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Samenvattingg en conclusies 

Hoofdstukk 1 
Dee afgelopen decennia is de prevalentie van diabetes mellitus type 2 sterk 

gestegenn in Nederland. Een groot probleem voor patiënten met type 2 diabetes 

iss hun verhoogde risico op hart- en vaatziekten. Dit verhoogde risico kan voor 

eenn deel verklaard worden door de aanwezigheid van hyperglycemic en andere 

vaakk bij diabetes voorkomende klassieke risicofactoren als hypertensie, 

hypercholesterolemie,, hyperinsulinemieen obesitas. Er zijn echter aanwijzingen 

datt ook een verhoogde stollingsactivatie een bijdrage levert aan het vaker 

optredenn van hart- en vaatziekten in patiënten met type 2 diabetes. 

Eenn hartinfarct en een herseninfarct zijn complicaties van hart- en vaatziekten die 

vakerr voorkomen bij diabetes patiënten. Deze complicaties worden over het 

algemeenn veroorzaakt door vorming van een afsluitend stolsel in een atheros-

clerotischh bloedvat, dat leidt tot ischemie in het achterliggende weefsel. 

Stollingsactivatiee is daarom een essentieel onderdeel van deze acute arteriële 

trombotischee complicaties. Het wordt aangenomen dat veranderingen die leiden 

tott een versnelde stolselvorming het risico op acute trombotische complicaties 

kunnenn verhogen. Aangezien diabetes mellitus type 2 gekenmerkt wordt door 

verhoogdee stollingsactivatie in het bloed is het mogelijk dat dit het risico op acute 

arteriëlee trombotische complicaties verhoogt. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat 

typee 2 diabetes geassocieerd is met veranderingen in de vaatwand die stolsel-

vormingg zouden kunnen versnellen en daarmee ook bijdragen aan het ontstaan 

vann hart- en vaatziekten. In dit promotieonderzoek zijn de stollingsactivatie in het 

bloedd en veranderingen in de vaatwand en in de nier, die zouden kunnen leiden 

tott versnelde stolselvorming in relatie tot het optreden van cardiovasculaire 

complicatiess onderzocht, enerzijds in patiënten met type 2 diabetes, anderzijds in 

muismodellenn van diabetes. 

H o o f d s t u kk 2 

Eenn verhoogd niveau van markers voor stollingsactivatie en vaatwandactivatie in 

hett bloed is geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In dit 

hoofdstukk is onderzocht of dit verband ook kan worden gevonden in patiënten 

mett diabetes type 2. Daartoe zijn de niveaus van verschillende markers voor 

stollings-- en vaatwandactivatie vergeleken tussen diabetes patiënten met en 

zonderr micro- and macrovasculaire en neurologische complicaties en daarnaast 

vergelekenn met de niveaus in een groep controle personen zonder diabetes type 
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2.. Uit dit onderzoek blijkt dat de niveaus van "plasminogen activator inhibitor 1 " 

(PAI-1),, "tissue type plasminogen activator" (tPA) and "soluble TF" (sTF) hoger 

zijnn in diabetes patiënten dan in controle personen. Ook blijkt dat een verhoging 

vann het niveau van sTF onafhankelijk van andere risicofactoren geassocieerd is 

mett de aanwezigheid van microvasculaire complicaties. Dit onderzoek suggereert 

datt bepaalde markers voor vaatwandactivatie, waaronder sTF, mogelijk gebruikt 

kunnenn worden als voorspellers voor de aanwezigheid of het optreden van 

microvasculairee complicaties in patiënten met type 2 diabetes. 

Hoofdstukk 3 

Cholesterolverlagingg met HMG-CoA reductase remmers {"statines") kan het risico 

opp het optreden van een cardiovasculaire complicatie in patiënten met type 2 

diabetess met ongeveer 25 procent verlagen. Er zijn aanwijzingen dat niet alleen 

hett cho lestero lver lagende effect van deze med ic i jnen maar ook hun 

ontstekingsremmendee of stollingsactivatie remmende werking hierbij een rol 

speelt.. In dit hoofdstuk is onderzocht wat het ontstekingsremmende en 

stollingsremm mende effect is van statines in patiënten met type 2 diabetes. Daartoe 

werdenn patiënten gedurende 8 weken met pravastatine behandeld, waarna het 

niveauu van markers voor stollings, - en ontstekingsactivatie is bepaald. De 

uitslagenn zijn vergeleken met de uitslagen die verkregen werden nadat dezelfde 

patiëntenn 8 weken niet behandeld waren met een statine. Het bl i jkt dat 

pravastatinee inderdaad een ontstekingsremmend en licht antistollend effect heeft 

inn patiënten met type 2 diabetes. In het bijzonder worden hoog sensitief C-reactief 

proteïne,, von Willebrand factor antigeen, sTF en protrombine fragment 1+2 

verlaagdd door statine gebruik. Het is waarschijnlijk dat deze reducties een rol 

spelenn bij het preventieve effect van statines op het optreden van hart- en 

vaatziektenn in diabetes mellitus type 2. 

Hoofdstukk 4 

Inn dit hoofdstuk is het effect van behandeling met pravastatine op micropartikels 

onderzochtt in patiënten met type 2 diabetes. Micropart ikels zijn kleine, 

afgesnoerdee celmembraandeeltjes die in het bloed circuleren. Onder andere 

vanwegee de aanwezigheid van procoagulante eiwitten op de micropartikels wordt 

gedachtt dat zij een rol spelen bij het ontstaan van stolsels in de bloedbaan. Er 

zijnn aanwijzingen dat cholesterolverlagende medicijnen het aantal micropartikels 
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Samenvattingg en conclusies 

inn het bloed kunnen verlagen, waardoor, in theorie, het risico op een trombotische 

complicatiee zou kunnen worden verlaagd. Om dit te onderzoeken zijn patiënten 

mett type 2 diabetes 8 weken wel en 8 weken niet behandeld met pravastatine, 

waarnaa het niveau en de samenstelling van de micropartikels is bepaald. In dit 

onderzoekk wordt gevonden dat cholesterolverlaging met pravastatine geen effect 

heeftt op het aantal circulerende micropartikels in patiënten met type 2 diabetes. 

Well bl i jkt dat de samenstelling van micropartikels die afkomstig zi jn van 

bloedplaatjess wordt beïnvloed. Na behandeling met pravastatine wordt er op 

dezee micropartikels minder glycoproteïne (CP) lila tot expressie gebracht. Dit is 

waarschijnlijkk het gevolg van een effect van pravastatine op plaatjesactivatie, 

omdatt het niveau van GPtl la expositie op plaatjes afhankelijk is van hun activatie. 

GPIIlaa is een onderdeel van de fibrinogeen receptor op plaatjes. Een verlaagde 

expressiee van deze receptor op micropartikels zou daarom mogelijk een 

antistol lendd effect kunnen hebben en zo het risico op een trombotische 

complicatiee kunnen verlagen. 

H o o f d s t u kk 5 

Eenn toegenomen expressie van procoagulante genen en een verlaagde expressie 

vann anti-coagulante genen in de atherosclerotische vaatwand zou een oorzaak 

kunnenn zijn van hetverhoogde risico op acute arteriële trombotische complicaties 

inn patiënten met type 2 diabetes. In dit onderzoek is de aanwezigheid van tissue 

factorr en van endothe l ia l proteïne C receptor bestudeerd in atherosclerotische 

plaquess van patiënten met en zonder diabetes type 2. Daarnaast zijn ook de 

aanwezigheidd van "advanced glycosylated endproducts", macrofagen, T-cellen, 

gladdee spiercellen en de opbouw van de plaques vergeleken. Uit dit onderzoek 

blijktt dat de plaques van diabetes patiënten vaker verschijnselen vertonen van 

eerderr opgetreden trombotische complicaties. Dit past bij het gegeven dat 

diabetess type 2 een risicofactor is voor het optreden van cardiovasculaire 

complicaties.. De aanwezigheid van de verschillende celtypen en advanced 

glycosylatedd endproducts verschilt echter niet tussen de symptomatische plaques 

vann patiënten met en zonder diabetes. Ook zijn de niveaus van tissue factor en 

endothelialee proteïne C receptor vergelijkbaar in plaques van diabetes patiënten 

enn controles. Geconcludeerd wordt dat in dit stadium van vergevorderde 

atherosclerosee de aanwezigheid van de bestudeerde markers voor ontstekings-

enn 5tollingsactivatie in de plaque niet van groot belang lijken te zijn voor het 
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verhoogdee risico op een cardiovasculaire complicatie in diabetes mellitus type 2. 

H o o f d s t u kk 6 

Dee expressie van tissue factor, de belangrijkste initiator van de stollingscascade, 

wordtt bij verschillende nierziekten lokaal in de nier opgereguleerd en lijkt ook 

eenn bijdrage te spelen bij het ziekteproces. Onbekend is echter of de expressie 

vann tissue factor wordt verhoogd in diabetische nefropathie. In dit hoofdstuk 

hebbenn we onderzocht of tissue factoren andere stollingseiwitten veranderd tot 

expressiee worden gebracht in een model voor diabetische nefropathie. Hiervoor 

zijnn de nieren van muizen bestudeerd die een streptozotocine geïnduceerde 

diabetess hadden ontwikkeld. Het blijkt dat acttvatie van tissue factor maar ook 

vann twee andere stollingseiwitten, trombine en fibrine, verhoogd tot expressie 

wordenn gebracht in de nieren van deze diabetische muizen. Of de veranderde 

tissuee factor activiteit beinvloed kan zijn door de hyperglycemic in de diabetische 

muizenn is bestudeerd in een in vitro proef, waarbij tubuluscellen, nier epitheliale 

cellen,, zijn geïncubeerd met normale en hoge niveaus glucose. Het blijkt dat de 

cellenn die met het hoge niveau glucose in aanraking zijn geweest meer tissue factor 

gaann produceren. Dit geeft aan dat hyperglycemie een veroorzaker kan zijn geweest 

vann de verhoogde tissue factor activiteit in dit model van diabetische nefropathie. 

Hoofdstukk 7, 8 en 9 

Inn deze hoofdstukken is bestudeerd in welke mate inductie van diabetes mellitus 

leidtt tot een veranderde genexpressie in de arteriole vaatwand en of dit 

gerelateerdd is aan stolselvorming in een arterieel bloedvat. Daartoe is in muizen 

diee een streptozotocine geïnduceerde diabetes hadden ontwikkeld het mRNA 

niveauu van genen die betrokken zijn bij stolling en ontsteking in de vaatwand 

bestudeerdd en is de arteriële stolselvorming onderzocht. De stolselvorming werd 

bestudeerdd door een vaste hoeveelheid ijzerchloride op de arterie carotis 

communiss aan te brengen, hetgeen door beschadiging van de vaatwand tot 

stolselvormingg leidt. 

Inn hoofdstuk 7 is eerst nagegaan wat het effect van alleen inductie van diabetes 

mellituss of hyperglycemie is op genexpressie en acute stolselvorming. Het blijkt 

datt hyperglycemie gedurende 10 weken weinig effect heeft op de expressie van 

dee bestudeerde genen ("tissue factor", "endothelial nitric oxide synthase", 

"platelett selectin", "vascular en intercellular adhesion molecule") in de vaatwand. 
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Daarnaastt is gevonden dat de stollingsactivatie in de diabetische muizen wel 

verhoogdd is: het niveau van trombine-antitrombine (TAT) complexen is hoger en 

dee stolselvorming is licht versneld. Vervolgens is bestudeerd wat het antistollende 

enn ontstekingsremmende effect van statines in deze diabetische muizen is door 

zee twee weken te behandelen met simvastatine. Het blijkt dat simvastatine een 

verlagingg van "vascular adhesion molecule" in de vaatwand tot gevolg heeft. 

Simvastatinee heeft echter geen stollingsverlengend effect en ook geen effect op 

hett niveau van TAT complexen in deze diabetische muizen. Geconcludeerd wordt 

datt het beschermende effect van statines in dit model voor diabetes waarschijnlijk 

meerr gebaseerd is op hun ontstekingsremmende dan op hun stollingsremmende 

effect. . 

Inn hoofdstuk 8 is bestudeerd wat het effect is van diabetes inductie op genexpressie 

enn stollingsactivatie wanneer er ook sprake is van een lichte ontsteking. Om dit te 

onderzoekenn zijn muizen met en zonder streptozotocine geïnduceerde diabetes 

behandeldd met een lage dosis e n d o t o x i n s Het b l i j k t dat muizen met 

geïnduceerdee diabetes 24 uur na endotoxine behandeling een andere vasculaire 

reactiee op de door endotoxine veroorzaakte vaatwandontsteking ontwikkelen 

dann niet-diabetische muizen. Endotoxine leidt in de niet-diabetische muizen tot 

eenn vertraagde stolselvorming, mogelijk op basis van endothe l ia l tolerantie. 

Echterr in de diabetische muizen wordt deze vertraagde stolselvorming na 

endotoxinee niet gezien. Vervolgens wordt in de muizen met diabetes een andere 

vasculairee gen expressie, met name een verhoogde expressie van endothe l ia l 

stikstofoxidee synthase, gevonden na endotoxine behandeling ten opzichte van 

controlee muizen. Geconcludeerd wordt dat een veranderde vasculaire reactie 

opp ontsteking een rol zou kunnen spelen bij het verhoogde risico op een 

cardiovasculairee complicatie in diabetes. 

Inn hoofdstuk 9 is het effect van diabetes inductie op genexpressie in de vaatwand 

enn op stolselvorming in muizen met atherosclerose onderzocht. Voor dit 

onderzoekk zijn muizen bestudeerd met een deficiëntie van het LDL receptor 

gen,, die bij het eten van een vetrijk dieet atherosclerose ontwikkelen. Het blijkt 

datt in deze atherosclerotische muizen streptozotocine geïnduceerde diabetes 

ookk tot veranderde genexpressie in de vaatwand leidt. Opvallend is echter dat 

dee veranderde genexpressie in de diabetische muizen gerelateerd is aan het 

cholesteroll niveau en niet aan het glucose niveau. Ook leidt diabetes inductie in 
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dee LDL receptor deficiënte muizen, zoats verwacht, tot versnelde atherosclerose, 

maarr niet tot een versnelde stolselvorming. Deze bevindingen suggereren dat 

wanneerr diabetes op een achtergrond van atherosclerose voorkomt, het 

verhoogdee risico op trombotische complicaties waarschijnlijk meer veroorzaakt 

wordtt door de aan diabetes gerelateerde versnelde atherosclerose dan door 

versneldee stolselvorming. 

H o o f d s t u kk 10 

Inn dit hoofdstuk worden een aantal methodes beschreven die het meten van 

stollingsactivatiee in de muis kunnen verbeteren. Ten eerste wordt er gesteld dat 

intraveneuss injecteren van natriumcitraat een beter antistollend effect heeft in 

muizenplasmaa dan het achteraf toedienen van natriumcitraat. Hiernaast blijkt 

datt contaminatie van heparine in muizenplasma geneutraliseerd kan worden met 

heparinase,, zodat dit plasma gebruikt kan worden in stollingstesten. Ten slotte 

wordtt de ontwikkeling beschreven van een specifieke muizen "enzyme-linked 

immunosorbentt assay" (ELISA) voor het bepalen van de hoeveelheid TAT 

complexenn in bloed. Het blijkt dat deze ELISA ten minste net zo goed als 

commercieell verkrijgbare humane assays TAT complexen meet in muizen plasma. 
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