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Inleiding

Hart- en vaatziekten behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland en leiden 

vaak tot chronische ziekten met levenslange problemen. Het vroegtijdig onderkennen en 

behandelen van (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten is van groot belang. In de praktijk 

gebeurt dit door een zogenaamde cardiovasculair risicoprofi el op te maken uit bekende 

risicofactoren zoals roken, hoog cholesterolgehalte, bloeddruk en bloedsuiker. Het blijkt 

echter dat slechts een deel van de patiënten die aan hart- en vaatziekten lijden, gekenmerkt 

worden door een hoog risicoprofi el van deze risicofactoren. Daarom is het belangrijk dat er 

nieuwe methoden worden ontwikkeld om vroegtijdig mensen te kunnen herkennen die een 

hoog risico lopen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en de complicaties daarvan. 

Oxidatieve stress

In dit proefschrift wordt een methode gepresenteerd waarmee op eenvoudige wijze het 

cardiovasculaire risico kan worden ingeschat. Het gaat om een in Groningen ontwikkeld 

apparaat dat met behulp van ultraviolet licht de huid kan laten fl uoresceren. Deze zogenaamde 

autofl uorescentie (afgekort als AF) wordt grotendeels veroorzaakt door Advanced Glycation 

Endproducts (AGE’s). Dit zijn versuikerde eiwitten die versneld worden gevormd en zich 

ophopen bij patiënten met suikerziekte of nierziekten. Ook met het vorderen van de leeftijd 

neemt

de hoeveelheid AGE’s toe, als uiting van een overmaat aan zogenaamde vrije zuurstofradicalen. 

Deze zeer agressieve stoffen zijn in kleine hoeveelheden essentieel voor een levend 

organisme, echter een overmaat hiervan is schadelijk. Dit laatste wordt ook wel oxidatieve 

stress genoemd. Oxidatieve stress zorgt buiten het lichaam bijvoorbeeld voor het roesten 

van ijzer, het bruin worden van gebraden vlees en het karameliseren van suiker. Dit laatste is 

bij uitstek een uiting van de vorming van AGE’s. Vrije zuurstofradicalen ontstaan bij allerlei 

processen in het lichaam, maar vooral wanneer er sprake is van ongezonde leefgewoonten, 

hoog cholesterolgehalte en hoog vetzuurgehalte van het bloed en via vele andere nog 

onbekende wegen. Dat onze huid minder elastisch wordt, is een gevolg van schade door 

vrije zuurstofradicalen aan huid en bindweefsels. Mensen die roken krijgen eerder rimpels 

door een grotere hoeveelheid aan schadelijke vrije zuurstofradicalen. Ook chronische, 

leeftijdsgebonden ziekten, zoals reuma, tumoren, staar en ook hart- en vaatziekten, lijken 

mede toe te schrijven te zijn aan schade door vrije zuurstofradicalen. Het is daarom van 

groot belang om de mate van oxidatieve stress in het lichaam al in een vroeg stadium te 

kunnen meten om zo deze ziekten te kunnen voorkomen. In dit proefschrift laten wij zien 

dat het meten van AF hiertoe een belangrijke bijdrage kan leveren.

Biomarkers zijn lichamelijke waarden die iets zeggen over het risico op het krijgen van 

een bepaalde ziekte. Een bekend voorbeeld is cholesterol dat een biomarker is voor het 

optreden van hart- en vaatziekten. In hoofdstuk 1 wordt beschreven dat het meten 

van nieuwe biomarkers bij patiënten met of zonder hart- en vaatziekten nuttig is bij 

het opmaken van het risicoprofi el. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op verschillende 

bestaande biomarkers voor zowel ontsteking als voor oxidatieve stress. Een belangrijke 

marker die tegenwoordig in de praktijk wordt toegepast is het C-Reactive Protein (CRP), 

dat door de lever wordt aangemaakt als reactie op ontstekingsprocessen. CRP lijkt een 
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sterke prognostische waarde te hebben bij patiënten met of zonder reeds manifeste hart- 

en vaatziekten. Wanneer CRP met een hoge sensitiviteitsmethode wordt gemeten kan een 

indruk worden verkregen van de laaggradige ontsteking die in de vaatwand plaatsvindt. 

CRP is echter een aspecifi eke en zoals recent is gebleken een minder robuuste biomarker 

dan gedacht. Alternatieve ontstekingsmarkers zoals fi brinogeen, cytokines en neopterine 

lijken veelbelovend voor het aantonen van ontsteking van de vaatwand. Echter, aangezien 

ontsteking slechts een reactie is op de schade die wordt aangericht door oxidatieve stress, 

lijkt het pathofysiologisch logischer om juist biomarkers specifi ek voor oxidatieve stress te 

meten. Hieronder vallen lipideperoxidatie producten, geoxideerd Low Density Lipoprotein en 

oxidatieve stress producerende of juist antioxidante enzymen. Echter, een groot deel van 

deze stoffen is meestal zeer vluchtig en de meetmethoden zijn omslachtig, duur en slechts 

in gespecialiseerde laboratoria voorhanden. 

In hoofdstuk 2 introduceren wij de eerder genoemde AF, als een non-invasieve maat voor 

AGE’s. Het is bekend dat AGE’s een rol spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. In 

voorgaande studies werd reeds aangetoond dat AF een sterke voorspeller is van hart- en 

vaatziekten en mortaliteit bij patiënten met diabetes mellitus of nierfalen. Het is echter niet 

bekend of AF ook van nut is bij patiënten zonder bovengenoemde ziekten. Deze vraag zal 

in dit proefschrift worden beantwoord door AF te meten in een aantal populaties met een 

toenemende mate van voortschrijding van atherosclerose. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een gerandomiseerde studie bij patiënten met reeds manifeste hart- 

en vaatziekten. Van statines is bekend dat zij naast een cholesterol verlagend effect ook 

zogenaamde pleiotrope effecten hebben, namelijk het verminderen van oxidatieve stress en 

ontsteking van de vaatwand. Er werd nagegaan of het intensiveren van statine therapie van 

simvastatine 40 mg naar atorvastatine 80 mg bij patiënten die nog niet de LDL-cholesterol 

streefwaarde van <2,6 mmol/l hebben bereikt op conventionele therapie, positieve effecten 

heeft op markers voor ontsteking en oxidatieve stress. Ofschoon in voorgaande studies 

reeds uitgebreid is aangetoond dat deze strategie de kans op sterfte verkleint, blijkt er uit 

deze studie niet dat dit positieve effect een gevolg is van de vermindering van ontsteking 

en oxidatieve stress en vooralsnog volledig moet worden toegeschreven aan het cholesterol 

verlagende effect.

Hoofdstuk 4 laat zien dat bij personen met multipele cardiovasculaire risicofactoren AF 

van toegevoegde waarde is voor reeds bestaande risicoscores om de kans op hart- en 

vaatziekten in te schatten. AF blijkt onafhankelijk van klassieke risicofactoren en bestaande 

risicoscores zoals de Framingham risk score, geassocieerd te zijn met de zogenaamde intima 

media dikte (IMT). Dit is een indirecte maat voor atherosclerose, waarbij met behulp van 

echografi e de wanddikte van de arteria carotis wordt gemeten. Ook blijkt dat personen 

met sterk verhoogde AF waarden en tevens hoge risicoscores, gemiddeld de dikste IMT 

hebben. AF van de huid neemt dus deels parallel toe met het voortschrijden van subklinische 

atherosclerose. 

In hoofdstuk 5 laten we zien dat AF ook verhoogd is bij patiënten met stabiel coronairlijden 
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(kransslagaderlijden) in vergelijking met gezonde proefpersonen. Daarnaast werd gekeken 

naar de relatie van AF met ontstekingsmarkers in het bloed. Het is bekend dat het 

ontstekingsbevorderende effect van AGE’s wordt gemedieerd door een belangrijke cellulaire 

receptor: de receptor voor AGE’s. De circulerende isoform van deze receptor (sRAGE) kan 

in serum worden gemeten. In deze studie blijkt AF sterk samen te hangen met sRAGE en 

daardoor lijkt AF een marker te zijn van toegenomen activiteit van deze receptor en het 

ontstekingsproces dat hierop volgt. Dit wordt benadrukt doordat er tevens een sterke relatie 

blijkt te zijn met een andere circulerende ontstekingsmarker, neopterine, dat wordt gevormd 

door geactiveerde monocyten. Tenslotte correleert AF met de glucosespiegel in het bloed 

en rookgedrag, twee andere risicofactoren. Concluderend lijkt AF dus de toegenomen AGE 

gemedieerde ontsteking bij patiënten met stabiel coronairlijden te weerspiegelen. 

De relatie van AF met al bekende ontstekingsmarkers wordt nog eens benadrukt in 

hoofdstuk 6. De studie die beschreven wordt in dit hoofdstuk laat zien dat AF sterk verhoogd 

is bij patiënten met een acuut ST-elevatie myocard infarct (STEMI) in vergelijking met 

patiënten met stabiel coronairlijden en gezonde proefpersonen. Dit lijkt van voorbijgaande 

aard aangezien AF binnen een half jaar daalt tot het niveau van patiënten met stabiel 

coronairlijden. Tevens is AF sterk gerelateerd aan geglycosyleerd hemoglobine A1c (HbA1c), 

een belangrijke maat voor langdurige hyperglycemie (glycemische stress), en rookgedrag, 

maar ook met CRP als maat voor ontstekingsactiviteit. Het meest klinisch relevante resultaat 

van deze studie is echter dat AF ook een prognostische waarde lijkt te hebben. Patiënten 

met AF waarden boven de mediaan hebben namelijk een veel grotere kans op hartfalen, op 

een nieuw hartinfarct of om te overlijden binnen 1 jaar na het hartinfarct. Deze studie laat 

zien dat AF mogelijk van toegevoegde waarde is voor de cardiovasculaire risico-inschatting 

na een hartinfarct en dat AF ook bij deze patiënten sterk samenhangt met ontsteking en 

glycemische stress. Aangezien het hier echter een kleine onderzoekspopulatie betreft zal dit 

bevestigd moeten worden in een grotere follow-up studie.

In Hoofdstuk 7 wordt een studie beschreven bij patiënten met de uiterst zeldzame 

aandoening Glycogeen Stapelingsziekte 1a (GSD 1a). Ten gevolge van het defi ciënte enzym 

glucose-6-fosfatase kunnen deze patiënten geen glycogeen afbreken. In vroegere tijden 

overleden deze patiënten al op de kinderleeftijd aan ernstige hypoglycemieën, echter 

tegenwoordig leven zij tot in de volwassenheid door strenge diëtaire maatregelen. Het 

blijkt echter dat zij al op jonge leeftijd een sterk pro-atherogeen risicoprofi el hebben, met 

een ernstige hypertriglyceridemie en microalbuminemie, zonder dat dit gepaard gaat met 

premature atherosclerose. Uit voorgaand onderzoek blijkt zelfs dat er sprake is van een 

lagere IMT vergeleken met gezonde mensen. Bij ons rees de vraag of er bij deze patiënten 

sprake is van een relatief lage mate van oxidatieve stress, waardoor zij beschermd zouden 

kunnen zijn tegen atherosclerose. Dit bleek echter niet het geval, aangezien de mate van 

AGE-stapeling in de huid, gemeten in huidbiopten en met AF, vergelijkbaar was met dat van 

gezonde leeftijdsgenoten. Wel bleek de IMT, zoals reeds eerder aangetoond, signifi cant lager 

bij GSD 1a patiënten. Dit onderstreept dat er een factor lijkt te zijn die hen beschermt tegen 

premature atherosclerose. Er is echter meer onderzoek nodig om er achter te komen welke 

factor of factoren dit zijn. 
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Hoofstuk 8 geeft een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken, waarbij de resultaten 

in perspectief worden gezet. Uit de beschreven onderzoeken in dit proefschrift blijkt dat AF 

van de huid toeneemt naarmate atherosclerose voortschrijdt (zie fi guur 1 van hoofdstuk 

8). Tevens wordt er in verschillende populaties aangetoond dat AF sterk gerelateerd is 

aan ontsteking en glycemische stress. Aangezien AF in belangrijke mate is geassocieerd 

met AGE’s in de huid, zoals nog eens aangetoond in hoofdstuk 7, zou men kunnen 

concluderen dat deze methode een weerspiegeling is van cumulatieve oxidatieve stress. 

Wij hypothetiseren dat gedurende het leven AGE’s accumuleren in verschillende weefsels, 

waaronder huid en bloedvaten, ten gevolge van zich herhalende stressoren, zoals oxidatieve 

stress onderhoudende cardiovasculaire risicofactoren of acute ziekten die gepaard gaan met 

oxidatieve stress. Het non-invasief meten van AF kan op een simpele manier een inschatting 

geven van de mate van AGE-stapeling in de huid en voordat een chronische ziekte zich heeft 

gemanifesteerd al een risico-inschatting geven van het ontstaan van ziekte in de toekomst. 

Zo is het wellicht mogelijk te interveniëren voordat een ziekte zich heeft geopenbaard. 
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