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Anne Q. Reuwer

Hoofdstuk 1 van dit proefschrift is een algemene inleiding op het onderwerp. Hierin leggen we uit dat 

verscheidene stoornissen in de hormoonhuishouding geassocieerd zijn met een toegenomen risico op 

hart-en vaatziekten en mogelijk ook het risico op veneuze trombose vergroten. Zelfs subtiele stoornissen 

kunnen het risico hierop beïnvloeden. Van het hormoon prolactine was het echter nog niet bekend 

of het een rol zou kunnen spelen bij de ontwikkeling van bovengenoemde vasculaire aandoeningen. 

Atherosclerose, atherothrombose en veneuze thrombose (bron: www.wikipedia.nl)
Met “atherosclerose”, ook wel “aderverkalking” genoemd, wordt een geleidelijk proces van 

veranderingen aan de binnenkant van slagaders bedoeld. De veranderingen gaan gepaard met een 

vernauwing en het stugger en minder elastisch worden (‘verkalken’) van de slagaders, waardoor de 

doorbloeding van weefsels en organen geleidelijk slechter wordt. Vetachtige stoffen (waaronder 

cholesterol), ontstekingscellen (o.a. macrofagen) en kalkneerslagen hopen zich op in zogenoemde 

‘atherosclerotische plaques’. Wanneer zo’n atherosclerotische plaque losschiet en een bloedvat 

dusdanig afsluit dat er een relatief zuurstoftekort ontstaat, spreken we van “atherothrombose”. 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij coronaire hartziekten (angina pectoris, hartinfarct) en beroertes. 

In de aders kan een “veneuze trombose” ontstaan, wat bijvoorbeeld aan de orde is bij mensen 

met een trombosebeen. Een thrombose ontstaat door stoornissen in de vaatwand, stoornissen in 

het stromingspatroon van het bloed en de samenstelling van het bloed zelf. Bloedstolling is een 

buitengewoon complex proces waarbij vooral de bloedplaatjes en een groot aantal eiwitten in het 

bloed betrokken zijn. 

Prolactine
Prolactine is een hormoon wat voornamelijk bekend is vanwege de stimulerende werking die het 

op borstklierweefsel heeft, waardoor melk wordt aangemaakt opdat borstvoeding kan plaatsvinden. 

Echter in de afgelopen 20 jaar is het duidelijk geworden dat prolactine veel meer functies heeft en 

niet alleen door de hypofyse, maar ook door andere weefsels en verschillende celtypen afgegeven 

wordt. Zo blijkt uit laboratorium- en dierstudies dat prolactine bijdraagt aan de handhaving van het 

afweersysteem. Prolactine oefent effecten uit in verscheidene weefsels door prolactine-receptoren 

op verschillende celtypen te activeren. Enkele van deze effecten zouden ook relevant kunnen zijn 

voor atherosclerotische en thrombotische processen. Daarnaast was bekend dat mensen met een 

prolactinoom, een goedaardige tumor van de hypofyse die grote hoeveelheden prolactine produceert, 

bepaalde kenmerken vertonen waardoor ze mogelijk een hoger risico lopen op het krijgen van 

atherosclerotische en thrombotische aandoeningen. 
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oplopende odds ratio’s in pre-menopauzale vrouwen. Daarom denken we dat er mogelijk een relatie 

is tussen prolactine en oestrogenen in de pathofysiologie van trombosebenen. Hoewel uit deze studie 

blijkt dat prolactine spiegels in het bloed gerelateerd zijn aan het voorkomen van trombosebenen, is 

het vooralsnog onduidelijk of er ook een oorzakelijk verband is en er dus mogelijke therapeutische 

opties bestaan. 

In hoofdstuk 5 maken we gebruik van sidestream dark field  beeldvorming om de kleinste bloedvaatjes 

(microcirculatie) onder de tong van prolactinoompatiënten en gezonde vrijwilligers in kaart te 

brengen. We vonden dat de microcirculatie onder de tong van prolactinoom patiënten verstoord 

was. Daarnaast vonden we met fluoresceine angiografie dat prolactinoompatiënten vaker verwijding 

van vaatjes rondom de gele vlek van het netvlies (perifoveale capillairen) hebben, wat kan duiden op 

stoornissen van de microcirculatie daar. Daarnaast bleken in het bloed van prolactinoom patiënten 

bepaalde parameters verhoogd te zijn, namelijk interleukine 6, endogenous thrombin potential en 

prothrombine, terwijl het goede HDL-cholesterol verlaagd is. Dit zou erop kunnen duiden dat een hoog 

prolactine gehalte het beloop van atherothrombotische aandoeningen kan beïnvloeden, met mogelijk 

een verhoogd risico voor het ontwikkelen van atherothrombotische aandoeningen bij prolactinoom 

patiënten. 

Hoofdstuk 6 is een hypothese genererende review waarin we beschrijven hoe prolactine een rol zou 

kunnen spelen bij zowel peripartum cardiomyopathie (PPCM) als pre-eclampsie, een veel voorkomende 

endotheelziekte bij zwangeren. Uit recente studies is naar voren gekomen dat de remming van 

de prolactine productie door bromocriptine verslechtering van de hartfunctie bij PPCM patiënten 

tegengaat, doordat minder korte 16 kDa prolactine fragmenten gevormd kunnen worden. 

Een interessant gegeven is dat PPCM geassocieerd is met een toegenomen prevalentie van pre-

eclampsie. Echter, of er een causale relatie tussen deze twee aandoeningen bestaat, is eerder 

betwijfeld. Wij hebben de hypothese dat PPCM en pre-eclampsie dezelfde pathofysiologie delen: een 

toegenomen activiteit van matrix metalloproteinases afkomstig van de foetale trofoblast stimuleert 

mogelijk proteolyse van het hele molecule prolactine tot het 16 kDa fragment op de feto-maternale 

grens. Dit zou kunnen leiden tot verergering van PPCM dan wel pre-eclampsie. 

Dit proefschrift bespreekt de manieren waarop het hormoon prolactine een rol zou kunnen spelen 

bij het ontstaan van vasculaire aandoeningen. Het eerste gedeelte van dit proefschrift bestaat uit 

studies naar klinische aspecten van vasculaire ziekten in relatie tot prolactine. In het tweede gedeelte 

onderzoeken we aan de hand van laboratoriumexperimenten mogelijke mechanismen waardoor 

prolactine zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van vasculaire aandoeningen. 

DEEL 1: PROLACTINE EN KLINISCHE ASPECTEN VAN 
VASCULAIRE ZIEKTEN. 

Hoofdstuk 2 gaat over een studie waarin we hebben onderzocht of prolactine spiegels atherothrombose 

van de kransslagaderen (angina pectoris en hart-infarcten, zgn. coronairziekten) kunnen voorspellen. 

Hiertoe hebben we gebruik gebruikt van een case-control cohort, waarbij we alleen mensen 

analyseerden die op moment van inclusie nog nooit een hartinfarct of beroerte hadden gehad. 

Prolactine spiegels in het bloed bleken niet te verschillen tussen mensen die in de loop van de tijd 

coronairziekten ontwikkelden en mensen die hiervan gevrijwaard bleven. Bovendien bleek met 

oplopende prolactine spiegels het risico op coronairziekten niet toe te nemen. 

Met behulp van immunohistochemie hebben we echter aangetoond dat er prolactine receptoren 

aanwezig zijn in atherosclerotische plaques afkomstig van kransslagaderen (coronairen). Deze laatste 

bevinding enthousiasmeerde ons om verder basaal onderzoek te verrichten (Deel II, hoofdstuk 8). Zoals 

we later zullen uitleggen in de paragraaf “Toekomstperspectieven”, denken wij nu met terugziende 

blik dat prolactine slechts het beloop van atherosclerotische aandoeningen kan beïnvloeden, 

m.a.w.: prolactine kan alleen een effect hebben wanneer er al sprake is van atherosclerotisch lijden. 

Ons EPIC-Norfolk cohort, waarbij mensen bij inclusie in principe gezond waren en niet leden aan 

atherosclerotische aandoeningen, was daarom achteraf gezien waarschijnlijk niet het geschikte cohort 

om het effect van prolactine op atherosclerose te beoordelen. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de relatie tussen prolactine, acute stress en ontsteking bij patiënten die 

lijden aan een hartinfarct. Het krijgen van een hartinfarct gepaard gaat met allerlei ontstekingsprocessen 

en een verhoogde stressreactie van het lichaam. Ook weten we dat de hypofyse meer prolactine afgeeft 

bij verschillende vormen van stress. Bovendien is uit verschillende studies gebleken dat prolactine 

ontstekingsprocessen kan beïnvloeden en vice versa. 

De prolactine waarden in het bloed van patiënten met een hartinfarct bleken niet verhoogd te 

zijn. Echter, we vonden wel een associatie tussen prolactine en hsCRP, een marker van systemische 

ontsteking. Deze bevindingen wijzen er mogelijk op dat prolactine een rol speelt in de ontstekingsreactie 

die optreedt ten tijde van een hartinfarct. 

In hoofdstuk 4 laten we zien dat prolactine waarden in het bloed van patiënten die lijden aan een 

trombosebeen hoger zijn dan in het bloed van gezonde mensen. Het bleek dat de oplopende odds 

ratio’s in de gehele groep met patiënten (mannen en vrouwen) voornamelijk het gevolg waren van 
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structuren in vitro te bevorderen, wat het gevolg is van migratie en in mindere mate van proliferatie 

van endotheelcellen. Ook bleek dat prolactine de fosforylering van de prolactine receptor signaal 

transductie moleculen ERK1/2 and STAT5 in endotheelcellen in gang zet en inderdaad werd deze 

fosforylering en de vorming van vaatachtige structuren in vitro geremd door de prolactine receptor 

antagonist del1-9-G129R-hPRL. Bovendien lieten we met immunohistochemie zien dat prolactine 

receptoren aanwezig zijn in endotheel cellen van vaatjes in menselijk borstkanker weefsel. Onze data 

suggeren dat prolactine angiogenese stimuleert en aldus een dergelijke rol zou kunnen hebben in de 

pathofysiologie van kanker, zoals borstkanker. 

Toekomstperspectieven
Onze zoektocht naar de mogelijke rol van prolactine in de ontwikkeling van cardiovasculaire en thrombo-

embolische aandoeningen heeft verschillende vragen opgeroepen. Onze data bieden verschillende 

mogelijkheden voor zowel fundamentele als klinische studies. 

Perspectieven ten aanzien van prolactine en atherothrombose.
In dit proefschrift laten we zien dat prolactine in vitro geen effect heeft op de functie van bloedplaatjes, 

bovendien brengen bloedplaatjes ook geen prolactine receptor tot expressie (hoofdstuk 7). Op basis van 

deze bevindingen stellen wij dat prolactine geen effect kan hebben op atherothrombose via modulatie 

van bloedplaatjesfunctie. 

De functie van prolactine wat lokaal wordt afgegeven door andere weefsels dan de hypofyse hangt 

af van het celtype dat het prolactine afgeeft. Prolactine wat bijvoorbeeld wordt afgegeven door 

borstkankercellen, zorgt mogelijk voor tumorgroei. Aangezien wij geen expressie van prolactine in 

atherosclerotische plaques vonden (hoofdstuk 8), denken wij niet dat er een rol is voor prolactine wat 

lokaal in atherosclerotische plaques wordt afgegeven. In plaats daarvan denken we dat het zeer de 

moeite waard is ons in dit kader te richten op prolactine dat door de hypofyse wordt geproduceerd. 

Binnen de vasculaire geneeskunde is veel onderzoek gericht op het identificeren van zowel 

risicofactoren als op markers van vasculaire aandoeningen die zich nog in een vroeg ziektestadium 

bevinden. Deze markers zouden dan in aanvulling op conventionele risicofactoren de risico-

inschatting alsnog kunnen verbeteren. Wij hebben vastgesteld dat prolactine spiegels in het bloed 

bij mensen die geen pre-existent atherosclerotisch lijden hebben, niet kunnen voorspellen of iemand 

een aandoening van de coronairen zal krijgen (hoofdstuk 2). Toch laten we in hoofdstuk 3 zien dat 

prolactine waarschijnlijk een rol speelt in de inflammatoire respons ten tijde van een hartinfarct en 

in hoofdstuk 8 beschrijven we dat prolactine receptoren aanwezig zijn in macrofagen en een ander 

type ontstekingscellen (T-cellen) in atherosclerotische plaques. Tegen deze achtergrond hebben wij 

de hypothese dat prolactine slechts de voortgang van atherosclerose kan beïnvloeden en niet het 

ontstaan ervan. Toekomstige studies zullen moeten uitwijzen of prolactine wel het opnieuw lijden 

aan ischemische coronairaandoeningen kan voorspellen (zgn. re-events). Hiertoe zouden zogenaamde 

GWAS studies die de associatie tussen single nucleotide polymorphisms (SNP’s) in het gen wat codeert 

voor prolactine of voor de prolactine receptor of SNP’s geassocieerd met prolactine spiegels, en het 

DEEL II: HET EFFECT VAN PROLACTINE OP 
MECHANISMEN DIE EEN ROL SPELEN BIJ HET 
ONTSTAAN VAN ATHEROTHROMBOSE OF 
ANGIOGENESE (VAATNIEUWVORMING).

In hoofdstuk 7 hebben we het effect van prolactine op de functie van bloedplaatjes onderzocht in 

het laboratorium. Hiertoe hadden we bloed afgenomen van zes gezonde vrijwilligers. Activatie van 

bloedplaatjes werd bestudeerd door gebruik te maken van flow cytometrie, van optische aggregatie 

met bloedplasma en van volbloed aggregatie. Noch in reactie op 50, noch in reactie op 1000 µg/l 

prolactine, raakten bloedplaatjes geactiveerd. Vervolgens voegden we eerst ADP, wat een bekende 

plaatjes activator is, toe aan de plaatjes en daarna prolactine. Ook nu bleek prolactine bleek niet in 

staat om de plaatjesactivatie te verhogen. Inderdaad kwam uit Western blot en flow cytometry naar 

voren dat bloedplaatjes geen prolactine receptor tot expressie brengen. Samengevat wijzen onze data 

erop dat prolactine niet in staat is om direct de functie van bloedplaatjes te moduleren.  

In hoofdstuk 8 beschrijven we dat we met behulp van kwantitatieve real time PCR weliswaar mRNA van 

de prolactine receptor vonden in atherosclerotische plaques afkomstig van mensen, maar dat we hierin 

geen mRNA van prolactine zelf hebben kunnen aantonen. In situ hybridizatie wees uit dat mRNA van 

de prolactine receptor in mononuclaire cellen voorkomt. Met behulp van immunohistochemie vonden 

we dat prolactine receptoren in hoge mate aanwezig zijn in bepaalde macrofagen in het instabiele 

gedeelte van atherosclerotische plaques. De klinische betekenis van deze bevindingen is vooralsnog 

onduidelijk. De volgende uitdaging is om een beter begrip te krijgen van de biologische rol die deze 

prolactine receptoren hebben bij de vorming van atherosclerotische plaques. 

In hoofdstuk 9 zijn we nagegaan wat de oorzaak is van de metabole verstoringen zoals die 

gezien worden bij prolactinoom patiënten en wat voor effect hoog prolactine in het bloed op 

de ontwikkeling van atherosclerose heeft. Hiertoe hebben we muizen die door hun genetische 

achtergrond atherosclerose kunnen krijgen behandeld met haloperidol. Dit is een geneesmiddel wat 

als bijwerking heeft dat de hypofyse meer prolactine produceert. In lijn der verwachting hadden 

muizen die behandeld waren met haloperidol hogere prolactine waarden in hun bloed. We vonden 

dat deze hyperprolactinemische muizen ook een hoger cholesterol gehalte in de lever hebben, wat 

waarschijnlijk hun hoge VLDL en LDL cholesterol gehalte in het bloed en hun glucose intolerantie 

verklaart. Inderdaad worden laatstgenoemde afwijkingen ook bij prolactinoom patiënten gezien. Echter, 

de hyperprolactinemische muizen bleken juist 30% minder atherosclerose te ontwikkelen in vergelijking 

met normoprolactinemische muizen. 

In hoofdstuk 10 laten we met een in vivo model van het chorioallantoid membraan van een kippen 

embryo zien dat prolactine de vaatdichtheid en tortuositeit van vaatjes verhoogt, wat een teken 

is van intussusceptieve angiogenesis. Bovendien bleek prolactine de vorming van vaatachtige 
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bevindingen het risico op het oplopen van een veneuze trombotische aandoening beïnvloeden, is 

onduidelijk. In hoofdstuk 4 beschrijven we dat prolactine spiegels hoger zijn in mensen die lijden aan 

een trombosebeen, dan bij mensen waarbij dat niet het geval is. Bovendien bleek de odds voor een 

trombosebeen toe te nemen bij oplopende prolactine waarden. Deze relatie werd alleen significant 

bevonden bij pre-menopauzale vrouwen. Omdat deze bevindingen niet per se causaliteit impliceren, 

is het van belang om te onderzoeken of prolactine waarden het optreden van trombosebenen kunnen 

voorspellen. 

Bovendien is het interessant om, in navolging op studies uit de jaren tachtig en negentig, potentiële 

mechanismen te onderzoeken waardoor prolactine cellulaire paden zou kunnen moduleren, die kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van thrombotische aandoeningen.

Perspectieven ten aanzien van prolactine en angiogenese-gerelateerde aandoeningen
Onze hypothese dat verlaging van de prolactine spiegel mogelijk voordelig uitpakt voor pre-eclamptische 

vrouwen (hoofdstuk 6) behoeft verder onderzoek. In hoofdstuk 10 zetten we uiteen hoe prolactine 

endotheelcellen aanzet tot de vorming van vaatachtige structuren en dat dit effect wordt opgeheven 

door de prolactine receptor antagonist del1-9-G129R-hPRL. Deze bevindingen zijn mogelijk relevant 

bij ziekten waarbij angiogenese een rol speelt in de pathofysiologie, zoals dat bij borstkanker het 

geval is. Aangezien de tweede generatie humane prolactine receptor antagonisten goede kandidaten 

zijn om te gebruiken als remmers van migratie-effecten van prolactine op borstkankercellen, zou 

het de moeite waard kunnen zijn om na te gaan of deze antagonisten ook angiogenese remmen in 

pathofysiologische condities in vivo. 

voorkomen van cardiovasculaire aandoeningen, een bruikbare strategie zijn. 

In hoofdstuk 5 laten we zien dat het plasma van prolactinoompatiënten een grotere capaciteit heeft om 

te stollen. Hoewel klinisch bewijs ontbreekt, wijzen experimentele data erop dat het stollingssysteem 

kan bijdragen aan de ontwikkeling van atherothrombotische aandoeningen. 

Cijfers van cardiovasculaire ziekte en sterfte van prolactinoompatiënten zijn er niet. Toch presenteren 

deze patiënten zich met kenmerken die passen bij het metabool syndroom, zoals we toelichten in 

hoofdstuk 5 en hoofdstuk 9. Interessant genoeg hebben mensen die lijden aan het metabool syndroom 

een verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen en sterfte als gevolg daarvan. Deze zaken in 

overweging nemend besloten wij om te onderzoeken of erg hoge prolactine spiegels de ontwikkeling 

van atherosclerotische plaques zouden kunnen beïnvloeden in muizen (hoofdstuk 9). Inderdaad 

vonden we dat hyperprolactinemische muizen net zoals prolactinoom patiënten een zogenaamd hoog 

cardiovasculair risico-profiel hadden, wat zich uitte als hogere plasma VLDL en LDL-cholesterol waarden 

en een afgenomen glucose tolerantie, wat, vorige studies in acht nemend, waarschijnlijk het gevolg 

is van een toegenomen insuline resistentie. Tegen alle verwachting in bleek dat de grootte van de 

atherosclerotische plaques kleiner was in hyperprolactinemische muizen dan in normoprolactinemische 

muizen. De resultaten met de muizen zoals beschreven in hoofdstuk 9 geven een indicatie van de functie 

die prolactine receptoren zouden kunnen hebben in atherosclerotische lesies. Het blijft de vraag hoe 

deze bevindingen te vertalen zijn naar mensen, aangezien functies van prolactine in muizen nogal 

eens bleken te verschillen van die in mensen. Ook is het onduidelijk in hoeverre haloperidol heeft 

bijgedragen aan de resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 9. Aanvullende studies zijn absoluut nodig 

om de mogelijke rol van prolactine receptor activatie bij de ontwikkeling en groei van atherosclerotische 

plaques te onderzoeken. Studies met muizen die dusdanig genetisch gemanipuleerd zijn waardoor ze 

geen prolactine receptor meer hebben lijken hiertoe het meest voor de hand te liggen. 

Zolang het nog niet duidelijk is wat het netto effect is van een hoog prolactine gehalte op cardiovasculair 

risico, denken we dat het atherogene fenotype in prolactinoompatiënten (hoofdstuk 5) en muizen 

(hoofdstuk 9) erop wijst dat het belangrijk is om prolactinoompatiënten te screenen op eventuele 

metabole verstoringen waarvan het bekend is dat zij in principe het risico op cardiovasculaire 

aandoeningen doen toenemen en hen daar ook adequaat voor te behandelen. Wellicht is het ook 

interessant om te onderzoeken wat de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit onder prolactinoom 

patiënten is, hoewel de opzet voor een dergelijke studie lastig is. Immers, wanneer wordt vastgesteld 

dat mensen lijden aan een prolactinoom, zijn zij vaak nog jong en bovendien wordt opeenvolgend 

vaak met prolactine-verlagende medicatie begonnen. Bij een prospectieve studie zou het daarom lang 

wachten zijn op cardiovasculaire ischemische aandoeningen en bovendien zal een gedeelte van de 

prolactine-gemedieerde effecten uitgeblust zijn door de medicatie. 

Perspectieven ten aanzien van prolactine en veneuze thrombose 
Zoals in hoofdstuk 5 beschreven, hebben prolactinoom patiënten een hogere endogenous thrombin 

potential en tevens hogere prothrombine spiegels, wat waarschijnlijk aangeeft dat prolactine de 

aanmaak van prothrombine, een eiwit wat betrokken is bij de bloedstolling stimuleert. Hoe deze 
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