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Introductie 
Arteriële hypertensie veroorzaakt, als één van de meest voorkomende chronische aandoeningen 
wereldwijd, een grote morbiditeit en mortaliteit door het verhoogd risico op cardiovasculaire, renale 
en cerebrovasculaire aandoeningen. Bij veel hypertensiepatiënten is de bloeddruk onvoldoende onder 
controle. Het is daarom van groot belang om nieuwe targets te vinden voor het ontwikkelen van 
nieuwe antihypertensiva. Er is steeds meer evidentie dat glutamaat en gamma-aminoboterzuur 
(GABA) een rol spelen in de centrale regulatie van de bloeddruk en sympathische tonus ter hoogte 
van de paraventriculaire nucleus (PVN) en rostroventrolaterale medulla (RVLM). Angiotensine II 
(Ang II), als belangrijkste effector van het renine-angiotensine systeem (RAS), medieert verschillende 
bloeddrukverhogende effecten via interactie met de type 1 angiotensine receptoren (AT1R). Daarnaast 
stimuleert Ang II ook type 2 angiotensine receptoren (AT2R) die deel uitmaken van het 
beschermende luik van het RAS, en de nadelige AT1R gemedieerde acties, o.a. de 
bloeddrukverhoging, tegengaan. De selectieve AT2R agonist, Compound 21 (C21), is een belangrijk 
onderzoekstool om de AT2R gemedieerde effecten te onderzoeken.  

Doel & Methodologie 
In de huidige studie evalueerden we de mogelijke rol van de AT2R in de regulatie van bloeddruk op 
niveau van de RVLM. AT2R agonist, C21, AT2R antagonist , PD123319, en GABAA  receptor 
blokker, bicuculline, werden lokaal ter hoogte van de RVLM, in wakkere vrij bewegende 
normotensieve Wistar ratten, toegediend met meting van glutamaat en GABA door middel van 
vloeistofchromatografie. In het daaropvolgend experiment, in geanesthesieerde ratten, werd het effect 
van de centrale (RVLM) administratie van deze moleculen op de bloeddruk beoordeeld door continue 
monitoring van de gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) met behulp van een druksensor via de 
rechter halsslagader.  

Conclusie & Discussie 
Infusie van C21 (0.05 μg/µl/h) in de RVLM resulteerde in een trend tot verlaagde glutamaat 
concentraties en een significante (p < 0.05) stijging in GABA concentraties, die volledig uitbleven na 
simultane lokale toediening van de AT2R antagonist PD123319 en C21. C21 infusie (0.05 μg/µl/h) in 
de RVLM in geanesthesieerde ratten verlaagde significant (p < 0.01) de bloeddruk. Ook deze respons 
werd geantagoneerd door gelijktijdige toediening van AT2R antagonist PD123319 en C21. De C21 
gemedieerde hypotensieve respons werd geantagoneerd door locale toediening van bicuculline, wat de 
betrokkenheid van GABAA receptoren stimulatie aantoont.  
Deze resultaten tonen aan dat acute stimulatie van AT2R in de RVLM door C21 een verlaging in 
bloeddruk veroorzaakt bij normotensieve Wistar ratten. Deze hypotensieve respons gaat gepaard met 
een significante toename van de lokale GABA concentratie. Dit suggereert dat GABA betrokken is bij 
de sympatho-inhibitoire actie als vermoedelijk onderliggend mechanisme van deze hypotensieve 
respons.  
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Objective  
There is increasing evidence that glutamate and gamma-aminobutyric acid (GABA) interact within 
the rostral ventrolateral medulla (RVLM) in the central regulation of blood pressure and sympathetic 
tone. Angiotensin II (Ang II) is the most important effector in the renin-angiotensin system (RAS) 
mediating its actions through the type 1 angiotensin receptor (AT1R) and type 2 angiotensin receptor 
(AT2R). The AT2R receptor is part of the protective arm of the RAS counterbalancing the negative 
AT1R mediated actions. The selective AT2R agonist, Compound 21 (C21), is a useful research tool to 
investigate the AT2R mediated effects.  

Design and Method  
In the present study we assess through local stimulation and blockade of AT1R and AT2R the 
possible role of the brain RAS at the level of the RVLM on the regulation of blood pressure. In vivo 
microdialysis was carried out in the RVLM of normotensive Wistar rats for local infusion of AT2R 
agonist, C21, AT2R antagonist, PD123319, and GABAA receptor blocker, bicuculline, and for 
measurement of extracellular glutamate and GABA levels by HPLC. The effect of central 
administration on mean arterial pressure was assessed by continuous monitoring with a pressure 
transducer via the right carotid artery. 
  
Results  
Infusion of C21 (0.05µg/µl/h) tended to decrease glutamate and increased GABA significantly (P < 
0.05), this was completely absent when C21 was co-infused with the AT2 receptor antagonist 
PD123319. C21 infusion at 0.05µg/µl/h in anesthetized rats significantly lowered blood pressure (P < 
0.01). These responses were antagonized by co-administration of PD123319 and C21. The 
hypotensive response to C21 was also antagonized by bicuculline, suggesting that increased GABAA 
receptor stimulation is involved. 
 
Conclusion 
These data demonstrate that acute stimulation of AT2R in the RVLM by local C21 infusion reduces 
blood pressure in normotensive rats, and suggests that increases in local GABA levels may be 
involved in the sympatho-inhibitory action underlying this hypotensive response. 


