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De zoektocht naar nieuwe inzichten om de hoeveelheid mensen die getroffen
wordt door hart en vaatziekten (HVZ) te reduceren blijft bestaan. De studies in dit
proefschrift richten zich op onontgonnen gebieden van de stofwisseling die van
invloed kunnen zijn op HVZ, ofwel het cardiovasculaire metabolisme.

Het slechte cholesterol in het bloed; low density lipoprotein cholesterol (LDL C) is
het aanbevolen doel van vet verlagende behandeling ter voorkoming van ziekte
van de bloedvaten van het hart, ook wel coronaire hartziekten genoemd (CHZ)
volgens de Adult Treatment Panel III. Echter, een aanzienlijke hoeveelheid mensen
is op hun streef LDL C niveau, waarbij 70% opnieuw lijdt aan CHZ. Daarom is in
hoofdstuk 2 onderzocht of er meer optimale therapeutische doelen bestaan voor
de voorkoming van toekomstige CHZ. Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkheden
van non HDL C, apolipoproteine B in het voorspellen van risico op coronaire
hartziekte onder de schijnbaar gezonde mannen en vrouwen in het EPIC Norfolk
cohort waarin mensen gedurende gemiddeld 11,4 jaar gevolgd zijn. We hebben de
analyses uitgevoerd met inclusie van deelnemers die geen HVZ hebben en geen
suikerziekte hebben aan het begin van de studie. In deze studie concluderen we dat
de beoordeling van het risico op HVZ, door het gebruik van non HDL C of apo B,
goede en vergelijkbaar was als voorspeller voor het risico van het krijgen van CHD.

De JUPITER (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An
Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) toonde aan dat CRP een doel bleek voor
de voorkoming van HVZ. Het bleek dat ogenschijnlijk gezonde personen met een
minimaal verhoogd CRP en een goed streef LDL C, die rosuvastatine kregen, een
cholesterol verlagend middel dat ook CRP verlaagd, een significante verlaging van
ernstige HVZ hadden na één jaar van behandeling in vergelijking met de mensen
die een placebo middel kregen. Echter, een aantal vragen bleef bestaan die we
bestudeerden in hoofdstuk 3. We vonden in ons Europese cohort dat een kleiner
deel voldeed aan de JUPITER criteria in vergelijking met andere studies, het risico
profiel op het krijgen van HVZ was middelmatig tot hoog bij de meeste geschikte
JUPITER mensen en de lange termijn HVZ incidentie was vergelijkbaar met de
JUPITER placebo groep. Toepassing van de JUPITER criteria zou leiden tot een
additionele 18.9% van individuen waarbij het nemen van statine geïndiceerd zou
zijn.
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Een nieuw opkomende rol in de mogelijke preventie van HVZ is door middel van
het gebruik van microRNA (miRNAs). MiRNAs zijn kleine RNAs die het aflezen van
messenger RNA bijsturen en betrokken zijn bij aandoeningen van het hart en
bloedvaten. Bloedplaatjes spelen een belangrijke rol, niet alleen in het proces van
snelle stolselvorming tijdens het scheuren van vetaanslag in de vaten, maar ook in
de vorming van vaatvervetting zelf. In hoofdstuk 4 wordt een case control studie
gepresenteerd waarin we de mogelijke rol van bloedplaatjes hebben geëvalueerd
als voorspellende markers voor de identificatie van personen met een verhoogd
risico op HVZ. We hebben drie onafhankelijke groepen bestudeerd met vroegtijdige
HVZ en dit vergeleken met gezonde proefpersonen. Hierbij hebben we hun
relatieve expressie niveau van miRNA bloedplaatjes gemeten. We vonden hoge
expressie van microRNA 624* en 340* in alle drie de cohorten. Of ze kunnen
worden gebruikt als biomarkers en of dat ze een oorzaak of gevolg van de ziekte
zijn, moet nog worden opgehelderd.

Verhoogde productie van de lever van very low density lipoproteïne triglyceriden
(VLDL TG) is een kritisch kenmerk van het metabool syndroom en leidt tot
vaatvervetting. Door het onderzoeken van de effecten van lactaat op de
vetstofwisseling bij ratten, werd vastgesteld dat het verminderen van de activiteit
van stearoyl CoA desaturase in de lever voldoende was om het VLDL TG in het
bloed te verlagen. In hoofdstuk 5 hebben we de vraag gesteld of mensen dit effect
nabootsen. Daarom hebben we 8 gezonde proefpersonen bestudeerd en
evalueerden we het effect van het toegediende lactaat gedurende één studie dag
en vergeleken dit met een infusie van een zoutoplossing ter controle op een andere
studie dag. We hebben een toename gevonden van plasma VLDL TG en VLDL1 TG,
met een toename van stearoyl CoA desaturasea activiteit door lactaat infusie.
Derhalve is het muismodel niet van toepassing op mensen.

Dieren studies hebben laten zien dat centrale dopamine signalling betrokken is bij
de regulatie van endogene glucose productie (EGP). Om deze hypothese te testen
bij mensen, hebben we diepe hersen stimulatie (DBS) van de subthalame nucleus
(STN) bestudeerd, die zorgt dat striatale dopamine toeneemt, mogelijk resulterend
in een verandering in basale EGP, hepatische insuline gevoeligheid of resting
energy expenditure in patiënten met de ziekte van Parkinson (PD). In hoofdstuk 6,
hebben we 7 patienten met PD en DBS STN bestudeerd, zowel in de basale
toestand als gedurende hyperinsulinemische euglycemic clamp met stabiele
isotopen, in gestimuleerde als de niet gestimuleerde conditie. DBS STN heeft geen
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acuut effect op de basale glucose metabolisme of hepatische insuline gevoeligheid.
We hebben echter wel een significant verschil gevonden in de resting energy
expenditure gedurende hyperinsulinemische conditie, mogelijk wijzend op een
effect op homeostatische controle centra.

Overgewicht en het serotonerge systeem zijn inherent met elkaar verbonden. Het
is aangetoond dat zwaarlijvige proefpersonen gevoelig zijn voor dysfunctie van het
serotonerge systeem, dat op zijn beurt kan leiden tot depressie. Bovendien is de
werkzaamheid van SSRIs lager bij zwaarlijvige personen en daarbij hebben
personen met overgewicht een slechtere reactie op een serotonerge challenge
test, die men kan gebruiken ter vaststelling van een lange termijn effect. Een van
de kenmerken van zwaarlijvigheid is verhoogde vrije vetzuren (FFAs) in het bloed.
In hoofdstuk 7 hebben we bij 10 gezonde personen onderzocht of toediening van
een vet emulsie bijdraagt aan de veranderde serotonerge reactie. Door het
toedienen van een vet emulsie met de daardoor verhoging van bloed FFAs
gedurende een dag en deze te vergelijken met een zoutoplossing infuus, vonden
we een daling van de serotonerge responsiviteit tijdens de verhoogde FFA situatie.
Hogere FFAs kunnen een rol spelen bij de verminderde serotonerge respons bij
patiënten met zwaarlijvigheid.

Stolselvorming in de slagaderen ligt in veel gevallen aan de basis van HVZ, die op
haar beurt weer het gevolg zijn van een complex samenspel van veranderingen in
bloeddynamiek, stollingsveranderingen, activatie van ontsteking evenals
veranderingen in vaatwandfunctie en structuur. Het hormoon prolactine bleek
verschillende functies te hebben die mogelijk relevant zijn om stolselvorming in de
slagaderen te veroorzaken. Dit heeft geleid tot het concept dat prolactine een
factor kan zijn, die bijdraagt aan een stimulering van stolselvorming in de
slagaderen. In hoofdstuk 8 beschrijven we een studie van prolactinoom patiënten
en hebben we de functie van de kleinste bloedvaatjes bestudeerd met daarbij een
risico inschatting door middel van stoffen in hun bloed. Met het gebruik van
sidestream dark veld (SDF) onder de tong en fluoresceïne angiografie (FAG) in het
oog evalueerden we de functie van de kleinste vaatjes. We vonden dat de deze
functie verstoord was in prolactinoom patiënten. Verder vertoonden de vaatjes in
het netvlies een trend naar verwijding. Prolactinoom patiënten vertoonden
ongunstige stoffen in het bloed die kunnen bijdragen aan HVZ, zoals een laag HDL
C, en hoge interleukine 6 niveaus, verhoogde endogene trombine potentieel en
hogere trombine niveaus. Samenvattend vonden we sporen van dysfunctie in de
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kleinste vaatjes en verhoogde stoffen bloed die aanzet kunnen geven tot HVZ in
patiënten met hoog prolactine.
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