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SAMENVATTING 

In dit proefschrift worden een aantal studies beschreven die ten doel hebben de bijdrage van 

ontstekingmarkers en homocysteine aan het ontstaan van hart en vaatziekten op te helderen. 

Onder ontstekingsmarkers of mediatoren verstaan we eiwitten die worden geproduceerd 

wanneer er bepaalde stimuli aanwezig zijn die de balans in het lichaam verstoren. De 

mediatoren zijn actief bij verschillende processen die kunnen leiden tot een plaatselijke of een 

door het lichaam verspreide ontsteking. Het uiteindelijke doel van de ontstekingsreactie en de 

daarin optredende mediatoren is herstel van het evenwicht in het lichaam. 

Ontstekingsmediatoren kunnen worden onderverdeeld in groepen, en de belangrijkste 

ontstekingseiwitten worden als cytokines of chemokines geclassificeerd. 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis omtrent de rol van 

ontstekingfactoren en homocysteine in bloedvatziekten. Er zijn tal van aanwijzingen dat 

ontstekingsmediatoren betrokken zijn bij acute en chronische vaatziekten. Van deze 

ontstekingsmediatoren spelen behalve de cytokines interleukine 1 (IL-1), tumor necrosis factor 

a (TNFa) en IL-6, ook de chemokines, IL-8 en monocyte chemotactic protein 1 (MCP-1), en 

het acute fase eiwit C-reactive protein (CRP) een belangrijke rol. De relatie tussen deze 

mediatoren en vaatziekten is onderzocht voor athérosclérose, veneuze trombose en in-stent 

restenose. Bij het bestuderen van deze complexe interacties hebben wij ons de vraag gesteld in 

hoeverre ontstekingsmediatoren oorzaak en/of gevolg zijn van vaatlijden. 

Behalve de genoemde mediatoren kunnen ook bepaalde stofwisselingsproducten, zoals 

homocysteine, een risico vormen voor het optreden van bloedvataandoeningen. Homocysteine, 

is een aminozuur dat normaal bij de mens voorkomt. Het homocysteine gehalte kan door een 

aantal factoren verhoogd zijn, bijvoorbeeld door een gebrek aan vitamines, in het bijzonder de 

vitamines B6 en Bl2 en foliumzuur, maar ook door roken en bepaalde erfelijke afwijkingen in de 

enzymen die homocysteine omzetten. Iemand met een verhoogd homocysteine niveau heeft een 

grotere kans op het krijgen van hart en vaatziekten. Hoe dit komt is nog grotendeels onbekend. 

Een verhoogd homocysteine niveau kan relatief eenvoudig worden verlaagd door behandeling 

met de vitamines B6 en Bi2 en foliumzuur, maar het is nog niet duidelijk of daarmee ook de 

kans op hart en vaatziekten vermindert. 

ONTSTEKINGSMEDIATOREN EN VENEUZE THROMBOSE 

In hoofdstuk 2 laten wij zien dat in patiënten met recidiverende veneuze trombose verhoogde 

concentraties van de ontstekingfactoren interleukine 6 (IL-6), IL-8 en monocyte chemotactic 

protein 1 (MCP-1) aanwezig zijn. Patiënten met een verhoogde plasma concentratie van een 
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van deze factoren hebben een 2 tot 3 maal verhoogde kans op veneuze trombose. Daarnaast 

werd aangetoond dat voor IL-8 en MCP-1 er een concentratie-afhankelijk verband bestaat met 

het optreden van veneuze trombose. De meest uitgesproken associatie, namelijk tussen IL-8 en 

veneuze trombose, werd vervolgens verder bestudeerd gebruikmakend van de Leiden 

Trombophilia Study (LETS). Deze stndiepopulatie bestaande uit patiënten die een eerste 

veneuze trombose hebben doorgemaakt, werd vergeleken met controles van dezelfde leeftijd 

en geslacht. In hoofdstuk 3 laten wij zien dat verhoogde BL-8 plasma concentraties gepaard 

gaan met een 1.8 keer verhoogd risico op veneuze trombose. Het risico is het grootst op de 

leeftijd van 40 tot 51 jaar, en wordt verder niet beïnvloed door plasmaconcentraties van 

bekende risicofactoren voor trombose, te weten factor Vffl:C en homocysteine. Hieruit kan 

worden geconcludeerd dat verhoging van plasma IL-8 een risicofactor is voor veneuze 

trombose. 

GENETISCHE ANALYSE VAN HET C-REACTIVE PROTEIN GEN 

In de afgelopen jaren is, onder andere door het gebruik van diverse transgene en knock-out 

proefdiermodellen, veel bekend geworden over het belang van verschillende 

ontstekingsmediatoren in de ontwikkeling van arterieel vaatlijden. Het is echter onduidelijk of 

ontstekingsmarkers een oorzaak dan wel een gevolg zijn van het atherosclerotische proces. In 

hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de betekenis van C-reactive protein (CRP), een acuut 

fase eiwit dat bekend staat als marker voor ontsteking. Een verhoogd CRP niveau heeft een 

voorspellende waarde voor het ontstaan van cardiovasculaire complicaties. CRP concentraties 

kunnen een maat zijn voor de ernst van het vaatlijden, echter CRP zou zelf ook een rol kunnen 

spelen in het atherosclerotische proces doordat het onder andere complement kan activeren en 

zo ontsteking kan induceren. Genetische varianten in het CRP gen zouden verantwoordelijk 

kunnen zijn voor individuele variaties in CRP plasma concentraties, terwijl individuen met een 

hoge CRP respons een verhoogde kans op vaatlijden zouden kunnen hebben. De potentiële 

invloed van genetische variatie in het CRP gen op de CRP plasma concentratie werd derhalve 

door ons bestudeerd. Uit de analyse van de coderende sequenties in het CRP gen, bij 36 

patiënten met premature athérosclérose, bleek dat de sequenties volledig identiek waren. Dit 

maakt het onwaarschijnlijk dat genetische varianten in het coderende gedeelte van het CRP gen 

verantwoordelijk zijn voor de variatie in CRP concentratie. In het niet-coderende deel van het 

CRP gen, werd een nieuwe genetische variant gevonden die een 'linkage disequilibrium' 

vertoont met de reeds bekende repeterende GT sequentie tussen exon 1 en 2. Deze variant liet 

echter geen verband zien met de CRP concentratie. Ondanks deze negatieve bevindingen blijft 

het mogelijk dat er varianten bestaan in het CRP gen, bijvoorbeeld in het promotorgedeelte, die 

bijdragen aan de verschillen in CRP concentratie. Ook zou, indien dergelijke varianten niet 

aanwezig zijn, de variatie in CRP concentratie kunnen worden verklaard door verschillen in 

factoren die het CRP gen reguleren, zoals IL-6. 
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INTERLEUKIN 6 EN EX-STENT RESTENOSE 

Ontstekingsprocessen spelen een rol bij het ontstaan van zogenaamde in-stent restenose, een 

bloedvatverandering die ontstaat na de introductie van 'stents' bij patiënten met ernstige 

vaataandoeningen. Interleukine 6 (IL-6) zou een rol kunnen spelen bij de regulatie van deze 

processen. Wij postuleren dat een verminderde uitscheiding van BL-6, zoals bij individuen met 

het CC genotype van het -174 G/C polymorfisme wordt gezien, de gevoeligheid van patiënten 

voor het ontwikkelen van in-stent restenose kan vergroten. Dit is uitgezocht in hoofdstuk 5 

waarin de IL-6 respons en de vorming van in-stent restenose wordt geanalyseerd bij 130 

patiënten. Een lage IL-6 respons, zowel basaal als na ex vivo stimulatie met endotoxine, is 

geassocieerd met een toegenomen kans op in-stent restenose. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat IL-6 misschien beschermt tegen het optreden van in-stent restenose. 

Daarnaast is het -174 G/C polymorfisme in het IL-6 gen geassocieerd met de productie van 

IL-6 in bloed gestimuleerd met endotoxine. Dit polymorfisme verklaart echter niet de lage IL-6 

concentraties van in-stent restenose patiënten aangezien een verband tussen -174 G/C 

genotype en de kans op in-stent restenose niet kon worden aangetoond. 

HOMOCYSTEINE EN ONTSTEKINGSMEDIATOREN 

Een verhoogde homocysteine concentratie vormt een risicofactor voor athérosclérose en 

veneuze trombose. Hoewel het belang van ontstekingsmediatoren voor het ontstaan van 

arterieel en veneus vaatlijden onderwerp is geweest van diverse studies (zoals beschreven in 

hoofdstuk 1) is weinig bekend over de relatie tussen homocysteine en ontsteking. Om het 

effect van verhoogde concentraties homocysteine op ontstekingsmediatoren te bestuderen 

hebben wij in hoofdstuk 6 gebruik gemaakt van de monocytaire cellijn Mono Mac 6. 

Toevoeging van relatief lage concentraties homocysteine aan het kweekmedium leidde tot een 

verhoogde IL-6 productie terwijl de productie van IL-8 en MCP-1 onveranderd bleef. Een 

vergelijkbare concentratie van de dimeer van homocysteine, homocystine, had een zelfde effect 

terwijl toevoeging van cysteine en methionine geen verhoogde IL-6 productie tot gevolg had. 

Wanneer Mono Mac 6 cellen werden gekweekt in de aanwezigheid van verhoogd 

homocysteine en vervolgens gestimuleerd met endotoxine, nam de productie van IL-6 toe 

terwijl geen toename in IL-8 en MCP-1 meetbaar was. Deze data suggereren dat een verhoogd 

homocysteine zou kunnen bijdragen aan vaatlijden door een effect op de productie van IL-6. 

Een associatie tussen verhoogd homocysteine en vaatlijden is in verschillende klinische 

studies aangetoond, maar het is niet vastgesteld of deze verhoging zelf bijdraagt aan het 

ontstaan van vaatlijden. De veelvoorkomende genetische variant MTHFR C677T, die gepaard 

gaat met een verhoogde homocysteine concentratie, geeft geen aanleiding tot een verhoogd 

risico op hart en vaatziekten. Verder is het niet duidelijk hoe licht verhoogde homocysteine 

concentraties vasculaire complicaties kunnen veroorzaken. Er wordt daarom ook gesuggereerd 
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dat een verhoogd homocysteine een epifenomeen is en de activiteit van andere atherogene 

processen weergeeft. Mogelijk is bij individuen met verregaande atherosclerotische laesies een 

belangrijke ontstekingscomponent aanwezig, die kan leiden tot een toename van de vraag naar 

foliumzuur en aanleiding is voor verhoogde homocysteine concentraties. 

De associatie tussen ontstekingsmarkers en homocysteine in een populatie van 185 patiënten 

met premature athérosclérose is beschreven in hoofdstuk 7. Tussen verhoogde concentraties 

aan homocysteine en IL-6 en MCP-1 werd een correlatie gevonden. Deze correlatie werd niet 

beïnvloed door plasma concentraties aan foliumzuur, vitamine B6 of Bn. De relatie tussen 

ontstekingsmediatoren en hyperhomocysteinemie is verder uitgezocht in hoofdstuk 8 bij 230 

gezonde vrijwilligers. In deze studiepopulatie werd een correlatie gevonden tussen 

homocysteine en IL-8. Hoewel door vitaminesuppletie de homocysteine concentratie kon 

worden verlaagd, had deze behandeling geen effect op de IL-8 plasma concentratie. Deze data 

suggereren dat er een verband bestaat tussen ontstekingsmediatoren en homocysteine. Het 

ontbreken van een effect van vitamine behandeling op de IL-8 niveaus ondersteunt de 

hypothese dat een toename in homocysteine en ontstekingsmediatoren een gevolg is van het 

atherosclerotische proces of vaatschade. 

De hypothese dat ontstekingprocessen kunnen bijdragen aan de homocysteine concentratie 

werd vervolgens getoetst in hoofdstuk 9, met behulp van het experimentele humane 

endotoxinemie model. Toediening van endotoxine aan gezonde vrijwilligers resulteerde in een 

verhoging van de homocysteine plasma concentratie, zonder dat de concentratie van cysteine 

en albumine gelijktijdig toenam. De verhoging van de homocysteine concentratie was 

gerelateerd aan de basaalwaarde van homocysteine. Vergelijking van de associaties tussen de 

stijging van de homocysteine bloedspiegel en respectievelijk IL-6, IL-8, TNFct, MCP-1 en 

vWF liet een correlatie zien met de endotoxine geïnduceerde IL-6 respons. Deze gegevens zijn 

het eerste bewijs voor ontsteking geïnduceerde hyperhomocysteinemie en suggereren dat mild 

verhoogde homocysteine concentraties niet slechts in causaal verband moeten worden gebracht 

met vaatlijden. 

CONCLUSIE 

Uit deze studies kan worden geconcludeerd dat 1) verhoogde concentraties van 

ontstekingsmarkers geassocieerd zijn met (recidiverende) veneuze trombose, 2) 

ontstekingsresponsen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van in-stent restenose, 3) 

verhoging van de homocysteine concentratie deels wordt veroorzaakt door ontsteking. Voor 

het in de toekomst voorkomen van hart en vaatziekten is het van belang dat de rol van 

ontstekingsmediatoren bij patiënten met diverse vaatwandaandoeningen, zoals athérosclérose, 

veneuze trombose en in-stent restenose, verder wordt uitgezocht. Wat betreft homocysteine 

zullen nadere studies moeten uitwijzen of dit aminozuur een oorzaak of gevolg is van 

vaatschade, en of behandeling met vitamines zowel de ontstekingsparameters als de kans op 

vaatlijden verlaagt. 


