 

mett name de relevantie voor de klinische praktijk de revue passeert. 

Conclusies s 
Uitt de studies die in dit proefschrift beschreven worden kunnen de volgende conclusies getrokken 

worden. . 

 Sympathische activatie speelt een belangrijke rol in het hartfalen syndroom. 

 Medicamenteuze interventie met ACE-remmers en p-blokkers kan resulteren in een 

verbeteringg van de biologische eigenschappen van het hart. 

 (3-blokkers reduceren de mortaliteit bij patiënten niet hartfalen. 

 Cardiale MIBG opname wordt verhoogd door behandeling met een ACE-remmer of een (5-

blokker. . 

 Verhoging van de cardiale MIBG opname betekent verbetering van sympathische functionele 

integriteit. . 

 Cardiale MIBG opname is gecorreleerd aan de maximale zuurstofconsumptie en 

inspanningstolerantie. . 

 Cardiale MIBG opname correleert niet met de lange termijn prognose bij patiënten met 

chronischh hartfalen die behandeld worden met een ACE-remmer en een p-blokker. 

 Metoprolol verhoogt de cardiale MIBG opname bij de ziekte van Parkinson en verbetert 

orthostatischee symptomen. 


