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Summaryy & Samenvatting 

Summary y 

Thiss thesis comprises clinical studies of the relationship between thyroid hormone, 

lipidss and endothelium. We study various chemical compounds in plasma, some of 

whichh are risk factors for the development of premature atherosclerotic vascular disease 

e.g.. cholesterol, oxidized low-density lipoprotein (LDL) and homocysteine. Other factors 

aree more indirectly related to atherosclerosis, like leptin (associated with the degree of 

obesity)) and adrenomedullin (a potential determinant of blood pressure via modulation 

off  peripheral vascular resistance). Follow up studies are performed in patients with 

eitherr thyroid hormone excess and/or deficiency, with measurements taken before and 

afterr achieving the euthyroid state. In the pathophysiology of atherosclerosis, endothelial 

dysfunctionn is an early phenomenon and in case of diabetes mellitus vascular endothelial 

growthh factor (VEGF) is probably involved. In a cross sectional study among patients 

withh type 1 diabetes mellitus we examine the relationship between plasma concentrations 

off  VEGF and the degree of microvascular complications (and plasma thyroid hormone 

concentrations).. In a laboratory study we explore the biological relevance of thyroid 

hormonee receptors in endothelial cells. 

Thee hormone leptin is produced by adipose tissue. It serves as a satiety signal to the 

lipostatt (although from another point of view it may be regarded as a hormone "preparing 

thee body to starvation"). A rise in body fat content leads to an increase in circulating 

leptinn levels. Leptin acts via receptors in the hypothalamus and induces a reduction in 

foodd intake and an increase in energy expenditure eventually restoring energy balance. 

Thyroidd hormone also induces energy disposal but does in general not reduce appetite. 

Inn chapter 2 we study the relationship between concentrations of plasma thyroid hormone 

andd serum leptin in women (to avoid bias by sexual dimorphism in leptin expression) 

withh either thyroid hormone excess (n=21) or deficiency (n= 14). To account for changes 

inn body weight (fat mass), we calculate Z-scores for each measured leptin value, relating 

thee leptin concentration to the patients body mass index for the corresponding age and 

sexx group. The results indicate that serum leptin concentrations are modulated by thyroid 

hormoness with slightly higher values in thyrotoxicosis (Z-score 0.53  0.18) and lower 

levelss in hypothyroidism (Z-score , whereas leptin levels returned to normal 

valuess in the euthyroid state (Z-scores 6 vs . In contrast, it is known 

thatt leptin deficiency induces mild central hypothyroidism. Therefore, in humans leptin 

andd thyroid hormone seem to have a bidirectional interaction. 

Thee influence of thyroid hormones on plasma cholesterol concentrations, with a decrease 

inn thyrotoxicosis and an increase in hypothyroidism, has been used in the past as a 

diagnosticc test for thyroid function disorders. After introduction of the radioimmunoassays 
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forr T4 and TSH. cholesterol lost its use as a diagnosticum. In chapter 3 we study 1509 

patientss presenting with hypercholesterolemia to a Lipid Research Clinic who have an 

increasedd pretest likelihood of hypothyroidism. The results indicate that the prevalence 

off  newly diagnosed cases of overt hypothyroidism (0.1%) is approximatelyy twice that in 

aa cohort from the general population in the United Kingdom; the number of newly 

diagnosedd cases with subclinical hypothyroidism was 2.69?-. only one fifth of the number 

inn this same general population. Although the reason for this is not clear, differences in 

geneticc predispostion or iodine intake might be a possible explanation. No reduction in 

totall  or LDL cholesterol with thyroxine treatment of subclinical hypothyroidism (TSH < 

100 mU/L) is seen although the number of patients who could be evaluted in this category 

iss small (n=6). From aggregated data in recent meta-analyses it is known that treatment 

off  subclinical hypothyroidism (TSH > 4 mU/L and a normal free thyroxine) with thyroid 

hormonee substitution is associated with a decrease of 0.4 mmol/L in total cholesterol, 

beingg a clinical relevant decrease, because a reduction of this magnitude wil l lower the 

riskk for ischaemic heart disease with 50% at the age of 40 years. Screening for thyroid 

functionn disorders especially among older women and in cases of hypercholesterolemia 

seemss warranted. 

Thee presence of (increased) plasma cholesterol is an obligatory factor in the development 

off  atherosclerosis. Cholesterol concentrations have multiple determinants, both exogenous 

andd endogenous, including hereditary traits. Genetic differences (polymorphisms) in key 

factorss in lipid metabolism between patients may add to the variability in cholesterol 

levelss and thus to the heterogeneity of the clinical expression of vascular disease. In 

chapterr 4 we re-examine the effect of treatment on changes in low-density lipoprotein 

(LDL )) cholesterol in 47 patients with hypothyroidism and 47 with hyperthyroidism, 

accordingg to theirr Avail restriction fragment length polymorphism (RFLP) in exon 13 of 

thee LDL receptor gene. We extend the study with observations of the effect of Taq\ B 

RFLPP in intron 1 of the cholesterol ester transfer protein (CETP) gene on changes in 

highh density lipoprotein (HDL) cholesterol. We can not confirm a previous study which 

claimss an effect of Avail RFLP on the magnitude of changes in LDL cholesterol after 

correctionn of the hypothyroid state. Comparing results of studies on RFLP requires 

insightt in the homogeneity of the racial composition of the patient population. As 

informationn on this aspect is not available in above-mentioned report differences in 

geneticc background might explain the discrepancy with our results. In addition we find 

noo effect of Taq IB RFLP on the magnitude of changes in HDL cholesterol concentrations 

afterr correction of hyper-or hypothyroidism. The changes in LDL and HDL cholesterol 

aree related to changes in fT4. From data in the literature it is known that during treatment 

withh the HMG CoA reductase inhibitor pravastatin, the Taq\B RFLP is of clinical 
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importancee with respect to progression of coronary atherosclerosis. In patients carrying 

aa restriction site, disease progression is slowed compared to those in whom the site is 

absent. . 

Oxidationn of LDL particles results in modified LDL which are no longer taken up by 

thee LDL receptor but are taken up by the scavenger receptor expressed by macrophages. 

Thiss receptor however, is not downregulated when intracellular cholesterol accumulates. 

Thiss process than provides a pathway for progressive atherosclerosis. Thyroid hormone 

deficiencyy may lead not only to increased plasma LDL cholesterol concentrations but 

alsoo to increased LDL oxidation as thyroxine has anti-oxidant properties in vitro. In 

chapterr 5 we study ten patients with overt hypothyroidism, before and during thyroxine 

substitutionn therapy. In vitro, copper induced, LDL oxidation is measured by the formation 

off  conjugated dienes. As measured by the median change in lag time (29 (19-90) vs 77 

(42-96)) min, p<0.005) and initial diene formation (257 (165-346) vs 188 (138-254) 

nmol/mgg LDL-protein. p<0.005), LDL oxidation was greatly enhanced in the hypothyroid 

statee compared to the euthyroid state. The chemical composition of the LDL particles 

didd not change, especially the vitamin E content was constant. Although we initially 

hypothesizedd that decreased availabilty of the anti-oxidant thyroxine for specific binding 

sitess on apolipoprotein B might be responsible for the increased oxidazibility, a simple 

calculationn learned that only 1 molecule of thyroxine is available per 15.000.000 LDL 

molecules.. This theory is therefore unlikely; a clear explanation for our observations is 

lacking.. An additional conceptual problem arises because it has been published that in 

hyperthyroidismm LDL oxidation is also increased. The mechanism involved here is 

probablyy increased oxidative stress. 

Plasmaa homocysteine concentrations have multiple determinants like age, sex, diet 

includingg vitamins (B -folic acid-B ), renal function, diseases and drugs and the intrinsic 

activityy of the enzyme methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR). According to 

thee C677T genotype, the MTHFR activity varies, with the 677TT variant having the 

lowestt activity, especially in conditions with low folate concentrations. In chapter 6 we 

assesss fasting plasma total homocysteine (tHCys) concentrations in 50 hypothyroid and 

466 hyperthyroid patients and evaluted the role of the above -mentioned determinants. 

Restorationn of the euthyroid state decreased both mean tHCys 2 to 7 

mol/L.. p<0.005) and creatinine 0 to 69.8  14.2 mol/L. p<0.005) concentrations 

inn hypothyroid patients and increased both tHCys 5 to . p<0.005) and 

creatininee 4 to . p<0.005) levels in hyperthyroid patients. Folate 

levelss are lower in the hypothyroid than in the hyperthyroid state 4 vs 15.1 6 

nmol/L,, p<0.05). Multivariate analysis indicated that pretreatment log (fT4) levels and 

agee accounted for 287t the variability of pretreatment tHCys. There was no independent 
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contributionn of plasma folate, creatinine or C677T genotype. After treatment, the logarithm 

off  the change ( ) in fT4. expressed as the posttreatment fT4 / pretreatment fT4 ratio, 

accountedd for 29r/r of the variability in change of tHCys. There was no independent 

contributionn of changes in creatinine which was, however, strongly related to changes in 

tHCyss (r= 0.61. p=0.()01). Although changes in creatinine and folate are not independent 

determinantss of changes in homocysteine concentrations, it is obvious from a 

pathophysiologicall  point of view, that these two factors and especially changes in renal 

functionn are causally involved in the changes of plasma homocysteine in hypo- and 

hyperthyroidism.. An effect of the C677T genotype is absent with respect to both 

pretreatmentt tHCys and changes in tHCys concentrations upon treatment, but the number 

off  677TT genotypes is small. The mild increase of 4.6 mol/L in tHCys concentrations 

inn hypothyroidism is probably of clinical importance as in a meta-analysis changes of 

thiss magnitude are associated with an increased risk (odds ratios of 1.7 and 1.5 for 

coronaryy and peripheral atherosclerotic vascular disease, respectively). Also a recent 

studyy reports that a 7 mol/L reduction of plasma tHCys concentration by combined 

treatmentt with vitamin B6 and folic acid, decreases coronary events, as indicated by a 

twoo fold reduction in occurence of abnormal exercise electrocardiographic tests. 

Totall  peripheral vascular resistance (TPR) decreases in thyrotoxicosis and increases in 

hypothyroidism.. The involved mechanism is incompletely understood, but is probably 

multifactorial.. In chapter 7 we evaluate in twenty-five patients, fourteen with overt 

thyrotoxicosiss and eleven with overt hypothyroidism, if changes in TPR are related to 

changess in plasma levels of the endothelial hormones adrenomedullin and endothelin-1 

orr to changes in other, non-thyroid, hormones. Venous blood samples are collected 

whilee simultaneously recording finger arterial pressure (FINAP). Cardiac output and 

TPRR are derived from stroke volume computations by modelling flow from the FINAP 

signal.. TPR, expressed in arbitrary units, decreased after correction of hypothyroidism 

(fromm 1.32+0.65 to 6 AU, p-().()4) and increased after correction of 

hyperthyroidismm (from 0.75+0.18 to 5 AU. p=().007). Adrenomedullin 

concentrationss did not change during the transition from the hypothyroid to the euthyroid 

statee (20.0 (5.5-69.0) vs 30.5 (5.5-54.0) pg/mL. p=0.68) but decreased after treatment 

off  hyperthyroidism (32.5 (5.5-69.0) to 14.0 (5.5-34.0) pg/mL. p=0.02). Plasma endothelin-

11 concentrations are below the detection limit in all samples. In univariate analysis 

(changess in) plasma atrial natriuretic peptide (ANP) and catecholamines concentrations 

contributee to (changes in) TPR. but not adrenomedullin concentrations. With multiple 

linearr regression analysis only triiodothyronine (Tj is an independent determinant, 

accountingg 469f of the variability (in changes) of TPR. Although not statistically, the 

changess in ANP and adrenergic tone induced by thyroid hormone excess or deficiency 
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probablyy are involved in the mechanism responsible for changes in TPR. Recent reports 

focuss on direct T, effects in vascular tissue. This might involve non-genomic effects, 

suchh as modulation of ion fluxes through cellular membrane channels. An example of 

thiss is modulation of K channels in rat portal veins by thyroid hormone deficiency. 

Vascularr endothelial growth factor (VEGF) is probably involved in the pathogenesis of 

endotheliall  dysfunction occurring in diabetes mellitus. A relation has been reported 

betweenn microvascular complications and serum (or plasma) VEGF levels. VEGF 

concentrationss measured in serum are higher than in plasma probably due to release by 

plateletss during coagulation and may not reflect actual circulating levels. Chapter 8 

describess a cross sectional study in a cohort consisting of twenty one healthy subjects 

andd sixty four patients with type 1 diabetes mellitus without or with retinopathy and/or 

nefropathy.. Firstly, we evaluate if circulating VEGF levels are even lower in platelet 

poorr plasma (to which PECT was added to inhibit artificial platelet activation) than in 

citratee plasma and secondly, if VEGF concentrations correlate with glycemic control 

(andd the degree of microvascular complications) or with plasma T, levels. In PECT 

plasma.. VEGF levels are invariably low, in both non-diabetic and diabetic subjects (6.1 

 9.4 versus 6.1  9.5 pg/ml). VEGFnTRVrr concentrations are significantly higher in 

diabeticc patients than in controls (16.5  12.0 pg/ml versus 10.4  4.9. p=0.03). and 

correlatee directly with HbA, (r=0.40. p<0.000). fasting glucose levels (r=0.31. p<0.004), 

vonn Willebrand Factor (r=0.35. p<0.0()2), platelet factor 4 (PF4C|TRATK) (r=0.32, p<0.005), 

gradee of retinopathy (r=0.29, p<0.007) and previous retinal photocoagulation (r=0.34. 

p<0.003).. Multiple linear regression analysis shows that only PF4C|TRATF and HbAK are 

independentt predictors of VEGFCT[.RXTF. These results point to higher VEGFcnRv r t; 

concentrationss probably due to an ex-vivo release by platelets, which is facilitated by the 

diabeticc state. One can speculate if this phenomenon also exists in capillary beds in vivo 

wheree this might induce endothelailcell dysfunction and subsequent organ damage. The 

prevalencee of autoimmune thyroid disease (AITD) in the diabetic patients is three times 

higherr than in the controls. The relation between T r HbAj , vWF. VEGF(ITRATF and 

platelett activation markers is analysed in all subjects, except those with AITD. T values 

graduallyy decrease when the extent of microvascular complications increase (p<0.()01) 

andd show an inverse relationship with glycosylated hemoglobin (r= -0.43. p=0.()01) and 

vWFF (r= -0.37, p-0.004), compatible with non-thyroidal illness (NT1). T, concentrations 

doo not correlate with VEGF,.IT„  ï r i . BTG or PF4,.,.t.„  ,T,. The inverse relationship between 
ii I I K.AI \: (. I 1 K A I 1. l 

T,, and vWF in diabetics is diametrically opposite to what is expected, which is probably 

causedd by the co-existence of NTI. 

Onlyy a few studies report on the presence of thyroid hormone receptors (TR) in 

endotheliall  cells and postreceptor effects. In chapter 9 the gene expression of TR in 
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immortalizedd human umbilical vein endothelial cells is investigated at both the mRNA 

andd the protein level. With a competitive PCR technique mRNA's encoding for both the 

TRR 1 and the TR 2- but not for the TRB1 are observed. The approximate number of 

mRNAA molecules per cell is at least 50 molecules per cell for the TR 1.5 for the TR 2 

andd < 1 for the TRBI. The binding of  l2T-T, to nuclear TRs studied in isolated endothelial 

celll  nuclei by Scatchard analysis yields a Kd of 125 pmol/L and a maximum binding 

capacityy of 55 f mol T./mg DNA 0 sites/cell). Expression of the TR at the protein 

levell  investigated by immunocytochemistry using TR isoform specific polyclonal rabbit 

antiseraa reveals intense, predominantly nuclear, staining for TRBI and much less, 

(peri(nuclearr staining for the TR 1 and TR 2. Western blots support the expression of 

TRR 1, TR 2 and TRBI. Estimations of the amount of TR needed per cell to mediate 

responsivenesss toT, using the MBC and K, values, indicates that at least 1000 molecules 

TRR per cell are needed to sort postreceptor effects. Other studies have reported increases 

inn plasma endothelin-1 concentrations in hyperthyroid patients and endothelin-1 production 

afterr T. stimulation in short term primary cultures of rat aorta endothelial cells and in 

humann umbilical vein endothelial cells only after long term (13 days) culture. Therefore, 

wee measured endothelin-1 production in response to T, administration (10 ln -106 M) 

butt found no response. We conclude that human umbilical vein endothelial cells express 

TR,, but at low levels. The number of TR's per endothelial cell is probably too low to be 

functionall  and accordingly no change in ET-1 production is found after addition of Tv 

Inn human umbilical vein endothelial cells genomic effects of T, are unlikely to occur 

althoughh this does not preclude T, effects in other endothelial cell types. As mentioned 

above.. T, effects on vasculature involve non-genomic i.e. membrane effects on ion 

channels. . 

Fromm the previous studies it is obvious that several risk factors for the development of 

prematuree atherosclerotic vascular disease are present in hypothyroidism (increased plasma 

levelss of LDL cholesterol, oxidized LDL . increased plasma homocysteine and 

hypertension).. Does this constellation of risk factors lead to atherosclerosis in hypothyroid 

patientss ? Postmortem studies and epidemiologic studies in the late 1960"s suggested 

thatt even subclinical hypothyroidism and the mere presence of thyroid autoantibodies 

increasedd the risk of coronary artery disease but later studies on this issue yielded 

conflictingg results. In contrast, a recent cross sectional study among a large number of 

elderlyy women again suggested that subclinical hypothyroidism increased the risk of 

myocardiall  infarction and aortic atherosclerosis. 

Thee clinical relevance of diagnosing and treating overt hypothyroidism is beyond doubt 

butt that of subclinical hypothyroidism is much debated. The literature on this issue is 
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controversial.. Support for a pathophysiological role for cholesterol in the development 

off  atherosclerosis in mild thyroid failure comes from the previous mentioned meta-

analyses.. The importance of treating mild hyperhomocysteimemia which occurs in 

hypothyroidismm with respect to coronary artery disease is mentioned in chapter 6. Direct 

effectss of T, might also influence endothelial cell function. Impaired flow dependent 

vasodilatation,, an indicator of endothelial dysfunction, has been reported in subclinical 

hypothyroidism.. In view of the high prevalence of hypothyroidism, the aspecific symptoms 

inn the initial phase, the increased LDL cholesterol, oxidized LDL and homocysteine 

concentrationss together with endothelial dysfunction, all this potentially reversible with 

thyroxinee replacement therapy favours active screening for, and treatment of, (subclinical) 

hypothyroidism.. Studies indicate that such a strategy seems to be cost-effective particularly 

inn elderly women. 

Samenvatting g 

Ditt proefschrift bevat een aantal klinische studies aangaande de relatie tussen 

schildklierhormoon,, vetten en endotheel. Verschillende chemische stoffen in bloedplasma 

zijnn daarbij onderzocht. Sommigen daarvan zijn een risicofactor voor de ontwikkeling 

vann vroegtijdige atherosclerose, bijvoorbeeld cholesterol, geoxideerd lage-

dichtheidslipoproteinee en homocysteine. Andere factoren zijn meer indirect betrokken 

bijj  atherosclerose. bijvoorbeeld leptine (geassocieerd met de mate van vetzucht) en 

adrenomedullinee (een mogelijke determinant van de bloeddruk via beïnvloeding van de 

periferee vaatweerstand). Vervolgstudies zijn uitgevoerd in patiënten met een teveel of 

eenn tekort aan schildklierhormoon. waarbij metingen zijn verricht vóór behandeling en 

opnieuww nabehandeling in de euthyreote situatie. In de pathofysiologie van atherosclerose 

iss endotheel dysfunctie een vroeg optredend verschijnsel. Bij diabetes mellitus is het 

aannemelijkk dat de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) betrokken is bij dit proces. 

Bijj  patiënten met diabetes mellitus type ! is de relatie bestudeerd tussen plasma 

concentratiess van VEGF en het optreden van microvasculaire complicaties (en het verband 

mett concentraties van schildklierhormoon). In een laboratorium studie is tenslotte het 

biologischee belang van schildklierhormoonreceptoren in endotheliale cellen onderzocht. 

Hett hormoon leptine wordt geproduceerd door vetweefsel. Het fungeert als een signaal 

vann verzadiging aan de "lipostaat" (ofschoon het vanuit een ander gezichtspunt ook kan 

wordenn gezien als een hormoon dat het lichaam voorbereidt op vasten). Een toename 

vann lichaamsvet leidt tot een verhoogde spiegel van leptine in het bloed. Via 
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leptinereceptorenn in de hypothalamus induceert leptine een afname van voedselinname 

enn een toename van energie afgifte waardoor de energiebalans weer in evenwicht komt. 

Schildklierhormoonn induceert eveneens een toename afgifte van energie maar leidt in 

hethet algemeen niet tot een afname van de eetlust. In hoofdstuk 2 bestuderen we het 

verbandd tussen de concentraties van leptine in serum en schildklierhormoon in plasma 

bijj  vrouwen (om vertekening door geslachtsverschil van de expressie van leptine te 

voorkomen)) met een teveel (n=21) of een tekort (n=14) aan schildklierhormoon. 

Rekeninghoudendd met de veranderingen in lichaamsgewicht (vet massa) worden Z-

scoress berekend, waarbij de leptine concentratie wordt gerelateerd aan de index voor 

lichaamsmassaa (BMI) per leeftijds- en geslachtscategorie. Het resultaat geeft aan dat de 

concentratiee van leptine wordt beinvloedt door schildklierhormoon; het leptine toont een 

geringee toename (Z-score 0.53  0.18) in het geval van een teveel, en een afname (Z-

scoree -0.63+0.21) bij een tekort aan schildklierhormoon: de leptinespiegels keren terug 

naarr normale waarden in de euthyreote toestand (Z-scores 6 resp 0.05+0.28). 

Andersomm is het bekend dat een tekort aan leptine een milde centrale hypothyreoidie 

induceert.. Derhalve blijkt in mensen de relatie tusen leptine en schildklierhormoon 

wederkerig. . 

Dee invloed van schildklierhormoon op de concentratie van cholesterol in plasma, met 

eenn afname in het geval van hyperthyreoidie en een toename bij hypothyreoidie, werd in 

hett verleden gebruikt als diagnostische test bij schildklierfunctiestoornissen. Na de 

introductiee van radioimmunologische bepalingen voor T4 en TSH verloor de 

cholesterolbepalingg deze functie. In hoofdstuk 3 bestuderen wij 1509 patiënten, verwezen 

inn verband met hypercholesterolemie naar een Lipiden polikliniek, die een verhoogde 

voorafkanss hebben op het hebben van een hypothyreoidie. De prevalentie (0.7%) van 

nieuww ontdekte patiënten met manifeste hypothyreoidie is twee maal zo hoog vergeleken 

mett een cohort uit de algemene bevolking in het Verenigd Koninkrijk; het aantal patiënten 

mett nieuw ontdekte subklinische hypothyreoidie (2.6%) blijkt slechts één vijfde van het 

aantall  in dat cohort. Het verschil is niet makkelijk te verklaren, maar mogelijk spelen 

verschillenn in genetische achtergrond of inname van jodium een rol. Na behandeling met 

thyroxinee treedt geen daling op van totaal of LDL cholesterol in de groep met subklinische 

hypothyreoidiee (TSH<10). hoewel het aantal patiënten klein is (n=6). Een recente meta-

analysee laat zien dat behandeling met thyroxine in geval van subklinische hypothyreoidie 

(TSHH > 4 en normaal fT4) leidt tot een daling van 0.4 mmol/L in totaal cholesterol, een 

klinischh relevante daling, omdat een reductie van deze grootte orde het risico op 

ischemischee hartziekte met 50% laat afnemen op de leeftijd van 40 jaar. 

Dee aanwezigheid van (een verhoogd) cholesterol is een noodzakelijke factor bij het 

ontstaann van atherosclerose. De concentratie van cholesterol in plasma kent vele 
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determinanten,, zowel exogene als endogene, inclusief erfelijke factoren. Genetische 

verschillenn (polymorphismen) in sleutelenzymen betrokken bij de vetstofwisseling tussen 

patiënten,, kunnen mogelijk bijdragen aan de variabiliteit in cholesterolspiegels en daardoor 

aann de de heterogeniteit in de klinische expressie van atherosclerose. In hoofdstuk 4 

bestuderenn we het effect van behandeling op veranderingen in het lage dichtheids 

lipoproteinee (LDL) cholesterol in 47 patiënten met hypothyreoidie en 47 patiënten met 

hyperthyreoidie.. afhankelijk van hun Avail restrictie fragment lengte polymorphisme 

(RFLP)) in exon 13 van het LDL receptor gen. Ook wordt het effect van therapie 

bekekenn op de veranderingen in het hoge-dichtheidslipoproteine (HDL) cholesterol 

afhankelijkk van hun Jaq 1B RFLP in intron 1 van het cholesterol transfer proteine (CETP). 

Eenn effect van het Avail polymorphisme op de grootte van de veranderingen in het LDL 

cholesteroll  gehalte zoals gevonden in een eerder gepubliceerde studie kan niet worden 

bevestigd.. Om de studies aangaande effecten van RFLP's te vergelijken is inzicht nodig 

inn de homogeniteit van de raciale samenstelling van de onderzochte patiënten. Hierover 

wordtt geen informatie verstrekt in de eerder vermelde studie zodat een verschil in 

genetischee achtergrond misschien een verklaring vormt voor de discrepantie met onze 

studie.. Ook is er geen effect van het Taql B RFLP op de grootte van de veranderingen in 

concentratiess van HDL cholesterol. De grootte van de veranderingen in LDL en HDL 

cholesteroll  zijn izerelateerd aan de veranderingen in fT,. Uit de literatuuur is bekend dat 

gedurendee de behandeling met de HMG CoA reductase remmer pravastatine, het Taq\ B 

RFLPP klinisch van belang is met betrekking tot de progressie van coronaire atherosclerose. 

Bijj  patiënten die een Taq\ B restrictieplaats bezitten is de ziekteprogressie trager vergeleken 

mett diegene zonder restrictieplaats. 

Oxidatiee van LDL moleculen resulteert in structurele veranderingen waardoor het 

LDLL deeltje niet meer door de LDL receptor, maar in plaats daarvan door de "scavenger" 

(=opruim)) receptor wordt opgenomen, welke tot expressie wordt gebracht door 

macrofagen.. Deze receptor kent echter geen terugkoppeling indien intracellulair het 

cholesteroll  accumuleert. Dit maakt de weg vrij voor progressieve atherosclerose. Een 

tekortt aan schildklierhormoon leidt niet alleen tot een verhoogd LDL cholesterol maar 

mogelijkk ook tot een verhoogd geoxideerd LDL cholesterol omdat thyroxine anti-oxidante 

eigenschappenn heeft. In hoofdstuk 5 bestuderen we tien patiënten met manifeste 

hypothyreoidie.. voor en na substitutiebehandeling met thyroxine. In vitro is de koperion 

(Cu+* )) geinduceerde LDL oxidatie gemeten door bepaling van de vorming van 

geconjugeerdee dienen. Gemeten aan de mediane verandering in "lag time" (29 (19-90) 

respp 77 (42-96) min. p<0.005) en initiële dieen vorming (257 (165-346) resp 188 (138-

254)) nmol/mg LDL-protein. p<0.()05). is de LDL oxidatie sterk toegenomen in de 

hypothyreotee fase vergeleken met de euthyreote fase. De chemische samenstelling van 
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dee LDL deeltjes verandert niet tijdens de behandeling met thyroxine en met name blijf t 

hethet vitamine E gehalte constant. Ofschoon we aanvankelijk de hypothese hadden dat 

eenn verminderde beschikbaarheid van het anti-oxidans thyroxine, voor de specifieke 

bindingsplaatsenn aan het apolipoproteine B molecuul (onderdeel van het LDL deeltje), 

zouu leiden tot een verhoogde oxidatie, leert een simpele berekening dat slechts één 

thyroxinee molecuul beschikbaar is voor 15.000.000 LDL moleculen. Deze theorie is 

derhalvee onwaarschijnlijk: een duidelijke verklaring voorde verhoogde oxidatie is niet 

voorhanden.. Een extra conceptueel probleem vormt de gepubliceerde waarneming dat 

ookk een teveel aan schildklierhormoon in de circulatie tot een verhoogde oxideerbaarheid 

leidt.. Het mechanisme dat hierbij een rol speelt is verhoogde oxidatieve stress. 

Dee hoogte van de concentratie van homocysteine in plasma kent vele determinanten 

zoalss bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, dieet (inclusief de vitamines B(, foliumzuur en Bp) . 

nierfunctie,, ziekte en geneesmiddelen en de intrinsieke activiteit van het enzym methylene 

tetrahydrofolatee reductase (MTHFR). Al naar gelang het C677T genotype varieert de 

activiteitt van het MTHFR waarbij de 677TT de laagste activiteit heeft met name in 

conditiess waarbij het foliumzuur gehalte verlaagd is. In hoofdstuk 6 bepalen wij bij 50 

hypothyreotee en 46 hyperthyreote patiënten, in nuchtere toestand, de concentratie van 

totaall  homocysteine (tHCys) in plasma en bestuderen de rol van de genoemde deter-

minanten.. Herstel van de euthyreote toestand geeft een daling van zowel de gemiddelde 

tHCyss concentratie (van I7.6  10.2 naar 13.0+4.7 |imol/L. p<0.005) als ook van het 

kreatininegehaltee (van 0 naar 69.8+14.2 jamol/L. p<0.005) in hypothyreote 

patiëntenn en een stijging van tHCys (van 10.7+2.5 naar 13.4+3.3 jamol/L, p<0.005) en 

kreatininee (van 4 naar 66.5  15.0 (imol/L, p<0.()05) in hyperthyreote patiënten. 

Cconcentratiess van foliumzuur zijn lager in hypothyreote dan in hyperthyreote toestand 

(11.7+6.44 resp 15.1+7.6 nmoI/L. p<0.05). Uit multivariate analyse blijkt dat vóór 

behandelingg de waarden van (log) fT4 concentratie en leeftijd voor 289c de variabiliteit 

inn tHCys bepalen. Er is geen onafhankelijke bijdrage van het C677T genotype of van de 

plasmaa foliumzuur en kreatinine waarden. Na behandeling blijkt de log van het verschil 

(A)) in tHCys, uitgedrukt als de ratio van fT4 na behandeling / fT4 vóór behandeling. 

299rr van de variabiliteit in A tHCys te verklaren. Er is geen onafhankelijke bijdrage 

vann de A kreatinine. hoewel dit wel sterk geassocieerd is met de A tHCys (r=0.61. 

p=0.001).. Ofschoon veranderingen in kreatinine en foliumzuur statistisch geen onafhanke-

lijk ee determinanten zijn. is het vanuit pathofysiologisch perspectief zeer aannemelijk dat 

beidee factoren bijdragen aan de veranderingen in tHCys. Een effect van het C677T 

genotypee op tHCys vóór behandeling of op de A tHCys is afwezig, hoewel het aantal 

patiëntenn met een 677TT genotype in deze studie klein is. De lichte stijging van 4.6 

(imol/LL in het homocysteine gehalte zoals gevonden bij hypothyreoidie is waarschijnlijk 
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SummaiAA & Samenvattini: 

klinischh relevant, omdat een meta-analyse aangeeft dat veranderingen in deze orde van 

groottee geasssocieerd zijn met een toename van risico, met odds ratios van 1.7 en 1.5. 

voorr respectievelijk het risico op coronair en perifeer atherosclerotisch vaatlijden. Ook 

eenn recent gepubliceerde studie meldt dat een afname van 7 |umol/L in het tHCys gehalte, 

verkregenn door de gecombineerde behandeling met foliumzuur en vitamine B . een 

tweevoudigee reductie in het risico op het optreden van abnormale electrocardiografische 

inspanningstestenn bewerkstelligt. 

Dee totale perifere vaatweerstand (TPR) vermindert bij thyreotoxicose en neemt toe 

tijdenss hypothyreoidie. Het mechanisme dat hierbij een rol speelt is niet geheel opgehelderd 

maarr het is aannemelijk dat meerdere factoren een rol spelen. In hoofdstuk 7 onderzoeken 

wee in vijfentwintig patiënten (viertien met hyperthyreoidie en elf met manifeste 

hypothyreoidie)) of veranderingen in TPR gerelateerd zijn aan veranderingen in plasma 

concentratiess van de endotheliale hormonen endotheline-1 en adrenomedulline of met 

veranderingenn in andere, niet-schildklierhormonen. Verzameling van veneuze bloedmonsters 

geschiedtt gelijktijdig met registratie van de arteriele vingerbloeddruk (FINAP). 

Hartminuutvolumee en TPR worden verkregen na berekening van het slagvolume door 

hethet FINAP signaal te bewerkenn met behulp van een computermodel. De TPR uitgedrukt 

inn arbitraire eenheden (AE) daalt na behandeling van de hypothyreoidie (van 5 

naarr 6 AE. p=0.04) en neemt toe na corrigeren van de hyperthyreoidie (van 

88 naar 1.10+0.35 AE. p=0.007). Adrenomedulline concentraties veranderen 

niett tijdens de overgang van de hypothyreote naar de euthyreote fase (20.0 (5.5-69.0) 

respp 30.5 (5.5-54.0) pg/mL, p=0.68), maar daalden na behandeling van de hyperthyreoidie 

(vann 32.5 (5.5-69.0) naar 14.0 (5.5-34.0) pg/mL. p=0.02). Plasma endotheline-1 

concentratiess zijn beneden de detectie limiet in alle monsters. Bij univariate analyse 

blijkenn (veranderingen in gehaltes van) zowel de concentraties van het atriale natriuretische 

peptidee (ANP) als van de catecholamines bij te dragen aan de hoogte (veranderingen in) 

vann de TPR. maar niet het gehalte aan adrenomedulline. Met behulp van multiple lineaire 

regressiee analyse blijkt alleen het triiodothyronine <T,) een onafhankelijke factor, die 

voorr 46c/( (de veranderingen in) de hoogte van de TPR verklaart. Alhoewel de 

veranderingenn in ANP en catecholamines, welke optreden bij veranderingen in 

schildklierfunctie.. niet statistisch bijdragen aan de veranderingen in TPR. is het vanuit 

pathofysiologischh gezichtspunt aannemelijk dat zij bijdragen aan de veranderingen in 

vaatweerstand.. Recent onderzoek richt zich op directe T effecten op de vaatwand. Er 

zijnn aanwijzingen dat T̂  via non-genomische mechanismen effecten bewerkstelligt, 

bijvoorbeeldd door inductie van veranderingen in ionstromen door kanalen in 

celmembranen.. Een voorbeeld hiervan is modulatie van K kanalen in poortaders van 

rattenn welke optreedt tijdens hypothyreoidie. 
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Inn de pathogenese van endotheelceldysfunctie welke optreedt tijdens diabetes mellitus 

speeltt VEGF waarschijnlijk een rol. Een relatie tussen de hoogte van de concentratie 

vann VEGF in plasma (serum) en het aanwezig zijn van microvasculaire complicaties is 

beschreven.. Concentraties van VEGF in serum zijn hoger dan in plasma, waarschijnlijk 

doorr vrijmaking van VEGF uit bloedplaatjes tijdens het stollingsproces zodat de waarde 

inn serum gemeten derhalve geen goede afspiegeling vormt van datgene wat in vivo in de 

circulatiee aanwezig is. In hoofdstuk 8 bestuderen we op één tijdstip een cohort bestaande 

uitt eenentwintig gezonde personen (controles) en vierenzestig personen met type 1 diabetes 

mellitus.. met of zonder retinopathie en/of retinopathie. Ten eerste bepalen we of VEGF 

concentratiess lager zijn in plaatjesarm plasma (waaraan bovendien PECT is toegevoegd 

omm bloedplaatjes te stabiliseren om activatie geinduceerd door bloedafname te voorkomen) 

inn vergelijking met citraatplasma. Ten tweede of VEGF concentraties gerelateerd zijn 

aann de glycemische controle (en de mate van aanwezig zijn van microvasculaire 

complicatiess ) en ten derde of er een relatie is tussen VEGF en plasma T, waarden. In 

allee PECT plasma monsters waren de VEGF spiegels laag. zowel in diabetici als in de 

controless (6.1  9.4 resp 6.1  9.5 pg/ml). Voorts zijn de VEGF concentraties 

hogerr in diabetici als in controles (16.5  12.0 pg/ml resp 10.4  4.9. p=0.03). en 

correleertt VEGFnTRVrE met waarden voor HbAk (r=0.40, p<0.0()l), nuchtere glucose 

0-0.31.. p<().004). von Willebrand Factor (r=0.35, p<0.002), plaatjes factor 4 (PF4C|TRATR) 

(r=().32.. p<0.005). graad van retinopathie (r=0.29, p<0.0()7) en voorafgaande 

photocoagulatietherapiee van de retina (r=0.34. p<0.0()3). Met behulp van multipele lineaire 

regressiee analyse blijkt dat alleen PF4 en HbAk onafhankelijke determinanten van 

VEGFF vr|; zijn. Dit wijst erop dat de hogere VEGF concentraties het gevolg zijn 

vann in vitro plaatjesactivatie. welke kennelijk eerder optreedt bij patiënten met diabetes 

mellitus.. Een mogelijke gevolgtrekking is dat dit fenomeen ook in vivo optreedt in de 

capillairee circulatie, waarbij het vrijgekomen VEGF endotheelcel dysfunctie kan 

bewerkstelligenn en aanleiding geeft tot late orgaan complicaties. Verder blijkt de prevalentie 

vann autoimmuun- schildklierziekte (AITD) in diabetici driemaal zo hoog als in de controles. 

Dee relatie tussen T,. HbA . vWF. VEGF and plaatjes activatie merkers is vervolgens 

bestudeerdd in alle patiënten behalve die met AITD. De T concentratie daalt gestaag met 

dee toename van het aantal microvasculaire complicaties (p<0.001) en heeft een invers 

verbandd met HbA 1(. (r= -0.43, p=0.00l) and vWF (r= -0.37, p=0.0()4), passende bij het 

bestaann van non-thyroidal illness (NTI). De T, concentraties correleren niet met waarden 

voorr VEGF II1J1]1. BTG or PF4fir! J V1I. Het inverse karakter van de relatie tussen T, en 
II I I K A i r ( I I K \ I 1. ^ 

vWFF in diabetici is diametraal tegenovergesteld aan datgene wat men verwacht, 

waarschijnlijkk veroorzaakt door het bestaan van NTI. 

Slechtss in een klein aantal studies is onderzocht of schildklierhormoonreceptoren (TR) 
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aanwezigg zijn in endotheelcellen en of er postreceptor effecten zijn. In hoofdstuk 9 

wordtt de de genexpressie van TR bestudeerd in een geimmortaliseerde endotheelcellijn 

verkregenn uit humane navelstrengvenen, op zowel mRNA als eiwit niveau. Met behulp 

vann een competitieve polymerase ketting reactie wordt mRNA expressie voor de TRal 

enn TRa2 maar niet voor de TRB1 gevonden. Het geschatte aantal mRNA moleculen per 

cell  is tenminste 50 molecules per cel voor de TRa l, 5 voor de TRa2 en < 1 voor de 

TRB1.. De binding van l25I-T, aan nucleaire TRs geïsoleerd uit kernextracten is gemeten 

middelss Scatchard analyse en geeft een Kd aan van 125 pmol/L en een maximale 

bindingscapaciteitt (MBC) van 55 fmol T/mg DNA 0 bindingsplaatsen/cell). Expressie 

vann de TR op eiwit niveau is onderzocht middels immuuncytochemisch onderzoek met 

gebruikmakingg van TR isoform-specifiek, polyklonaal konijnen antisera. Dit laat een 

intense,, voornamelijk nucleaire, kleuring voor de TRfól en in mindere mate een 

(peri)nucleairee kleuring voor de TRal and TRa2 zien. Western blots ondersteunen de 

expressiee van TRa l. TRa2 and TRB1 door positieve banden met overeenkomstige 

molecuulgewichtt in celsuspensie van gehele cellen. Een schatting van het aantal TRs dat 

nodigg is per cel om een postreceptor effect te sorteren, gebruikmakend van de MBC and 

KK waarden, geeft aan dat waarschijnlijk tenminste 1000 moleculen TR per cel nodig 

zijn.. Gepubliceerde studies maken melding van een toename in plasma endotheline-1 

concentratiess in hyperthyreote patiënten en een toegenomen endotheline-1 productie na 

T^^ stimulatie in endotheelcelkweken. In primaire culturen van endotheelcellen afkomstig 

vann ratteaorta's treedt dit effect al op na drie tot twaalf uren kweek, in primaire humane 

endotheelcellenn verkregen uit navelstrengvenen treedt dit pas op na een lange kweekduur 

vann 13 dagen. Gelet op deze gegevens is de endotheline-1 productie in antwoord op T3 

toedieningg (10"HI -10"f1 M) gemeten, maar een toename is niet waargenomen. We 

concluderenn dat endotheelcellen afkomstig van humane navelstrengvenen weliswaar TRs 

tott expressie brengen, maar in lage aantallen. Het aantal is waarschijnlijk te gering om 

vann biologische betekenis te kunnen zijn en dienovereenkomstig is ook geen toename 

vann endotheline-1 productie gemeten na stimulatie met Tv Het is gezien deze gegevens 

niett aannemelijk dat genomische effecten van T, optreden in humane endotheelcellen 

afkomstigg van navelstrengvenen, alhoewel dit genomische effecen in endotheelcellen 

vann andere origine niet uitsluit. Zoals bovenstaand vermeldt zijn directe T, effecten op 

vaatwandweefsell  beschreven, waarbij non-genomische membraaneffecten optreden met 

modulatiee van ion kanalen. 

Gelett op de resultaten van de besproken studies is het duidelijk dat meerdere risico-

factorenn voor de ontwikkeling van premature atherosclerose aanwezig zijn tijdens 

hypothyreoidiee (verhoogde waarden voor cholesterol, geoxideerd LDL. homocysteine 
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enn hypertensie). Leidt dit ongunstige risicoprofiel ook tot een toename van atherosclerose 

inn deze patiënten groep ? Postmortem studies en epidemiologische studies uit de zestiger 

jarenn suggereren dat manifeste maar ook subklinische hypothyeoidie, en zelfs alleen de 

aanwezigheidd van schildklier-autoantistoffen het risico op coronaire atherosclerose 

verhogen,, maar latere studies over dit onderwerp geven tegenstrijdige resultaten. Een 

recentee Nederlandse studie ondereen groot aantal oudere vrouwen vindt echter opnieuw 

datt subklinische hypothyreoidie het risico op myocardinfarct en atherosclerose van de 

aortaa verhoogt. Aan het belang van het vaststellen en behandelen van manifeste 

hypothyreoidiee wordt niet getwijfeld, maar of dit ook geldt voor de subklinische vorm 

staatt ter discussie. De literatuurgegevens zijn controversieel. Steun voor een 

pathofysiologischee rol voor cholesterol in de ontwikkeling van atherosclerose tijdens 

mildee vormen van hypothyreoidie komt van de eerder vermelde meta-analyses. Het 

belangg van behandeling van milde hyperhomocysteinemie met betrekking tot het risico 

vann coronarialijden dat optreedt bij hypothyreoidie is ook besproken. Directe effecten 

vann T, op de vaatwand zijn eveneens van belang. Afgenomen stroomafhankelijke 

vaatverwijding,, een maatstaf voor endotheelceldysfunctie, komt voor bij subklinische 

hypothyreoidie.. De hoge prevalentie van hypothyreoidie, de aspecifieke symptomen in 

dee beginfase, de verhoogde concentraties voor LDL cholesterol, geoxideerd LDL en 

homocysteinee en ook de endotheelceldysfunctie, dit alles potentieel reversibel na 

behandelingg met thyroxine substitutie, pleiten voor actieve opsporing en behandeling 

vann (subklinische) hypothyreoidie. Studies geven aan dat een dergelijke strategie kosten-

effectieff  is met name bij oudere vrouwen. 
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