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Samenvatting 

Hoewel er veel vooruitgang is geboekt op het gebied van behandeling en preventie 

van hart- en vaatziekten (HVZ), is HVZ-gerelateerde sterfte nog steeds een van de 

belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld. Ophoping van cholesterol in de 

vaatwand is een vroege stap in het ontstaan van atherosclerose. Ongemodificeerde 

(natieve) LDL deeltjes worden niet vastgehouden in de vaatwand. Alleen oxidatief 

beschadigde LDL deeltjes worden in overmaat opgenomen door macrofagen, die 

daardoor veranderen in schuimcellen. Door ophoping van deze schuimcellen 

ontstaat een “fatty streak”, die zich uiteindelijk kan ontwikkelen tot een 

atherosclerotische plaque. Acute cardiovasculaire gebeurtenissen, zoals een 

hartinfarct, ontstaan bij ruptuur van zo’n atherosclerotische plaque. Gedurende de 

afgelopen decennia is duidelijk geworden dat een verstoord vetmetabolisme 

(dyslipidemie) en verstoord glucose metabolisme (hyperglycemie) het proces van 

atherosclerose versnellen. Maar ook ontstekingsprocessen, oxidatieve stress en een 

verstoorde productie van stikstofoxide dragen bij aan atherosclerose, zowel bij 

verminderde endotheel-afhankelijke vaatfunctie, een vroeg proces in atherosclerose, 

als ook bij processen tijdens een gevorderd stadium van atherosclerose, zoals 

plaque ruptuur. Om inzicht te krijgen in de onderliggende processen in 

atherosclerose, hebben we diverse merkers voor oxidatieve stress, 

ontstekingsreacties en stikstofoxide vorming onderzocht in hun relatie met 

vaatfunctie en bloeddruk. Dit onderzoek is uitgevoerd in een cohort van ouderen, 

zowel met als zonder hyperglycemie (de Hoorn Studie). 

In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht wat de determinanten zijn van 

geoxideerd LDL (oxLDL) in plasma en of er een associatie is tussen deze merker van 

oxidatieve stress en bloedstroom-gemedieerde vaatverwijdering (=flow-mediated 

dilation [FMD]) van de brachiale slagader. FMD is een merker voor endotheelfunctie 

en daarmee ook een vroege indicator van atherosclerose. De concentratie van 

oxLDL hangt niet alleen af van oxidatieve stress, maar ook van het aantal LDL 

deeltjes dat kan worden geoxideerd. Inderdaad werden sterke associaties tussen 

oxLDL en LDL-cholesterol en apolipoproteïne B-100 (ApoB100) gevonden. De sterke 

correlatie tussen deze variabelen maakt het moeilijk om hun onafhankelijke bijdrage 

aan het risico op HVZ te bepalen. Dit leidde ertoe dat wij de hypothese hebben 

onderzocht of de ratio’s oxLDL/LDL-cholesterol en oxLDL/ApoB100 informatiever zijn 

dan de afzonderlijke variabelen. Onze bevindingen onderschrijven deze hypothese, 
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omdat FMD van de brachialis niet was geassocieerd met oxLDL, LDL-cholesterol of 

ApoB100, maar wel significant negatief was geassocieerd met de ratio’s oxLDL/LDL-

cholesterol en oxLDL/ApoB100. De associaties tussen FMD en beide ratio’s waren 

onafhankelijk van leeftijd, geslacht, Framingham risicoscore, nierfunctie en vetzucht. 

Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat correctie van oxLDL voor het aantal 

LDL deeltjes de bruikbaarheid van de oxLDL meting in de klinische praktijk kan 

verbeteren. 

In hoofdstuk 3 wordt de bruikbaarheid van myeloperoxidase (MPO) in HVZ 

risicostratificatie besproken. Daartoe werden de resultaten van gepubliceerde cross-

sectionele studies, case-control studies en prospectieve cohort studies geëvalueerd. 

De meeste van deze studies beschrijven een positieve associatie tussen hoge MPO 

concentraties en HVZ-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit. De sterkste associaties 

werden waargenomen in populaties met acute cardiovasculaire symptomen. In 

meerdere studies werd aangetoond dat meting van MPO resulteerde in een betere 

risicostratificatie in vergelijking met traditionele HVZ merkers. Vervolgens worden in 

dit hoofdstuk kort de mechanismen waarlangs MPO kan bijdragen aan HVZ 

beschreven. Als onderdeel van het aspecifieke immuunsysteem vervult MPO een 

nuttige functie, namelijk het katalyseren van de vorming van zeer reactieve stoffen, 

zoals hypochloorzuur, die pathogene micro-organismen kunnen vernietigen. In het 

vaatsysteem daarentegen kunnen deze door MPO geproduceerde reactieve stoffen 

de vaatfunctie nadelig beïnvloeden en de structuur van de vaatwand aantasten. MPO 

reduceert de hoeveelheid stikstofoxide, is betrokken bij de oxidatie van LDL, tast 

HDL deeltjes aan en draagt door activatie van metalloproteïnases bij aan de 

verzwakking en ruptuur van plaques. Samenvattend kan worden gesteld dat MPO 

bijdraagt aan het ontstaan van HVZ en met name aan acute cardiovasculaire 

gebeurtenissen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk kort ingegaan op enkele technische 

aspecten van de MPO bepaling. In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan. In dit 

hoofdstuk worden serum, heparine-plasma en EDTA-plasma vergeleken als 

monstermateriaal voor de bepaling van MPO concentraties. In vergelijking met 

EDTA-plasma waren MPO concentraties in heparine-plasma twee keer zo hoog en in 

serum zelfs vier keer zo hoog. Bovendien werden er geen significante correlaties 

tussen de MPO concentraties in EDTA-plasma en heparine-plasma of serum 

gevonden. De verschillen in waargenomen MPO concentraties zijn mogelijk te 

verklaren door het ex vivo vrijkomen van MPO uit leukocyten, geïnduceerd door 
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heparine dan wel stolling. Dit ex vivo proces is moeilijk beheersbaar en daarom wordt 

EDTA-plasma aangeraden voor de bepaling van MPO concentraties in de circulatie. 

In hoofdstuk 5 is de associatie tussen MPO concentraties en de FMD van de 

brachiale slagader onderzocht. Met behulp van multivariate lineaire regressie analyse 

werden twee onafhankelijke determinanten van MPO gevonden: de dagelijkse 

inname van vitamine C en de plasma concentratie van C-reactief proteïne (CRP). 

Onze hypothese was dat het verband tussen MPO en FMD sterker zou zijn bij 

mensen met hyperglycemie, omdat hoog glucose samengaat met hogere 

concentraties van het essentiële MPO co-substraat waterstofperoxide. Inderdaad 

werd er een significante inverse associatie tussen MPO en FMD gevonden bij 

personen met een verstoord glucose metabolisme en dit was niet het geval bij 

mensen met een normaal glucose metabolisme. Deze associatie veranderde niet na 

correctie voor klassieke risicofactoren. Deze bevindingen suggereren dat 

hyperglycemie leidt tot verhoogde vasculaire oxidatieve stress wat de MPO activiteit 

versterkt en waardoor het negatieve effect van MPO op endotheel-afhankelijke 

vaatverwijding wordt verergerd. 

In hoofdstuk 6A wordt de associatie tussen MPO en bloeddruk onderzocht. 

MPO zou op ten minste twee manieren de bloeddruk kunnen beïnvloeden. Ten 

eerste doordat bij MPO activiteit de endogene vaatverwijder stikstofoxide wordt 

verbruikt. Ten tweede kunnen door MPO geproduceerde reactieve stoffen de 

vaatwand beschadigen, wat leidt tot verminderde elasticiteit. Onze bevindingen tonen 

inderdaad aan dat hoge plasma MPO concentraties samengaan met klinisch 

relevante verhogingen van zowel systolische als diastolische bloeddruk. Deze 

associaties waren het sterkst in personen met oxidatieve stress, hetgeen in 

overeenstemming is met toegenomen MPO activiteit in de vaatwand door extra 

productie van reactieve zuurstofmoleculen. Deze waarneming, samen met het 

groeiende bewijs dat MPO producten bijdragen aan de initiatie en propagatie van 

HVZ, wijzen erop dat MPO een potentieel aangrijpingspunt zou kunnen zijn in de 

ontwikkeling van geneesmiddelen. In hoofdstuk 6B beargumenteren we dat, naast 

andere mechanismen, remming van MPO een plausibel mechanisme is voor de 

beschermende werking van melatonine op de vaatwand alsook voor het bloeddruk 

verlagende effect van melatonine. Behalve door directe remming van MPO kan 

melatonine deze effecten ook bewerkstelligen door het wegvangen van door MPO 

geproduceerde reactieve stoffen. 
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Productie van stikstofoxide door het endotheel is belangrijk voor een goede 

vaatfunctie en wordt beschouwd als een proces dat beschermt tegen atherogenese. 

Arginine is het substraat voor nitric oxide synthase (NOS) dat de vorming van 

stikstofoxide katalyseert, terwijl asymmetrisch dimethylarginine (ADMA) een 

endogene competitieve remmer is van NOS. Derhalve is een lage arginine/ADMA 

ratio mogelijk geassocieerd met verminderde stikstofoxide productie, wat kan leiden 

tot endotheeldisfunctie en versnelde atherogenese. In hoofdstuk 7 onderzochten we 

of ontsteking, wat verband houdt met endotheeldisfunctie en een verhoogd risico op 

HVZ, is geassocieerd met afwijkende concentraties van arginine en/of ADMA. 

Hiertoe evalueerden we twee belangrijke ontstekingsmerkers, te weten CRP en 

MPO, waarvan de laatste ook een merker is voor oxidatieve stress. Zowel MPO als 

CRP waren negatief geassocieerd met de arginine/ADMA ratio. In het geval van 

MPO kwam dit door een positieve associatie tussen MPO en ADMA, terwijl dit in het 

geval van CRP werd veroorzaakt door een negatieve associatie met arginine. Bij een 

toename in oxidatieve stress werd de associatie tussen MPO en ADMA sterker, 

terwijl de associatie tussen CRP en arginine onveranderd bleef. Een mogelijke 

verklaring voor de positieve associatie tussen MPO en ADMA kan zijn dat DDAH, het 

enzym dat ADMA afbreekt, gevoelig is voor oxidatie en dat oxidatieve producten 

gemaakt door MPO, DDAH zouden kunnen inactiveren. De associatie tussen CRP 

en arginine lijkt eerder door ontstekingsreacties dan door aan oxidatieve stress 

gerelateerde processen te worden veroorzaakt. Extra consumptie van arginine door 

de induceerbare vorm van arginase, die wordt opgereguleerd tijdens 

ontstekingsprocessen, zou hiervoor een verklaring kunnen zijn. Samenvattend 

kunnen we concluderen dat zowel MPO als CRP, zij het via verschillende 

mechanismen, zijn geassocieerd met verminderde stikstofoxide productie, wat kan 

leiden tot endotheeldisfunctie. 

In hoofdstuk 8 wordt de relatie tussen de plasma concentratie van 

homoarginine en bloeddruk bestudeerd. Homoarginine lijkt qua structuur sterk op 

arginine en beide zijn substraat voor NOS, hoewel de effectiviteit van homoarginine 

als substraat veel lager is dan die van arginine. Tevens zijn homoarginine en arginine 

in competitie voor cellulaire opname via de kationische aminozuur transporters, 

waardoor een hoge homoarginine concentratie zou kunnen leiden tot een 

gereduceerde opname van arginine door de cel. Op deze wijze zou verhoogd 

homoarginine kunnen leiden tot verlaagde stikstofoxide productie door 
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endotheelcellen, resulterend in een verhoging van de bloeddruk. In 

overeenstemming met dit hypothetische mechanisme vonden wij een robuuste- en 

klinisch relevante positieve associatie van homoarginine met zowel diastolische als 

systolische bloeddruk. Arginine was daarentegen negatief met diastolische bloeddruk 

geassocieerd, maar alleen na correctie voor homoarginine concentraties. Uit deze 

studie blijkt dat homoarginine en arginine mogelijk als een antagonistisch koppel 

betrokken zijn bij bloeddrukregulatie. 

 

Conclusies  

Dit promotieonderzoek had twee doelstellingen. De eerste doelstelling was het 

onderzoeken van de relaties van nieuwe merkers voor ontstekingsreacties, 

oxidatieve stress en stikstofoxide productie met vaatfunctie en bloeddruk. Zoals 

weergegeven in het figuur op pagina 180 vonden we associaties tussen merkers van 

inflammatie (MPO en CRP) en belangrijke componenten van stikstofoxide synthese 

(NOS substraat arginine en NOS remmer ADMA). Tevens vonden we dat vaatfunctie 

invers was geassocieerd met oxLDL en MPO. Daarnaast was er een positief verband 

tussen MPO en bloeddruk, en bleken arginine en homoarginine mogelijk 

antagonisten te zijn in de bloeddrukregulatie. De tweede doelstelling was het 

onderzoeken of de gevonden associaties werden beïnvloed door oxidatieve stress 

en/of hyperglycemie. Inderdaad werden de associaties tussen MPO en bloeddruk en 

vaatfunctie versterkt door zowel oxidatieve stress als hyperglycemie. Ook de 

associatie tussen ADMA en MPO bleek sterker bij oxidatieve stress. Alles 

overwegend laten de resultaten van dit proefschrift zien dat de relaties tussen de 

bestudeerde biomerkers en maten van uitkomst conditioneel kunnen zijn, namelijk 

afhankelijk van oxidatieve stress en het glucose metabolisme. Onderkenning van dit 

gegeven kan van belang zijn voor de juiste interpretatie van onderzoeksuitkomsten. 

 

Beperkingen en sterke punten van de studies 

De onderzochte populatie bestond uit ongeveer even grote groepen met een normaal 

glucose metabolisme, een verstoord glucose metabolisme (“impaired glucose 

metabolism”) en met type 2 diabetes. Door de hoge prevalentie van hyperglycemie in 

onze studiegroep zijn relatief veel personen met een hoog HVZ risico geïncludeerd, 

waardoor onze resultaten mogelijk niet representatief zijn voor de algemene 
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bevolking. Anderzijds maakte het grote aantal mensen met hyperglycemie het 

mogelijk om het effect van hyperglycemie op de verbanden tussen biomerkers en 

uitkomstmaten te bestuderen. Atherosclerose is een ziekte die met de leeftijd 

voortschrijdt en daarom is het mogelijk dat onze bevindingen in deze wat oudere 

populatie anders zijn dan in jongere mensen. Daarnaast is het zo dat de Hoorn 

Studie een epidemiologische studie is die een dwarsdoorsnede van de populatie 

beschrijft en geschikt is om associaties te vinden, maar om te kunnen bevestigen of 

deze associaties een causaal verband weerspiegelen is aanvullend onderzoek nodig. 

 Het feit dat steeds hetzelfde cohort is gebruikt, maakt vergelijking tussen onze 

studies goed mogelijk. Andere sterke punten zijn het aanzienlijke aantal deelnemers 

en de vele klinische en biochemische variabelen die ons ter beschikking stonden om 

als covariabelen in statistische modellen te gebruiken. 

 

Vooruitblik 

Hoewel er positieve associaties tussen oxLDL concentraties in plasma en HVZ zijn 

beschreven, is er nog geen vergelijkend onderzoek gedaan naar de voorspellende 

waarde van oxLDL versus oxLDL/ApoB en oxLDL/LDL-cholesterol voor HVZ-

gerelateerde morbiditeit en mortaliteit. Dit zou interessant kunnen zijn, omdat in ons 

onderzoek deze verhoudingen sterker geassocieerd waren met vaatfunctie dan 

oxLDL zelf. 

 MPO is in diverse studies een voorspeller van HVZ gebleken. Wij vonden dat 

met toenemende oxidatieve stress en bloed glucose concentraties het verband 

tussen MPO en bloeddruk en vaatdisfunctie sterker werd. Daarom is het interessant 

om te onderzoeken of hyperglycemie en oxidatieve stress de voorspellende waarde 

van MPO voor (fatale) cardiovasculaire gebeurtenissen verhogen. Bovendien is het 

interessant om de voorspellende waarde van MPO concentraties bepaald in serum, 

plasma en leukocyten en ook MPO activiteit voor cardiovasculaire gebeurtenissen te 

vergelijken. 

 MPO draagt bij aan hoge bloeddruk en vaatdisfunctie, maar is ook van belang 

voor de aspecifieke afweer. Directe remming van MPO heeft daarom mogelijke 

positieve effecten op hart en vaten, maar leidt daarnaast wellicht ook tot een 

verminderde afweer. Reductie van oxidatieve stress, bij voorkeur lokaal in de 

vaatwand, is mogelijk een meer selectieve en betere aanpak. Nitroxides, waarvan 
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Tempol een van de best gekarakteriseerde is, zijn een groep geneesmiddelen die 

geschikt lijkt voor dit doel. Nitroxides zijn stabiele vrije radicalen met een lage 

toxiciteit die op een aantal manieren als antioxidanten werken, onder meer door 

katalytische dismutatie van superoxide en afbraak van waterstofperoxide. Door het 

wegvangen van waterstofperoxide, het essentiële co-substraat van MPO, kan MPO 

niet langer de synthese van zeer reactieve producten zoals hypochloorzuur 

katalyseren. In studies in dieren is waargenomen dat nitroxides de beschikbaarheid 

van stikstofoxide verhogen, de bloeddruk verlagen en de vorming van 

hypochloorzuur door MPO remmen. Daarom hebben nitroxides mogelijk een 

beschermende werking tegen door MPO gemedieerde bloeddrukverhoging en 

vaatdisfunctie. 

 Uit onze studies blijkt dat homoarginine en arginine op antagonistische wijze 

gerelateerd zijn met bloeddruk. De positieve associatie van homoarginine met 

bloeddruk was meer uitgesproken dan de negatieve relatie tussen arginine en 

bloeddruk. Dit is opmerkelijk, omdat de concentratie van homoarginine in de 

circulatie een factor tien tot honderd lager is dan die van arginine. Deze observatie is 

nieuw en vraagt om meer onderzoek naar de rol van homoarginine in stikstofoxide 

signalering en als mogelijk nieuwe HVZ risicomerker of zelfs risicofactor.  

 


