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Samenvatting g 

Cardiovasculairee aandoeningen vormen een van de belangrijkste oorzaken van 

morbiditeitt en mortaliteit waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Dergelijke 

fundamentelee veranderingen in de verschuiving van ziektebeeld in de laatste eeuw zijn 

nogg verslechterd door de alarmerende toename van de prevalentie van obesitas en 

typee 2 diabetes. In de afgelopen jaren is er een toenemende mate van interesse gekomen 

voorr inflammatie als een van de voornaamste factoren in de pathofysiologie van deze 

aandoeningen.. Naast klassieke risicofactoren heeft recent onderzoek aangetoond, dat 

eenn vroegtijdige vaststell ing van beginnende metabole veranderingen, waartoe 

gewichtstoename,, insuline resistentie, pre-hypertensie en een specifiek patroon van 

dyslipidemiee behoren, samen Metabool Syndroom genoemd, belangrijk is. De complexe 

pathofysiologischee onderlinge verbanden van deze metabole veranderingen en hun 

immensee invloed op cardiovasculaire ziekte maakt het noodzakelijk om het Metabool 

Syndroomm als geheel te behandelen en te voorkomen. 

Hoofdstukk 1 beschrijft en introduceert het metabool syndroom. Het behandelt ook de 

verschillendee definities, die worden gebruikt voor metabool syndroom en de therapeutische 

enn preventieve interventies die geïmplementeerd kunnen worden. In dit proefschrift 

wordtt een poging gedaan om de hierboven genoemde risicofactoren, die van invloed zijn 

opp de verschillende aspecten van cardiovasculaire aandoeningen, te onderzoeken. 

Deell I heeft betrekking op het effect van obesitas. Hoofdstuk 2 evalueert de rol van 

obesitass en het risico van overlijden na een acuut myocard infarct (MI) . 

Inn de algemene bevolking is obesitas geassocieerd met een verhoogd risico op totale 

mortaliteit.. Echter, de gevolgen van obesitas bij patiënten met vastgestelde coronaire 

hartziektenn zijn minder goed gedefinieerd. Als onderdeel van de " Determinants of 

Myocardiall  Infarction Onset Study", hebben we een prospectieve cohort studie, 

(n=18988 patiënten) uitgevoerd. Deze patiënten waren opgenomen in het ziekenhuis 

mett een acuut MI en hadden een mediane follow-up van 3.8 jaar. Hierin vonden we 

datt de body mass index (BMI ) een positieve gegradeerde relatie bleek te hebben met 

post-MII  mortaliteit. In een dergelijke hoge risicopopulatie kan gewichtsreductie dus 

eenn effectieve rol spelen in de preventie van mortaliteit. 

Eenn controversieel onderwerp over de impact van obesitas op klinische restenose na 

coronairee stent plaatsing wordt in Hoofdstuk 3 behandeld. Obesitas wordt geassocieerd 
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mett een verbeterde klinische uitkomst na percutane coronaire interventie (PCI)-"de 

obesitass paradox". 6,186 gepoolde patiënten uit zes grote coronaire stent klinische 

trialss werden bestudeerd. Klinische restenose werd gedefinieerd als re-PCI van dezelfde 

laesiee (target lesion revascularization, TLR) na 1 jaar. Hierin toonden we aan dat de 

kanss om TLR te moeten ondergaan na coronaire stent plaatsing hoger was bij patiënten 

mett obesitas klasse II/III dan bij patiënten met een normaal gewicht. 

D e e ll II bestaat uit studies met betrekking tot Diabetes Mellitus type 2. In hoofdstuk 

4,, werd onderzocht wat het effect van diabetes mellitus en de behandeling ervan is op 

ventriculairee aritmiëen, een risicofactor voor het krijgen van complicaties bij acuut MI . 

Dee Onset Studie werd geleid door 64 medische centra in de U.S. en 3,882 patiënten 

werdenn geïnterviewd na een acuut ML In deze studie laten we zien dat in vergelijking 

mett patiënten zonder diabetes, het risico van MI complicerende ventriculaire aritmiëen 

lagerr was in patiënten behandeld met tweede generatie sulfonylureaten of insuline, 

maarr niet in patiënten die behandeld werden met eerste generatie sulfonylureaten of 

alleenn een dieet. Di t suggereert dat verschillen in het werkingsmechanismen van de 

verschillendee sulfonylureaten mogelijk kunnen resulteren in klinisch relevante verschillen 

inn het risico van aritmiëen. Gezien de verscheidene nieuwe medicatie die wordt gebruikt 

inn de strijd tegen diabetes gerelateerde complicaties, blijf t het dus ook belangrijk om het 

mogelijkee effect ervan op ventriculaire aritmiëen te bepalen in patiënten met diabetes. 

Err bestaan tegenstrijdige verslagen aangaande de dagelijks voorkomende variatie in de 

startt van acuut MI bij patiënten met diabetes mellitus. Om deze reden hebben we in 

hoofdstukk 5 het dagelijkse patroon van de incidentie van acuut MI bij patiënten, die 

zijnn geincludeerd in de Onset Studie, bestudeerd. Zij werden ingedeeld naar aanwezigheid, 

typetype en duur van diabetes. Om de dagelijkse variatie bij beginnende MI symptomen in 

patiëntenn met en zonder diabetes te evalueren, hebben we gebruik gemaakt van een 

harmonischh regressiemodel. Patiënten zonder diabetes toonden een prominente 

ochtendpiekk in de incidentie van de start van symptomen van een acuut ML Daarentegen, 

haddenn patiënten met een type 1 en type 2 diabetes, die langer dan 5 jaar bestond een 

duidelijkee vermindering van deze ochtendpiek. Patiënten met type 2 diabetes, die in de 

afgelopenn 5 jaar waren gediagnosticeerd, hadden een vergelijkbaar patroon van de start 
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Samenvatting g 

vann acuut MI als bij patiënten zonder diabetes. Inconsistentie in het verleden van de 

observatiee van dit effect in patiënten met diabetes kan goed mogelijk zijn door een 

verschill  in de duur van diabetes en dus een verschil in de mate van onderliggende 

autonomee disfunctie. 

Deell III richt zich op de rol van ontsteking, aangezien dit in de afgelopen jaren naar 

vorenn is gekomen als een belangrijke pathofysiologische link tussen verschillende chronische 

ziekten,, van atherosclerose tot insuline resistentie en diabetes. Inflammatie speelt een 

belangrijkee rol in de pathofysiologie van chronische obstructieve pulmonaire ziekte (COPD) 

enn astma. In hoofdstuk 6 wilden we de relatie van COPD en astma met de ontwikkeling 

vann diabetes type 2 bepalen. Deze vraag hebben we getracht te beantwoorden in de 

"Nurses'' Health Study". Dit is een prospectieve cohort studie. Van 1988 tot 1996 werden 

103,6144 vrouwelijke verpleegkundige twee maal per jaar gevraagd naar de door een arts 

gesteldee diagnose emfyseem, chronische bronchitis, astma en diabetes. Gedurende een 

follow-upp van 8 jaar, hadden we een totaal van 2,959 nieuwe gevallen van diabetes type 

22 gedocumenteerd. Het risico van diabetes type 2 was significant hoger voor patiënten 

mett COPD dan voor patiënten zonder. De astma resultaten bleken na correctie niet 

significant,, ook niet wanneer de kans op diabetes werd geëvalueerd gedurende astma 

blootstelling.. Onze bevindingen laten voor het eerst zien, dat COPD een mogelijke 

risicofactorr is voor het ontwikkelen van diabetes type 2. Verschil in het inflammatie en 

cytokinee profiel tussen COPD en astma zou kunnen verklaren waarom COPD en niet 

astmaa is geassocieerd met een verhoogd risico op diabetes type 2. 

PCII  waartoe ook coronaire stent plaatsing behoort, is een frequente therapeutische optie 

voorr patiënten met coronaire hartziekten. Echter, klinische restenose blijf t een significant 

probleem.. Inflammatie blijkt ook een rol te spelen in het proces van restenose. Verhoogde 

fibrinogeenn waardes zijn geassocieerd met een verhoogd risico op coronaire hartziekten. 

Hett effect van preprocedurale fibrinogeen waardes op in-stent restenose is echter nog 

grotendeelss onbekend. Verder is het -455 G/A polymorfisme van het b-fibrinogeen gen 

geassocieerdd met de baseline plasma waardes of acute fase verhoging van fibrinogeen. 

Wee hebben een poging gedaan dit vraagstuk te beantwoorden door dit the bestuderen 

inn de Genetische DEterminanten van Restenose (GENDER) studie. Dit is een 

multicentraa follow-up studie, die totaal 3,146 opeenvolgende patiënten met een 
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succesvollee PCI, heeft geincludeerd. Een coronaire stent werd in 2,309 patiënten 

geplaatst.. Zoals beschreven in hoofdstuk 7, zijn de aanwezigheid van het -455 G /A 

polymorfismee in het b-fïbrinogeen gen en de preprocedurale fïbrinogeen waarde niet 

geassocieerdd met een verhog ing van re -PCI in hetzel fde vat (target vessel 

revascularization,, TVR) of met het gecombineerde eindpunt, in de gestente populatie. 

Daarmeee hebben we aangetoond dat deze parameters niet belangrijk zijn voor het 

stratificerenn van patiënten met een risico op restenose pre-stenten. 

Inn dezelfde populatie hebben we ook de rol van de preprocedurale waarde van bezinking 

enn het risico ervan op klinische restenose bij patiënten die een stent kregen, bekeken. 

Zoalss beschreven in hoofdstuk 8, tonen we aan dat de preprocedurale waarde van de 

bezinkingg niet is geassocieerd met klinische restenose. 

Onzee studies geven aanleiding tot het starten van nieuwe studies die inflammatoire 

markerss meten op verschillende tijdspunten, m.n. voor en na de procedure. 

D e e ll IV behandelt de pathofysiologie van lipiden. Variatie in het Lipoproteine Lipase 

(LPL)-genn is beschreven in relatie met verscheidene pathofysiologische condities 

geassocieerdd met coronaire hartziekten. In hoofdstuk 9 hebben we de impact van 

polymorfismenn van het LPL gen op restenose, dat werd gedefinieerd door TVR, in de 

G E N D ERR studie bestudeerd. Deze pat iënten werden voor 4 verschi l lende 

polymorfismenn in het LPL-gen gegenotypeerd. Na multivariabele analyse, bleken dragers 

vann het 447Ter allel van het LPL-enzym een lager risico te hebben op TVR dan patiënten 

diee homozygoot waren voor 447Ser. Het LPL C /G polymorfisme (Ser447Ter), dat 

resulteertt in de truncatie van twee C-eind aminozuren van het volwaardige LPL-proteine, 

blijk tt een belangrijke beschermende factor te zijn voor TVR bij de mens. De rol van 

LPLL in dit proces werd ook verder uitgezocht in een muizenmodel, waar de LPL-

expressiee in de arteriële wand zeer sterk was opgereguleerd. Di t suggereert een rol van 

ditt lipolytische enzym in de ontwikkelingvan restenose. Mogelijk kan LPL ser447Ter 

genotyperingg leiden tot een verbetering van risicostratificatie en individueel toegepaste 

therapiee in de preventie van restenose na PCI. 

D e e ll V gaat over de rol van het me tabool syndroom onder verschi l lende 

omstandigheden.. In hoofdstuk 10 hebben we onderzocht of een hogere waarde van 

214 4 



Samenvatting g 

cardiorespiratoiree fitheid de waarde van inflammatie vermindert bij patiënten met het 

metabooll  syndroom. In onze studiepopulatie, bestaande uit 449 asymptomatische mannen 

77 jaar), had 2 3% metabool syndroom. Het aantal witte bloedcellen (WBC) ging 

omhoogg naarmate het aantal risicofactoren voor metabool syndroom steeg. Echter er 

bleekk een omgekeerde relatie te zijn met toenemende tertielen van fitheid. We toonden 

aann dat in vergelijking met individuen zonder metabole risicofactoren, het aantal WBC 

significantt hoger bleef in resp. mannen met metabool syndroom in het eerste en 

tweedee tertiel van cardiorespiratoire fitheid. In het hoogste tertiel van fitheid werd geen 

verhogingg in de waarde van het aantal WBC gevonden bij toenemende risicofactoren 

behorendee bij het metabool syndroom. Onze bevindingen suggereren dat bij mensen 

mett het metabool syndroom een hogere fysische fitheid een positief effect zou kunnen 

hebbenn via het verminderen van inflammatie. 

Err zijn maar beperkte data beschikbaar over het effect van metabool syndroom op 

restenosee bij patiënten die een PCI ondergaan. Om de rol van metabool syndroom op 

dee ontwikkeling van restenose te onderzoeken, hebben we analyses uitgevoerd in deel 

vann de patiënten van de G E N D ER studie. De subpopulatie van G E N D ER bestond 

uitt 901 patiënten, waarvan 448 (49.7%) metabool syndroom hadden. Deze studie, 

beschrevenn in hoofdstuk 11, toont aan dat metabool syndroom niet geassocieerd is 

mett TVR of met het gecombineerde eindpunt na PCI. Verder, bleek het hebben van 

meerderee karakteristieken die het metabool syndroom vormen, niet geassocieerd met 

zowell  TVR als het gecombineerde eindpunt. Bij patiënten met en zonder metabool 

syndroomm worden dus vergelijkbare resultaten bereikt met PCI. Di t is belangrijke 

informatiee in het licht van de pandemische proportie van metabool syndroom die de 

medischee wereld staat te wachten. 

Metabooll  syndroom verhoogt het risico van cardiovasculaire aandoeningen. Er zijn 

echterr geringe data bekend over het effect van metabool syndroom op met name 

cerebrovasculairee aandoeningen en perifere vasculaire ziekte. Bovendien kijken weinig 

studiess naar de prevalentie van metabool syndroom in een Nederlandse populatie. In 

hoofdstukk 12, hebben we 1,698 patiënten met familiaire hypercholesterolemie 

bestudeerd,, die afkomstig waren uit 27 Nederlandse lipiden klinieken. In een populatie 

bestaandee uit patiënten met familiaire hypercholesterolemie, werd metabool syndroom 
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niett alleen geassocieerd met totale cardiovasculaire aandoeningen en coronaire 

hartziekten,, maar ook met perifere vasculaire ziekte. Er werd echter geen associatie 

gevondenn tussen metabool syndroom en cerebrovasculaire aandoeningen. Het uitzoeken 

vann het effect van metabool syndroom in verschillende dyslipidemieen blijf t dus nog 

eenn belangrijk gebied om te onderzoeken in de toekomst. 
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