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Over schuifspanning en abnormale verandering van grote bloedvaten

Slagaders (arteriën) zijn de snelwegen van ons lichaam. Langs die snelwegen

stroomt steeds voldoende bloed naar de organen en weefsels van het lichaam.

De hoeveelheid bloed die naar organen en weefsels moet stromen, kan veran-

deren door tijdelijke inspanning maar ook door groei van ons lichaam. Gezonde

arteriën passen daarom steeds hun diameter aan. Hoe doen zij dat? Aan de

binnenkant van het bloedvat zitten endotheelcellen, die detecteren hoe hard

het bloed langs de wand wrijft. Deze wrijving heet wandschuifspanning. Als

deze wandschuifspanning te hoog of te laag is, zetten de endotheelcellen de

wand aan tot aanpassing. Door de verandering in diameter zal de wandschuif-

spanning binnen bepaalde limieten blijven.

Verschillende aandoeningen kunnen deze aanpassingen bëınvloeden waar-

door de arteriën soms structureel veranderen. Grote arteriën kunnen bijvoor-

beeld continu wijder worden. Dat treedt op in aneurysmata van de buikslag-

ader en in de longslagader bij pulmonale hypertensie. Ook kan de diameter

kleiner worden zoals soms gebeurt bij atherosclerose. Deze diameterveran-

deringen kunnen de toevoer van bloed naar de organen en weefsels ernstig

verstoren. Door deze aandoeningen kan ook het weefsel in de vaatwand sterk

veranderen. Hierdoor kan de spanning in de wand plaatselijk een stuk groter

worden. Als het weefsel dan niet sterk genoeg is, kan het scheuren. Hoewel

van groot belang, is het niet precies bekend hoe verschillende aandoeningen

invloed hebben op de aanpassingen van de arteriën.
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In dit proefschrift hebben we bestudeerd hoe aandoeningen het aanpas-

singsvermogen van de longslagader en buikslagader bëınvloeden. We hebben

meerdere deelvragen geformuleerd die beantwoord moesten worden zoals: zijn

de limieten voor wandschuifspanning door het hele vaatstelsel gelijk?; veran-

deren deze limieten door bijvoorbeeld atherosclerose?; hoe bëınvloedt de wand-

schuifspanning de vorming van atherosclerotische plaques en andersom, hoe

bëınvloeden vaataanpassingen de stroming?. Deze vragen zijn deels beant-

woord door de resultaten van eerder gepubliceerd onderzoek te vergelijken.

Maar meestal hebben wij patiëntenstudies en experimenten bij dieren moeten

doen om op deze vragen antwoord te krijgen.

Hoofdstuk 2 laat zien dat er een grote variatie bestaat in wandschuifspan-

ning door het vaatstelsel heen 2–16 N/m2. Verder bleek uit vergelijking tussen

diersoorten van verschillende grootte, dat er een unieke relatie bestaat tussen

de wandschuifspanning en de diameter van het bloedvat. In een kleinere arterie

is de wandschuifspanning groter.

Hoofdstuk 3 laat zien hoe divers de rol van wandschuifspanning is in athero-

sclerose. Het bepaalt mede waar atherosclerotische plaques kunnen ontstaan,

hoe die groeien en waar die scheuren. Het is nu duidelijk dat wanneer wand-

schuifspanning laag is of een variabele richting heeft, de kans op atheroscle-

rose vergroot door een ontstekingsmechanisme. Hoge wandschuifspanning ver-

hoogt de kans dat atherosclerotische plaques scheuren. De kans dat een plaque

scheurt, is het grootst aan de kant die stroomopwaarts ligt. Dat komt waar-

schijnlijk door ophoping van geoxideerd LDL, waardoor subsets van gladde

spiercellen en macrofagen, gelatinase produceren. Dit weten we door de studie

met konijnen beschreven in hoofdstuk 4. Atherosclerotische vaten zijn niet

goed meer in staat om de diameter aan te passen. Bij 200–300% verhoging

van de bloedstroom in de konijnen, veranderde de diameter gemiddeld slechts

15%. Dit was minder dan we verwacht hadden en de wandschuifspanning bleef

te hoog.

Het aanpassingsvermogen van arteriën hebben we ook bestudeerd bij patiën-

ten. Kinderen die op jonge leeftijd een Fontan-operatie hadden ondergaan,

bleken op latere leeftijd longslagaders van normale afmetingen te hebben.

Echter, de wandschuifspanning was lager dan normaal. En bij patiënten met
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pulmonale hypertensie ontstond een vortex of wervel in de longslagader. In

een wervel verandert de richting van de bloedstroom ten opzichte van zijn

voorgaande richting. Verder verandert de grootte van de wervel over de hart-

cyclus. In de binnenbocht van de longslagader veranderde hierdoor de richting

van de wandschuifspanning gedurende de hartslag. Deze studies laten zien dat

de wandschuifspanning kan gaan afwijken door een ingreep of aandoening.

De diameter van de longslagader neemt langzaam toe bij patiënten met

pulmonale hypertensie. Uit onze studie van hoofdstuk 8 blijkt dat de continue

toename in diameter geen verband houdt met de druk.

Continue verwijding doet zich ook voor bij aneurysmata van de buikslag-

ader. Hier is dat een groot probleem, omdat de kans op scheuren van het

bloedvat toeneemt met de diameter van het vat. De groei van aneurysmata

hebben we beschreven met een computermodel. In dit model nemen we aan,

dat hoge wandspanning aanzet tot afbraak van de extracellulaire matrix en

dat hierdoor de stijfheid van de wand lokaal verandert. Er gebeuren dan twee

dingen. De wandspanning neemt wat af en de aneurysmata zal lokaal wat uit-

stulpen. Het model toonde realistische groei van aneurysmata. Dit model is

uitgebreid door het toevoegen van risicoprofielen. Deze profielen bëınvloedden

de groeisnelheid. Uit de analyse van patiëntendata en simulaties met het

model bleek dat de profielen voor 38% bijdroegen aan de groeisnelheid. Door

de risicoprofielen waren de verschillen tussen voorspellingen en metingen aan-

merkelijk kleiner (2.9 versus 4.0 mm).

Dit proefschrift heeft op veel vragen antwoord gegeven. Er is meer duide-

lijkheid over de aanpassing van grote arteriën als ze door bijvoorbeeld athero-

sclerose of pulmonale hypertensie zijn aangedaan. Zo weten we nu dat de

wandschuifspanning sterk kan variëren door het vaatstelsel heen; verschilt per

diersoort en ook kan veranderen na een ingreep of door een aandoening. Verder

is het duidelijk dat bij pulmonale hypertensie en aneurysmata de diameter van

de bloedvaten continu toeneemt en niet meer door wandschuifspanning gecor-

rigeerd kan worden.


