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Samenvatting

Het voorkómen van hart- en vaatziekten is een cruciaal onderdeel geworden binnen de
cardiologie. Inmiddels zijn veel risicofactoren voor hart- en vaatziekten geïdentificeerd,
waarvan hoge bloeddruk, roken, hoog cholesterol en suikerziekte de bekendste zijn. Deze
risicofactoren dienen agressief behandeld te worden. Aan de ene kant om herhaling van
hart- en vaatziekten te voorkomen, maar ook om de kans op een eerste optreden van
hart- en vaatziekten te verkleinen. In dit kader is gestart met het informeren van de gehe-
le bevolking over de schade van risicofactoren zoals een hoog cholesterol, roken en te
weinig beweging. Naast de bestaande risicofactoren, blijft het zoeken naar nieuwe metho-
des om patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten te identificeren een bron
van onderzoek. Vooral voor die mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor
behandeling volgens de huidige richtlijnen zou dit van belang kunnen zijn.

DEEL I

In het eerste gedeelte van dit proefschrift worden twee nieuwe risico-indicatoren
beschreven, namelijk microalbuminurie, een licht verhoogde hoeveelheid eiwit in de
urine, en een verhoogd C-reactief proteïne, een gevoelige maat voor ontsteking. De
onderzoeken in dit eerste gedeelte zijn onderdeel van het PREVEND programma, een
groot bevolkingsonderzoek in de stad Groningen. PREVEND, het acroniem van
Prevention of REnal and Vascular ENdstage Disease, is opgezet met als doel de waarde
van microalbuminurie als indicator voor hart-, nier- en vaatziekten te onderzoeken in de
algemene bevolking.

Microalbuminurie ontstaat waarschijnlijk door een toegenomen druk in, en een ver-
hoogde doorlaatbaarheid van de wand van de bloedvaten in de nieren. Deze verhoogde
doorlaatbaarheid wordt toegeschreven aan het niet goed functioneren van de binnen-
bekleding van de vaatwand, het zogenaamde endotheel (hoofdstuk 1). Het niet goed
functioneren van het endotheel is één van de eerste stappen in de ontwikkeling van ader-
verkalking, wat weer aanleiding kan geven tot verstopping van de kransslagaders met 
een hartaanval tot gevolg. Inmiddels is in de PREVEND studie aangetoond dat micro-
albuminurie in verband staat met risicofactoren voor hart- en vaatziekten. In de hoofd-
stukken 2a en 2b van dit proefschrift wordt het verband beschreven tussen micro-
albuminurie en twee vroege uitingen van hart- en vaatziekten, die met behulp van een 
eenvoudig hartfilmpje kunnen worden ontdekt, namelijk een vergrote linker hartkamer
en boezemfibrilleren. Dit verband is onafhankelijk van andere risicofactoren voor hart-
en vaatziekten en bevestigt daarmee de indruk dat vaatdisfunctie geïdentificeerd door de
aanwezigheid van microalbuminurie gerelateerd is aan het bestaan van onderliggend
hartlijden. Dit vermoeden wordt bevestigd in hoofdstuk 3 waar het verband tussen het
hebben van microalbuminurie en het overlijden ten gevolge van hart- en vaatziekten
wordt aangetoond. Mensen die aan het begin van de PREVEND studie een verhoogde
hoeveelheid eiwit in de urine hadden, hebben een hogere kans op overlijden ten gevolg
van hart- en vaatziekten, maar ook ten gevolge van andere aandoeningen.
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Kan microalbuminurie ook behandeld worden? Dit kan namelijk consequenties hebben
voor de dagelijkse medische praktijk, want identificeren van een nieuwe risico-indicator
is natuurlijk een belangrijke stap, maar de mogelijkheid om het te beïnvloeden is mis-
schien wel belangrijker. ACE-remmers, bloeddruk verlagende medicijnen, en statines,
cholesterol verlagende medicijnen hebben bewezen de vaatfunctie te kunnen verbeteren
en kunnen mogelijk een rol spelen in de behandeling van mensen met microalbuminu-
rie. Het is aangetoond dat statines en ACE-remmers de hoeveelheid eiwit in de urine
kunnen verminderen bij patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten, maar tot
nu toe was nog niet onderzocht of medicijnen gericht tegen het verlagen van microalbu-
minurie ook een vermindering van het aantal hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken.
Daarom is binnen de PREVEND studie een klinische geneesmiddelenstudie, de PRE-
VEND Intervention Trial, opgezet. Aan deze studie deden 864 mensen met microalbu-
minurie mee. Deze mensen werden gedurende 4 jaar behandeld met de ACE-remmer
fosinopril of een placebo, en de statine pravastatine of een placebo. De bedoeling van
deze studie was om aan te tonen of deze medicijnen een effect hebben op microalbumi-
nurie in een populatie met een lager risico dan voorheen beschreven. Daarnaast was het
natuurlijk de vraag of deze geneesmiddelen het risico van hart-, en vaatziekten van pati-
ënten met microalbuminurie kunnen verlagen. Na een periode van 4 jaar liet fosinopril
een significant effect zien op microalbuminurie en een trend in het verminderen van
hart- en vaatziekten. In tegenstelling tot fosinopril had pravastatine geen effect op micro-
albuminurie of op het optreden van hart- en vaatziekten in deze 4 jaar (hoofdstuk 4).

Even belangrijk als het bevestigen van de voorspellende waarde van en de therapeutische
mogelijkheden voor microalbuminurie, is het onderzoeken of de screening op en de
behandeling van microalbuminurie kosteneffectief is. Dit is van belang omdat bovenge-
noemde resultaten ertoe zouden kunnen leiden dat er zeer veel mensen gescreend en met
medicijnen behandeld moeten gaan worden. Hoofdstuk 5 concludeert dat behandeling
van mensen met microalbuminurie met fosinopril kosteneffectief zou kunnen zijn en
dan vooral bij ouderen en mensen met zeer veel eiwitverlies in de urine.

In hoofdstuk 6 hebben we het effect onderzocht van bovengenoemde behandelingen op
de dikte van de binnenwand van de halsslagader, een maat voor aderverkalking met een
voorspellende waarde voor hart- en vaatziekten. Er werd geen verschil aangetoond in de
dikte van de halsslagader tussen de placebo groep en de groep die behandeld werd met
pravastatine of fosinopril. Dit negatieve resultaat kan verklaard worden doordat de
gemiddelde dikte van de halsslagader in de bestudeerde mensen overeenkomt met de
halsslagader dikte in de algemene bevolking, en dus mogelijk al optimaal was. Een ande-
re verklaring voor dit resultaat is dat 4 jaar te kort is om een effect te kunnen waarnemen
in deze populatie met een lager risico voor hart- en vaatziekten vergeleken met eerder
beschreven onderzoeken met een hoger risicopopulatie, waarbij wel een positief effect
van dit soort medicijnen is beschreven.

Om de kans op hart- en vaatziekten van een individu te berekenen, wordt veelvuldig de
Framingham risico score gebruikt, die de kans op hart- en vaatziekten voor de komende
10 jaar berekent aan de hand van cardiovasculaire risicofactoren. In hoofdstuk 7 wordt
het verband beschreven tussen deze risico score en microalbuminurie. Microalbuminurie
blijkt voorspellend te zijn voor hart- en vaatziekten bij mensen met een Framingham
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risico score van minder dan 20%. Microalbuminurie heeft dus een toegevoegde waarde
naast deze risico score om de kans op het krijgen van hart/en vaatziekten te voorspellen.

C-reactief proteïne, kortweg CRP, is een gevoelige maat voor ontsteking in het lichaam
en heeft laten zien een voorspellende waarde voor hart- en vaatziekten te zijn. In dit
proefschrift beschrijven we het verband tussen CRP en verschillende uitingen van hart-
en vaatziekten, zoals boezemfibrilleren en een hartaanval gedetecteerd door een hart-
filmpje (hoofdstuk 2b en 2c), maar ook tonen we een relatie aan tussen een verhoogd
CRP en het overlijden ten gevolge van hart- en vaatziekten (hoofdstuk 3).

Zoals eerder genoemd in het gedeelte over microalbuminurie, is het, naast het bevestigen
van de prognostische waarde van CRP, belangrijk om te onderzoeken of het verlagen van
CRP een vermindering geeft van het optreden van hart- en vaatziekten. Een potentieel
krachtig geneesmiddel om dit te bewerkstelligen is een statine, omdat is aangetoond dat
statines het CRP kunnen verlagen en tevens een gunstig effect hebben op de overleving
van mensen met een hoog cholesterol. In dit proefschrift wordt niet verder ingegaan op
de behandeling van CRP, maar op dit moment lopen er verschillende grootschalige
onderzoeken om deze vraag te beantwoorden.

DEEL II

In het tweede gedeelte van dit proefschrift worden de resultaten van de ICaRiS studie
beschreven. In deze studie werden patiënten bestudeerd die een hartkatheterisatie
moesten ondergaan vanwege klachten van pijn op de borst. De Intervention Cardiology
Risk Stratification (ICaRiS) studie was opgezet om de voorspellende waarde van vaatdis-
functie gemeten in de kransslagaders te onderzoeken. Vaatdisfunctie speelt een belang-
rijke rol in de vorming van aderverkalking. In hoofdstuk 8 worden de studies beschreven
die de prognostische waarde van vaatdisfunctie en de behandeling daarvan hebben
onderzocht. Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat op dit moment nog geen één studie
overtuigend heeft aangetoond dat de behandeling van vaatdisfunctie een verbetering van
de prognose van dit soort patiënten veroorzaakt..

In hoofdstuk 9 tonen we een verband aan tussen de ernst van aderverkalking in de krans-
slagaders en de vaatdisfunctie aldaar. Opvallend was de sterke relatie tussen de aderver-
kalking en de functie van de gladde spiercellen in de vaatwand, wat suggereert dat vaat-
disfunctie niet alleen ter hoogte van het endotheel, de binnenbekleding van de vaatwand,
aanwezig is, maar ook op het niveau van gladde spiercellen, die onder het endotheel lig-
gen. Tevens was deze vaatdisfunctie geassocieerd met de aanwezigheid van de eerder
genoemde risicofactoren voor hart- en vaatziekten. In tegenstelling tot de studies, die in
hoofdstuk 9 worden beschreven, werd in de ICaRiS studie geen verband gevonden tus-
sen het optreden van hart- en vaatziekten en de functie van het endotheel en de gladde
spiercellen (hoofdstuk 10). De heterogeniteit van de bestudeerde patiënten is één van de
verklaringen voor het negatieve resultaat. Een andere verklaring is dat de vaatdisfunctie
bij de meerderheid van de patiënten aanwezig is, wat het onderscheidend vermogen van
deze test in deze studie erg laag maakt. Deze test is waarschijnlijk meer voorspellend in
de beginfase van het ontstaan van aderverkalking, omdat dan (nog) geen structurele
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afwijkingen aanwezig zijn. De ICaRiS studie laat overigens wel een voorspellende waarde
zien van de diameter van de linker kransslagader, wat een maat zou kunnen zijn voor dif-
fuse aderverkalking (hoofdstuk 11).

Conclusie

Op dit moment is er geen plaats voor het meten van vaatdisfunctie in de dagelijkse prak-
tijk met behulp van de meetmethoden, die in het tweede gedeelte van dit proefschrift zijn
beschreven. Des te meer aandacht verdienen de makkelijk meetbare indicatoren voor
hart- en vaatziekten zoals microalbuminurie, een verhoogd eiwitverlies in de urine, en 
C-reactief proteïne, een maat voor ontsteking.
Dit proefschrift toont verbanden aan tussen microalbuminurie, C-reactief proteïne en
verschillende uitingen van hart- en vaatziekten, welke onafhankelijk waren van klassieke
risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte. Bovendien
wordt beschreven dat behandeling met de ACE-remmer fosinopril een verlaging veroor-
zaakt van microalbuminurie en dat deze behandeling geassocieerd is met een reductie in
hart- en vaatziekten. Deze resultaten zijn veelbelovend, maar niet geheel conclusief.
Daarom is er nog verder onderzoek nodig om aan te tonen dat grootschalige behande-
ling van microalbuminurie en C-reactief proteïne gepaard gaat met een vermindering
van het aantal hart- en vaatziekten.
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