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SAMENVATTING 
 
Angina pectoris wordt meestal veroorzaakt door een vernauwing in één van 
de kransslagaderen. Dat kan zichtbaar gemaakt worden tijdens een 
hartkatheterisatie. Naast een vernauwing kunnen andere oorzaken een rol 
spelen; één daarvan is de verminderde functie van het endotheel, de 
binnenbekleding van bloedvaten. Gezond endotheel produceert stikstof 
oxide (NO), wat vaatverwijdend werkt en een vaatvernauwing kan remmen. 
Endotheeldisfunctie wordt waargenomen bij patiënten met slechts één 
risicofactor voor hart en vaatziekten, zoals bijvoorbeeld hypertensie, een 
hoog cholesterol gehalte of diabetes mellitus. De functie van het endotheel 
wordt gemeten door de reactie op acetylcholine; vaatverwijding duidt op 
goed functionerend endotheel terwijl een verhoging van de vaattonus duidt 
op een slechte functie. Het is gebleken dat zo’n verhoogde vaattonus op 
acetylcholine vergelijkbaar is met angina pectoris in reactie op stress, 
koude of inspanning. 
 
De reactie van de kransslagader op acetylcholine is dosis afhankelijk; 
daarom wordt een oplopende dosering gebruikt. Ook in afwezigheid van 
vernauwingen is het nuttig om de acetylcholine test te doen, daar deze iets 
kan vertellen over veranderingen van de endotheelfunctie op capillair 
niveau. Voor dit laatste zijn ook andere technieken zoals Doppler 
beschikbaar, welke de snelheid van de bloedstroom door de vaten kan 
meten.  Het injecteren van acetylcholine in de kransslagader brengt risico’s 
met zich mee. Daarom wordt gezocht naar minder risicovolle alternatieven 
zoals metingen in de onderarm. Ook hierin is endotheeldisfunctie 
waargenomen bij patiënten met één risicofactor, echter een duidelijke 
relatie met de endotheelfunctie in de kransslagaderen is nooit goed 
aangetoond. 
 
Meerdere publicaties hebben aangetoond dat er een relatie bestaat tussen 
endotheeldisfunctie en het ontstaan van nieuwe ziekenhuisopnames t.g.v. 
hart- en vaatziekten. Tevens zijn er steeds meer gegevens over de 
mogelijke behandeling van endotheeldisfunctie. ACE remmers en 
cholesterol verlagers zijn in dit opzicht het best gedocumenteerd. Dit laatste 
is natuurlijk belangrijk wanneer via vroege opsporing een patiënt met 
endotheeldisfunctie wordt gezien. 
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SECTION V 

Dit proefschrift beschrijft de verschillende aspecten van endotheelfunctie 
testen in de kransslagaderen en omvat de volgende onderdelen: 
 a. Evaluatie van verschillende methoden om de endotheelfunctie te 
meten, inclusief de relatie met de endotheelfunctie in de onderarm en de 
risico’s op vaatspasme. 
 b. De functie van het endotheel in de kransslagaderen bij patiënten 
met vernauwingen in één of meerdere vaten, inclusief het optreden van 
klinische events. 
 c. Het herstel van endotheeldisfunctie na een aangebracht 
hartinfarct bij ratten door ACE remmers.   
De verschillende testmethoden van onderzoeksdeel a. worden beschreven 
in sectie II, metingen bij verschillende patiënten groepen in sectie III en het 
dierexperimentele onderzoeksdeel in sectie IV. 
 
Sectie II 
Sinds de beschrijving door Edward Jenner in 1786 dat angina pectoris een 
uiting is van afwijkingen in de kransslagaderen, en Furchgott in 1980 
beschreef dat endotheel cellen nodig zijn voor vaatverwijding, zijn testen 
ontwikkeld om de functie van het endotheel te meten. Zoals angina pectoris 
kan worden uitgelokt door koude, zo ontstonden ook de eerste 
endotheelfunctie testen gebaseerd op de response op koude. In hoofdstuk 
1 wordt beschreven de reactie op de bloeddruk, de hartslag, de snelheid 
van de bloedstroom door de kransslagaderen en de mate van verhoging 
van de vaattonus in reactie op koude bij patiënten met angina pectoris 
welke een hartkatheterisatie ondergingen.  De twee onderzochte testen 
lieten beide een verhoogde vaattonus zien bij patiënten met afwijkingen in 
de kransslagaderen, echter de reactie op de hartfrequentie zorgde voor 
een verschil tussen deze testen. Daar een test met acetylcholine de 
hartslag niet verhoogt, beïnvloed deze test dus niet de zuurstofbehoefte 
van het hart. Het meten van de endotheelfunctie is minder risicovol indien 
deze niet in de kransslagader maar in een eenvoudiger te bereiken 
bloedvat zoals in de arm gemeten kan worden. Helaas komen 
vaatwandafwijkingen met name voor in de kransslagaderen en niet in de 
arm. Toch worden deze bloedvaten gebruikt als alternatief voor de meting 
in de kransslagader. Hoofdstuk 2 vergelijkt twee alternatieve metingen aan 
de onderarm en vergelijkt deze met de acetylcholine test in de 
kransslagader. Hieruit blijkt dat het moeilijk is om de endotheelfunctie in 
perifere vaten te vergelijken met de endotheelfunctie zoals gemeten in de 
kransslagaderen. De testen komen nog het beste overeen als bij de test in 
de onderarm óók acetylcholine wordt gebruikt. Omdat de alternatieve 
methoden nauwelijks correleren met de meting in de kransslagader, is de 
acetylcholine test in de kransslagaderen nog steeds de gouden standaard 
voor endotheelfunctie metingen. Aangezien bij deze patiënten groep een 
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hartkatheterisatie standaard wordt uitgevoerd, mag het invasieve karakter 
van de test geen belemmering zijn de acetylcholine test achterwege te 
laten. De Intervention Cardiology Risk Stratification (ICaRiS) studie 
onderzoekt de voorspellende waarde van de endotheelfunctie in reactie op 
acetylcholine op het ontstaan van nieuwe ziekenhuisopnames ten gevolge 
van hart- en vaatziekten bij patiënten met angina pectoris. In deze 
patiënten populatie werd de veiligheid van de acetylcholine test tijdens de 
standaard hartkatheterisatie onderzocht. In hoofdstuk 3 wordt beschreven 
dat het doen van de acetylcholine test uitvoerbaar is, echter dat rekening 
moet worden gehouden met angina pectoris klachten (13%), 
hartritmestoornissen (3%) en / of vaatspasme (0.7%) en dat hier adequaat 
op gereageerd dient te worden. Een hoger risico hebben met name jongere 
patiënten met een doorgemaakt hartinfarct zonder ernstige vernauwingen 
in de kransslagaderen. Dit kan dus een aanwijzing zijn dat 
endotheeldisfunctie een rol speelt bij het ontstaan van hartinfarcten. 
 
Sectie III 
Deze sectie begint met twee overzichtsartikelen. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
rol van het endotheel bij het voorkomen van hart- en vaatziekten en een 
historisch overzicht van de verschillende testen om de functie van het 
endotheel te meten. Hoofdstuk 5 gaat meer in op de werking van het 
endotheel en het vrijkomen van vaatverwijders zoals stikstof oxide. De 
volgende hoofdstukken beschrijven endotheelfunctie in de klinische setting. 
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het verschil in endotheelfunctie tussen 
patiënten die wel of niet een hartinfarct in het verleden hebben 
doorgemaakt, en deelnemen aan de ICaRiS studie. Hierin worden twee 
dingen duidelijk: in de groep welke geen hartinfarct door heeft gemaakt is 
er een duidelijke relatie tussen het voorkomen van endotheeldisfunctie en 
de ernst van de kransslagader vernauwing. Maar bij de patiënten die wel 
een hartinfarct hebben doorgemaakt is er juist een omgekeerde relatie: hoe 
minder afwijkingen aan de kransslagaders, hoe hoger de vaattonus. Dit kan 
opnieuw een aanwijzing zijn dat endotheeldisfunctie een rol speelt bij het 
ontstaan van hartinfarcten of dat een hartinfarct lijdt tot endotheeldisfunctie. 
Het is al langer bekend dat hartinfarcten vaker ontstaan op plekken met 
minder ernstige vaatvernauwingen, vaak ten gevolge van een plaque 
ruptuur op plaatsen met een ontstekingsreactie. Met het voortschrijden van 
de moleculaire genetica wordt het mogelijk inzicht te verkrijgen in genen 
met een bepaalde functie, welke een rol kunnen spelen bij het ontstaan van 
hartinfarcten. Hoofdstuk 7 beschrijft de relatie van endotheelfunctie met 
een genetische variant voor myeloperoxidase (MPO), een enzym dat een 
rol speelt bij ontstekingsreacties, de oxidatie van het slechte LDL 
cholesterol en de afbraak van het gunstige stikstof oxide. Het MPO-gen is 
geassocieerd met minder endotheel-onafhankelijke dilatatie (12% tegen 
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SECTION V 

16%) bij vrouwen maar niet bij mannen. Daarentegen is het MPO-gen bij 
mannen geassocieerd met een verhoogd cholesterol (40% tegen 56%); dit 
was niet zo bij vrouwen. De vorige studies zijn verricht in een heterogene 
patiënten groep; de twee komende hoofdstukken beschrijven de 
voorspellende waarde van endotheeldisfunctie bij ernstig kransslagader 
lijden. Hoofdstuk 8 beschrijft de voorspellende waarde van de snelheid 
van de bloedstroom door de vaten, gemeten met Doppler, bij patiënten 
welke een dotterbehandeling ondergaan. De meting werd verricht in het vat 
welke niet gedotterd werd. De endotheelfunctie van dit vat had een 
voorspellende waarde op het dotter resultaat in het andere vat twee jaar na 
de behandeling. Dit ondersteunt dan ook de gedachte dat 
endotheeldisfunctie een gegeneraliseerd proces is en een voorspeller van 
slechte uitkomst, ook na een succesvolle dotterbehandeling. Hoofdstuk 9 
beschrijft de relatie tussen de functie van de kransslagaderen van patiënten 
welke een dotterbehandeling hebben ondergaan en de mate van 
zuurstoftekort bij inspanning. Uit deze studie is gebleken dat patiënten met 
zuurstof tekort in de hartspier tijdens een inspanningsfietstest een hogere 
vaattonus vertonen in het verloop van de kransslagader vanaf de plaats 
van dotteren.  Kortom bij deze patiënten groep met een goed dotter 
resultaat is endotheeldisfunctie gerelateerd met een zuurstoftekort in de 
hartspier bij inspanning. Deze groep patiënten zou middels de acetylcholine 
test opgespoord kunnen worden en aansluitend aanvullend kunnen worden 
behandeld.  
 
Sectie IV 
Gezien bovengenoemde klinische implicaties is het belangrijk te weten wat 
de voorspellende waarde is van endotheeldisfunctie in een grotere 
patiënten groep dan tot op heden onderzocht. Derhalve is in 1996 gestart 
met het ICaRiS onderzoek, waar we de komende jaren zeker vaker van 
zullen horen. Evenzo belangrijk is de behandeling van endotheeldisfunctie, 
zodanig dat events kunnen worden voorkomen. Verbetering van 
endotheeldisfunctie is reeds aangetoond door het gebruik van ACE-
remmers en in hoofdstuk 10 evalueren we de rol van de SH-groep van 
ACE-remmers in een dierexperimentele setting van endotheeldisfunctie bij 
acuut hartfalen na een toegebracht hartinfarct. Met deze studie is 
aangetoond dat ACE-remmers de door het hartinfarct teweeg gebrachte 
endotheeldisfunctie volledig kunnen herstellen. Tevens is behandeling met 
een ACE-remmer met SH-groep gunstiger omdat de vaatwand meer kan 
dilateren in reactie op zowel in de endotheelcel gemaakt NO als op 
toegediende nitraten, in vergelijk met behandeling met een ACE-remmer 
zonder SH-groep. Wat de klinische betekenis hiervan kan zijn voor 
patiënten met acuut en chronisch hartfalen zal verder getoetst moeten 
worden. 
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