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SAMENVATTING

In dit proefschrift bespreek ik drie verschillende onderwerpen in en om de vaatwand. Na een 

korte samenvatting bespreek ik kort elk hoofdstuk en plaats ik een aantal kanttekeningen.

De focus van deel 1 ligt op de endotheliale glycocalyx, de laag die de vaatwand bedekt, en 

de mogelijke relatie tussen de glycocalyx en aderverkalking. Samen met onder andere Max 

Nieuwdorp, Hans Mooij, Lysette Broekhuizen, Erik Stroes en Hans Vink heb ik laten zien dat 

er een relatie is tussen verschillende risicofactoren voor hart- en vaatziekten (suikerziekte, 

ontsteking en een verhoogd cholesterol) en een verminderde glycocalyxgrootte. Bovendien 

zijn er mogelijkheden tot herstel. Ten slotte stuitten we onverwachts, zoekend naar bewijs 

van onze hypothese dat glycocalyxschade aderverkalking bevordert, op de invloed van de 

endotheliale glycocalyx op het functioneren van de nieren.

Deel 2 gaat over myeloperoxidase (MPO). Radicalen, die door dit enzym gevormd worden, 

kunnen de vaatwand en lipoproteïnen beschadigen. Wij hebben de associatie tussen MPO en 

(tekenen van) hart- en vaatziekten onderzocht. Myeloperoxidase niveaus in het bloed helpen 

ons echter maar marginaal bij het voorspellen van hart- en vaatziekten bij patiënten buiten 

de Eerste Hulp. 

De laatste hoofdstukken in deel 3 duiken nog dieper in de vaatwand: in de schuimcel. Het 

remmen van het enzym ACAT in deze cellen vertraagt de ontwikkeling van aderverkalking 

niet, maar versnelt dit proces.

Deel 1

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van het beperkte aantal publicaties over de endotheliale 

glycocalyx in mensen en de mogelijke rol van de glycocalyx in de ontwikkeling van ader-

verkalking. Het vat de data uit experimentele modellen samen, die geleid hebben tot onze 

hypothese dat de endotheliale glycocalyx de vaatwand beschermt tegen aderverkalking en 

dat herstel van schade aan de glycocalyx hart- en vaatziekten mogelijk kan voorkomen.

In hoofdstuk 2 presenteren we twee nieuwe methodes om de glycocalyxgrootte in mensen 

te schatten. Ons doel is om een methode te ontwikkelen die gemakkelijk in de kliniek te 

gebruiken is en het mogelijk maakt om de glycocalyx bij grote groepen patiënten te meten. 

Orthogonale polarisatie spectografi e (OPS) lijkt hiervoor betere papieren te hebben, dan 

de systemisch glycocalyx bepaling. We laten in een studie bij 24 vrijwilligers zien dat beide 

technieken reproduceerbaar zijn in mensen en bovendien correleren met cardiovasculaire 

risicofactoren. Momenteel is Hans Vink snellere, semiautomatische methodes aan het ont-
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wikkelen om de OPS beelden te analyseren. Zijn bedoeling is om een aantal tekortkomingen 

van de beschreven analyse te ondervangen.

Nadat Max Nieuwdorp deze technieken had gebruikt om te laten zien dat acute hoge suiker-

spiegels (hyperglycemie) en type 1 suikerziekte (diabetes mellitus) gepaard gaan met ver-

minderde glycocalyxgrootte, hebben wij ons op type 2 suikerziekte (ouderdomssuikerziekte) 

gericht (1, 2). Glycocalyxschade zou kunnen bijdragen aan het verhoogde risico van diabeten 

op vasculaire complicaties. Allereerst hebben we het eff ect van sulodexide, een mix van de 

glycocalyxbouwstenen heparine en dermatan sulfaat, bij hyperglycemie in glas (in vitro) 

onder de loep genomen (hoofdstuk 3). We laten zien dat hyperglycemie de doorlaatbaar-

heid voor albumine van gekweekte endotheelcellen vergroot. Sulodexide gaat dit tegen. De 

toegenomen kleuring van glycocalyxcomponenten op het vaatoppervlak na sulodexide wijst 

op herstel van de glycocalyx. Deze experimenten zijn echter niet onder een vloeistofstroom 

uitgevoerd. Dit heeft waarschijnlijk invloed op de aanwezigheid en eigenschappen van de 

glycocalyx (3). Mirella Gouverneur en Hans Vink zijn bezig een systeem op te zetten om de 

cellen wel onder stroming te kweken.

Vervolgens hebben we in hoofdstuk 4 glycocalyxvolume, albuminelekkage en het eff ect van 

sulodexide in 20 patiënten met type 2 diabetes gemeten. Zoals verwacht, laat de vaatwand van 

diabeten meer albumine door en lijkt de glycocalyx dunner te zijn. Het eff ect van sulodexide 

is helaas kleiner in patiënten dan in vitro. Dit biedt ruimte voor nieuwe, geavanceerdere 

behandelingen, dan het simpelweg toedienen van willekeurige glycocalyxbouwstenen. 

Zoals besproken is in hoofdstuk 1, voorkomt de glycocalyx onder normale condities het aan-

hechten van witte bloedcellen en bloedplaatjes. De glycocalyx is ook groter dan de aanhech-

tingsmoleculen op het celoppervlak. In het geval van ontsteking, maar ook bij aderverkalking 

hechten deze cellen wel aan de vaatwand. In hoofdstuk 5 hebben we het eff ect van ontste-

king op de glycocalyx en de doorstroming van de microcirculatie onderzocht. Dit hebben we 

gedaan door 16 gezonde vrijwilligers een gestandaardiseerde ontstekingsprikkel, namelijk 

een lage dosis endotoxine (celwandfragmenten van een bacterie), toe te dienen. Endotoxine 

leidt tot verlies van glycocalyx en verhoogde hoeveelheden van de glycocalyxcomponent 

hyaluronan in het bloed. Deze veranderingen gaan gepaard met een vermindering van het 

aantal doorstroomde capillairen en activering van monocyten en het stollingssysteem. Blok-

kade van TNFα met etanercept verzwakte de gevolgen. Deze bevindingen zijn niet alleen 

relevant voor aderverkalking, maar ook voor sepsis. Interventies gericht op de glycocalyx 

kunnen mogelijk de doorstroming van de microcirculatie verbeteren en ernstige lekkage van 

vaten bij deze aandoening voorkomen.
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Ten slotte hebben we in hoofdstuk 6 gekeken naar een andere belangrijke risicofactor 

voor hart- en vaatziekten, namelijk een verhoogd cholesterol. Patiënten met een familiair 

verhoogd cholesterol (FH), gekarakteriseerd door hoge LDL-cholesterol niveaus, hebben een 

kleiner glycocalyx volume dan mensen met een normaal cholesterol. Behandeling met de 

cholesterolverlager rosuvastatine gedurende 8 weken zorgde ervoor dat het LDL-cholesterol 

niveau geheel normaal werd, maar het glycocalyxvolume herstelde maar gedeeltelijk. 

Samenvattend: ouderdomssuikerziekte, ontsteking en een verhoogd cholesterol zijn risico-

factoren voor hart- en vaatziekten en gaan allemaal gepaard met glycocalyxschade. Gelukkig 

kan deze schade gedeeltelijk worden hersteld. Dit betekent mogelijk dat de endotheliale 

glycocalyx een belangrijke barrière is en dat beschadiging van deze laag door risicofactoren 

voor hart- en vaatziekten bij kan dragen aan het ontstaan van aderverkalking. Aan de andere 

kant is het ook mogelijk dat de glycocalyx slechts een toevallige passant is. Laboratorium- en 

proefdierstudies in hoofdstuk 1 suggereren echter een causaal verband tussen glycocalyx 

schade en processen die aderverkalking bevorderen. In hoofdstuk 7, hebben we geprobeerd 

om een direct verband tussen glycocalyx schade en aderverkalking te laten zien. Helaas ging 

de methode om de glycocalyx te beschadigen, het infunderen van een enzym dat de laag 

afbreekt, gepaard met een immuunrespons tegen het enzym. Hoewel we hierdoor beperkt 

conclusies kunnen trekken over het eff ect op aderverkalking, roept het wel nieuwe vragen 

op over de rol van de endotheliale glycocalyx in de nieren en geeft het aanwijzingen voor een 

nieuwe aanpak om de oorspronkelijke vraag aslnog te beantwoorden. Zoals zo vaak het geval 

is, roept het doen van onderzoek meer vragen (en bergen werk) op, dan het beantwoordt. 

Deel 2

In deel 2 onderzoeken we of MPO-niveaus hart- en vaatziekten kunnen voorspellen. In 

hoofdstuk 8 laten we zien dat serum MPO-niveaus geassocieerd zijn met het toekomstige 

risico op coronairlijden in gezonde individuen. Personen met de 25% hoogste MPO-waarden 

hadden 49% meer kans op het krijgen van hart- en vaatziekten vergeleken met die met de 

25% laagste MPO-waarden. Voor dit onderzoek hebben we bloedmonsters gebruikt uit een 

grote case-control studie van 3.375 mensen, afkomstig uit het prospectieve EPIC-Norfolk 

bevolkingsonderzoek. Deze studie laat zien dat MPO-waarden al jaren voor hartklachten ont-

staan verhoogd zijn. Het toevoegen van deze meting aan risicoscores verbetert de uitkomst 

hiervan niet substantieel.

Vervolgens hebben we gekeken naar indicaties voor een verband tussen MPO en hart- en 

vaatziekten bij patiënten die al een verhoogd risico hadden, zoals personen met een familiair 

verhoogd cholesterol (FH) (hoofdstuk 9). De intima-media dikte van de vaatwand is hierbij 

gebruikt als een surrogaat marker voor hart- en vaatziekten. In 122 patiënten met FH konden 
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wij geen relatie aantonen tussen MPO en IMT of IMT-toename. Onverwacht stegen de MPO-

waardes gedurende statinebehandeling.

In samenwerking met de afdeling Cardiologie hebben we ook MPO-niveaus bepaald in 267 

patiënten met ouderdomssuikerziekte en milde klachten van pijn op de borst. Hoofdstuk 10 

laat zien dat MPO-waardes iets hoger waren in diabeten in vergelijking met patiënten met 

normale bloedsuikers. In hoofdstuk 11 laten we echter zien dat MPO niet voorspellend is 

voor zuurstoftekort van het hart (ischemie). Deze laatste studies zijn relatief klein en missen 

de kracht van het EPIC-Norfolk cohort. Bovendien maken ze gebruik van surrogaatmarkers 

voor hart- en vaatziekten. Daarom kunnen ze subtiele verbanden, mochten die er zijn, waar-

schijnlijk niet aantonen.

Ten slotte laat hoofdstuk 12 de resultaten zien van 126 patiënten die ook een zelfde onder-

zoek naar mogelijk zuurstoftekort van de hartspier hebben ondergaan. Inspanning doet de 

MPO-waardes stijgen, maar opnieuw is er geen verschil in MPO-waardes tussen individuen 

met of zonder ischemie.

De conclusie van ons onderzoek is dat de MPO-bepaling beperkte waarde heeft in de risico-

inschatting in primaire preventie buiten de Eerste Hulp. Aan de andere kant is het gebruik 

van MPO als marker bij patiënten met acute pijn op de borst veelbelovend (4). Daarnaast 

worden er momenteel MPO-remmers ontwikkeld. Zij zullen de rol van MPO in het ontstaan 

van hart- en vaatziekten ophelderen en zijn mogelijk een nieuwe categorie medicijnen om 

hart- en vaatziekten te voorkomen.

Deel 3

Nieuwe behandelingen om hart- en vaatziekten te voorkomen worden uitgebreid getest in 

cellen, dieren en mensen. Toch falen ze tot laat in het ontwikkelingstraject. Dit wordt geïl-

lustreerd door de geschiedenis van de ACAT-remmers. Hoofdstuk 13 beschrijft de opkomst 

en ondergang van de ACAT-remmers als nieuw medicijn tegen hart- en vaatziekten. Het vat 

de functie van ACAT en de gegevens uit dieronderzoek en klinische studies samen. De rij van 

negatieve resultaten in recente klinische studies hebben de kans dat deze categorie mid-

delen ooit op de markt wordt gebracht tot bijna nul gereduceerd.

In hoofdstuk 14 geven we een overzicht van de methode en de waarde van IMT-metingen 

als surrogaatmarker voor hart- en vaatziekten. De IMT-meting heeft een unieke positie in 

het onderzoek naar aderverkalking, omdat het op een gevoelige, reproduceerbare en niet 

invasieve manier een indruk geeft van de vaatwand van de halsslagader. Bewijs uit epide-

miologische en klinische studies ondersteunt het gebruik van deze meting als marker voor 

aderverkalking en het risico op hart- en vaatziekten.
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Ten slotte was de CAPTIVATE-studie in hoofdstuk 15 de laatste klinische studie met de ACAT-

remmer pactimibe. Helaas was gebruik van pactimibe geassocieerd met versnelde ontwik-

keling van aderverkalking, gemeten als IMT, en een verhoogd aantal gevallen van hart- en 

vaatziekten in 881 FH patiënten. In plaats van het voorkomen van aderverkalking door het 

aantal schuimcellen te verminderen, verergert pactimibe de situatie eerder.

Dit leidt tot de conclusie dat het remmen van ACAT geen goede methode is om hart- en 

vaatziekten te voorkomen. Daarnaast benadrukken deze resultaten de waarde van kleine en 

relatief korte beeldvormingstudies om een snelle blik te werpen op de veiligheid en eff ectivi-

teit van een nieuw middel, voor het starten van grootschalige en langdurige morbiditeits- en 

mortaliteitsstudies.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

De studies die in dit proefschrift beschreven staan, roepen veel nieuwe vragen op. Met be-

trekking to deel 1 is de grootste uitdaging om een nieuwe manier te vinden om te bepalen 

of glycocalyxschade daadwerkelijk de ontwikkeling van aderverkalking veroorzaakt en om 

onze methodes om glycocalyx te bestuderen te verbeteren en uit te breiden. Aan de ene 

kant is basaal, dierexperimenteel onderzoek essentieel om de dynamiek van de endotheliale 

glycocalyx en zijn rol in de (patho)fysiologie te begrijpen. Aan de andere kant zijn simpele, 

niet invasieve methodes nodig om de glycocalyxdikte en -functie in grote groepen te kunnen 

bepalen. Dit is nodig om onze initiële resultaten te bevestigen en onze kennis van de rol van 

de glycocalyx uit te breiden. Dit is niet alleen van belang voor aderverkalking, maar ook voor 

andere aandoeningen, zoals sepsis, nierziekten en de ontwikkeling en uitzaaiing van kanker. 

Het einddoel is om te bepalen of de glycocalyx in de kliniek bruikbaar is als biomarker en of 

het zinnig is om behandeling te richten op herstel van de glycocalyx.

Voor de MPO-bepaling, beschreven in deel 2, is het noodzakelijk om te bepalen bij welke pa-

tiënten en onder welke condities deze meting meerwaarde heeft. Tot nu toe lijkt dat beperkt 

te zijn tot patiënten met acute pijn op de borst op de Eerste Hulp. De volgende uitdaging 

is om deze meting daadwerkelijk voor de patiënten beschikbaar te maken in de klinische 

praktijk. Daarnaast zijn MPO-remmers in ontwikkeling. De veiligheid, eff ectiviteit en de groep 

patiënten, die hier mogelijk baat bij kan hebben, moeten nog nader onderzocht worden.

De ACAT-remmers uit deel 3 lijken geen plaats te hebben in het voorkomen van aderverkal-

king. Iedereen kijkt uit naar de resultaten van studies naar het eff ect van nieuwe medicijnen 

die het HDL-cholesterol verhogen of cholesterol uit de vaatwand terug naar de lever kunnen 

transporteren. Houdt Pubmed en de publicaties van onze afdeling in de gaten!
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