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De bloedvattonus, welk uiteindelijk de diameter van het bloedvat en daarmee de 

bloeddoorstroming beïnvloedt, wordt gereguleerd door een complexe samenwerking tussen 

extrinsieke (neurohumorale) en intrinsieke factoren zoals beschreven in hoofdstuk 1. De 

binnengelegen cellaag van de bloedvaten, het endotheel, bepaalt voor een groot deel de 

contractie en relaxatie van de onderliggende gladdespiercellen, en daarmee de bloedvattonus. 

Het endotheel is namelijk in staat om verscheidene regulerende factoren te produceren en af te 

scheiden richting de gladdespiercellen. De laatste jaren is duidelijk geworden dat, naast de alom 

bestudeerde eiwitten, ook lipiden betrokken zijn bij het reguleren van vele fysiologische 

processen, waaronder de regulatie van het hart- en vaat (cardiovasculair) systeem. Deze 

endotheelgemediëerde regulatie staat deels onder controle van sfingolipiden, een subklasse van 

de lipiden. In hoofdstuk 2 wordt de relatie tussen endotheliale sfingolipiden en de uitscheiding 

van intrinsieke factoren uit het endotheel verdiept. Ondanks dat er bewijs is geleverd voor 

betrokkenheid van sfingolipiden bij een aantal endotheelafhankelijke processen, bestaan er een 

aantal hiaten in het totaalbeeld van specifiek hoge bloeddruk (hypertensie) afhankelijke afgifte 

van factoren uit het endotheel en desbetreffende interactie met sfingolipiden. 

Hypertensie wordt gekenmerkt door endotheelceldysfunctie, waardoor aan de onderliggende 

spiercellen voornamelijk contraherende factoren worden afgegeven en minder relaxerende 

factoren. Daarnaast worden tevens signalen aan de spiercellen gegeven om te 

groeien/verdikken (hypertrofiëren). Aangezien sfingolipiden betrokken zijn bij de regulatie van 

vasculaire contractie en groei, hebben we in hoofdstuk 3 onderzocht of de aanwezigheid van 

sfingolipiden is veranderd in hypertensie, en of deze verandering ook consequenties heeft voor 

vasculaire regulatie. Door de balans tussen de sfingolipiden: ceramide en sfingosine-1-fosfaat 

(S1P) te veranderen in geïsoleerde halsslagaders (carotiden) van Spontaan Hypertensieve Ratten 

(SHR) en normotensieve Wistar-Kyoto (WKY) ratten (door toediening van de sfingosine 

kinaseremmer dimethylsfingosine (DMS)  of sfingomyelinase (SMase)), ontstond een sterke 

endotheelafhankelijke contractie in SHR vaten (DMS: 1.4±0.4 en SMase: 2.1±0.1 mN/mm; n = 

10) welk vrijwel afwezig was in WKY vaten  (DMS: 0.0±0.0 en SMase: 0.6±0.1 mN/mm; n=9, 

p<0.05). Beeldvormende massaspectrometrie en immunohistochemie impliceerden dat deze 
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contractie waarschijnlijk via ceramideverhoging ontstond, en afhankelijk was van de eiwitten: 

calcium-onafhankelijk fosfolipase A2 (iPLA2), cyclooxygenase-1 (COX-1) en thromboxaan 

synthase (TXAS). De expressie (aanwezigheid) van deze enzymen was verhoogd in SHR vaten in 

vergelijking met WKY vaten. Het vervolgexperiment gaf aan dat injectie van DMS inderdaad een 

bloeddrukverhoging in geanestheseerde SHR ratten induceerde (+42 ±4%; n=7), maar niet in 

WKY ratten (-12 ±10%; n = 6). Lipidoomanalyse, via hogedrukvloeistofchromatografie - 

massaspectrometrie, gaf aan dat er meer ceramide aanwezig was in SHR vaten dan in WKY 

vaten (691±42 vs. 419±27pmol, n=3–5 respectievelijk, p<0.05).  Dit grote verschil in ceramide, 

en tevens andere sfingolipiden, is ook terug te vinden in het bloedplasmabeeld van de ratten 

(513 ±19 pmol WKY vs. 645 ±25 pmol SHR, n = 6–12, p<0.05). In overlap met de 

bovenstaande dierexperimenten gaf analyse van humaan plasma ook een verhoogd ceramide 

weer in plasma van hypertensieve patiënten ten opzichte van gezonde vrijwilligers 

(respectievelijk 252 ±23 pmol vs. 185 ±8 pmol; n=19 hypertensieve patienten vs. n=18 

normotensieve patiënten, p<0.05), en de hoogte van de bloeddruk correleerde positief met de 

hoogte van de ceramide-niveaus. Concluderend, hypertensie is geassocieerd met veranderingen 

in de aanwezigheid van sfingolipiden (o.a. verhoogd ceramide) wat bijdraagt aan verhoogde 

samentrekking van de bloedvaten en daarmee gepaarde bloeddrukstijging. 

Vervolgens hebben we in hoofdstuk 4 onderzocht of verlaging van de bloeddruk in 

hypertensieve ratten ook gepaard gaat met een verlaging van ceramide en of dit ook ceramide-

geïnduceerde samentrekkingen van de gladdespiercel tegengaat. Daarom zijn SHR ratten vier 

weken lang behandeld met de bloeddrukverlagende geneesmiddelen losartan (angiotensine II 

receptor type 1 antagonist) of de vaatverwijder hydralazine. Beide geneesmiddelen verlaagden 

de bloeddruk gelijkwaardig (systolische bloeddruk controle SHR: 191±7 mmHg, losartan 

behandeld: 125±5 mmHg en hydralazine behandeld: 113±14 mmHg). Deze bloeddrukverlaging 

ging gepaard met een 20-25% afname in bloedvat ceramideniveaus en verbeterde 

endotheelfunctie (endotheelafhankelijke gladdespiercelontspanning) in beide behandelde 

groepen. Interessant genoeg gaf losartanbehandeling, maar niet hydralazinebehandeling, een 

afname in SMase-geïnduceerde bloedvatsamentrekking. Dit kan verklaard worden doordat, 

ondanks zowel losartan- als hydralazinebehandeling resulteerde in een afname in COX-1 

expressie, enkel losartanbehandeling gepaard ging met een afname in iPLA2 expressie in het 

bloedvat. Deze laatste bevinding zou het effect van losartan op verminderde SMase-

geïnduceerde samentrekking kunnen verklaren, gezien dit mechanisme afhankelijk is van iPLA2 

activiteit. Samenvattend laten we in dit hoofdstuk zien dat bloeddrukverlaging in de SHR 
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gepaard gaat met een afname in ceramide, en dat losartanbehandeling (en niet 

bloeddrukverlaging per se) ceramidegeïnduceerde contractie verlaagd. 

FTY720 (Fingolimod) is een recentelijk toegestaan en oraal beschikbaar geneesmiddel ter 

behandeling van multiple sclerose (MS). Fase II en III klinische studies tonen aan dat dit 

geneesmiddel een bloeddrukstijging kan veroorzaken in sommige patiënten. In vorige studies 

hebben we aangetoond dat modulatie van de ceramide/S1P balans (door middel van DMS) 

gepaard gaat met een bloeddrukverhoging in de SHR, maar niet in de normotensieve WKY. 

Omdat van FTY720 bekend is dat het, in analogie met DMS, sphingosinekinase-activiteit kan 

remmen, hebben wij in hoofdstuk 5 onderzocht of de bloeddrukstijging zoals geregistreerd in 

de klinische studies via het door ons beschreven mechanisme kan ontstaan. De contractie en 

bloeddrukmetingen zijn uitgevoerd in leeftijdgepaarde WKY en SHR ratten. Orale toediening 

van een enkele dosis van FTY720 (0.3 mg/kg) verhoogde 24 uur na toediening de bloeddruk in 

de SHR, maar verlaagde deze in de WKY. In overeenstemming met de 

sphingosinekinaseremmer DMS, gaf ook FTY720 een sterke contractie in geïsoleerde carotiden 

van SHR, maar niet in de carotiden van WKY ratten. De gefosforyleerde vorm van FTY720, 

FTY720-P, induceerde geen contractie van de geïsoleerde vaten, waardoor een 

receptorafhankelijke contractie kon worden uitgesloten. De FTY720-geïnduceerde contracties 

waren endotheelafhankelijk en geïnitieerd door verhoogde thromboxaan A2 afgifte, omdat de 

contracties te remmen waren door endotheelverwijdering, COX remming, TXAS remming en 

thromboxaanreceptor antagonisme. Hieruit blijkt dat FTY720 in staat is de bloeddruk in de 

hypertensieve SHR nog verder te laten stijgen, via verhoogde thromboxaangemediëerde 

contractie van de bloedvaten. 

Naast het al toegelaten geneesmiddel FTY720, zijn meer potentiele geneesmiddelen in 

ontwikkeling die een fysiologisch effect hebben door in te grijpen op de sfingolipidenbiologie. 

Een voorbeeld hiervan is de glucosylceramidesynthaseremmer AMP-DNM, welk verscheidene 

aspecten van het metabool syndroom, zoals insulineongevoeligheid en dyslipidemie, kan 

verbeteren. Een belangrijke karakteristieke co-morbiditeit van metabool syndroom is 

hypertensie. Zoals eerder beschreven is hypertensie geassocieerd met verhoogde ceramide 

niveaus in arterieel weefsel en bloedplasma. In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of 

hypertensie ook gecorreleerd is met veranderde glucosylceramideniveaus, en of de 

glucosylceramidesynthaseremmer AMP-DNM een invloed heeft op ceramideniveaus en daarmee 

gepaard de bloeddruk. In deze studie hebben we glucosylceramideniveaus gemeten in WKY, 

SHR, en vier weken behandelde SHR ratten met AMP-DNM, losartan en hydralazine, en tevens 

op verscheidene tijdstippen de bloeddruk geregistreerd. Hogedrukvloeistofchromatografie - 
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massaspectrometrie impliceerde een ~60% verhoogd glucosylceramide in de SHR vasculatuur 

ten opzichte van de WKY. Tegenovergestelde waarde werden gevonden in het bloedplasma 

(~50% minder glucosylceramide in SHR plasma ten opzichte van WKY). Bloeddrukverlaging 

door middel van losartan of hydralazine, reduceerde glucosylceramideniveaus met ~35% in SHR 

arterieel weefsel, terwijl plasma waarden van dit sfingolipide juist toenam. Vice versa, remming 

van glucosylceramidesynthase door AMP-DNM veroorzaakte een afname van ~30% in 

glucosylceramide in arterieel weefsel in de SHR, maar had geen effect op bloeddruk. Daarnaast 

had de behandeling geen effect op de endotheeldysfunctie of ceramidegeïnduceerde contractie 

in de SHR. Hieruit kunnen we concluderen dat in de SHR naast ceramideniveaus ook 

glucosylceramideniveaus veranderd zijn, maar dat glucosylceramidesynthaseremming geen 

invloed heeft op de bloeddruk of endotheeldysfunctie in de SHR. 

In hoofdstuk 7 hebben we de rol van sfingolipiden in endotheline-1 (ET-1) signalering 

onderzocht. ET-1 is een 21-aminozuren lang peptide welk betrokken is bij zowel vasculaire 

contractie als ook relaxatie via activatie van endotheliaal stikstofoxidesynthase (eNOS). In 

hypertensie, is de rol van ET-1-gemediëerde contractie vergroot. Omdat sfingolipiden betrokken 

zijn bij zowel regulatie van eNOS activiteit, als ook endotheelgemediëerde contractie, hebben 

we in deze studie onderzocht of ET-1 signalering afhankelijk is van sfingolipiden, en of de 

invloed van sfingolipiden op ET-1 signalering eventueel veranderd is in hypertensie. De activatie 

van eNOS door ET-1 leek niet afhankelijk te zijn van sfingosinekinaseactiviteit. Gebruikmakend 

van de nieuwe techniek van beeldvormende massaspectrometrie, werd duidelijk dat incubatie 

van WKY en SHR aorta segmenten met ET-1 resulteerde in verhoogde ceramidefragmenten in 

voornamelijk SHR endotheel in vergelijking met WKY weefsel. Draadmyografie op geïsoleerde 

SHR en WKY carotiden gaf aan dat DMS ET-1 contracties potentieërt in SHR, maar niet in WKY 

vaten. Deze potentiering was volledig endotheelafhankelijk en cyclooxygenase-afhankelijk, wat 

de afgifte van een contractiel prostanoïd (waarschijnlijk thromboxaan A2) impliceert, maar 

waarschijnlijk onafhankelijk is van eNOS (relaxatie) inhibitie. Concluderend, ET-1 signalering 

gaat gepaard met verhoging van ceramide, voornamelijk in het SHR endotheel. Verschuiving 

van de ceramide/S1P rheostaat met DMS verhoogt de endotheel- en COX-afhankelijke 

contractiliteit in SHR vaten, maar niet in WKY vaten, waarschijnlijk door ET-1-gemediëerde 

toename in ceramide welk voornamelijk in de SHR, contractiel thromboxaan A2 vrijzet. Dit kan 

een verklaring zijn waarom, naast verhoogde ET-1 productie, ook de contractiele signalering 

van ET-1 versterkt is in hypertensie.  

De afgifte van ET-1 uit het endotheel kan zowel constitutief zijn, mogelijk bijdragend aan de 

basale vasculaire tonus, en stimulansgeïnduceerd waardoor opgeslagen ET-1 wordt vrijgezet. 
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Het ET-1 kan worden opgeslagen in het endotheel in zogenaamde Weibel-Palade lichamen 

(WPB). Deze WPB bevatten naast ET-1 ook nog het pro-coagulant von Willebrand Factor (vWF) 

en P-selectine. In hypertensie is de aanwezigheid van vWF en ET-1 signalering verhoogd. Zoals 

bovenstaand beschreven, zijn bepaalde sfingolipiden veranderd in hypertensie en hebben 

hiermee gepaard een alternatief regulerend effect op ET-1 signalering. Daarom is in hoofdstuk 

8 bestudeerd hoe sfingolipiden betrokken kunnen zijn bij het transport van WPB-componenten 

uit de cel (exocytose). Door de komst van medicijnen die op specifieke S1P-receptoren 

aangrijpen, zoals FTY720, is kennis van welke S1P-receptor betrokken is bij WPB-exocytose van 

groot belang. Met real-time PCR was gevalideerd dat gekweekte HUVECs voornamelijk S1P1 en 

in  mindere mate S1P3-receptor mRNA bevatten. Deze HUVECs werden vervolgens 

gestimuleerd met S1P, FTY720 en de S1P1-specifieke agonist CYM-5442, naast de veelvuldig 

beschreven positieve controles thrombine en adrenaline, om de mate van vWF-excretie te 

bepalen. Daarnaast was door middel  van de S1P1-specifieke antagonist W146 en S1P3 

knockdown in de HUVECs de betrokkkenheid van S1P1 en S1P3 bij vWF excretie getest onder 

invloed van bovenstaand stoffen. Interessant genoeg induceerde FTY720, een S1P1,3,4,5 agonist, 

vWF excretie voornamelijk via S1P1 en niet via S1P3, in tegenstelling tot S1P. Omdat hypertensie 

gepaard gaat met verhoogde vWF plasmaniveaus en we tevens verhoogde S1P- en SK-activiteit 

in hypertensieven hadden gemeten, kan er een causaal verband bestaan voor S1P in vWF 

verhoging. Verdere onderzoeken zijn nodig om te bepalen of er S1P1/S1P3-receptor-

expressieverschillen zijn tussen de vasculatuur van hypertensieven en normotensieven. Een 

verhoging van de receptorexpressie, samen met de verhoogde S1P-spiegels, zou de vWF-

verhoging in het plasma van hypertensieven kunnen verklaren en tevens een therapeutisch doel 

kunnen blootleggen. Daarnaast zouden sommige sfingolipidenmodulatoire medicijnen van 

invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van een prothrombotisch fenotype, zoals ook in 

essentiële hypertensie aanwezig is.   

 

 




