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Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn doodsoorzaak nummer één over de hele wereld. 

Hypertensie (hoge bloeddruk), obesitas, diabetes (suikerziekte) en nierziekten zijn allemaal 

factoren die bijdragen aan een verhoogd risico op HVZ. Atherosclerose (aderverkalking) 

is vaak een belangrijk proces dat ten grondslag ligt aan HVZ. Atherosclerose is een 

systemische aandoening (door het hele lichaam), waarbij de bloedvaten langzaam 

dichtslibben met cholesterol en kalk (atherosclerotische plaque). Hoe dat proces precies 

verloopt, is nog niet helemaal opgehelderd, maar wel is duidelijk dat hypertensie, te 

hoog cholesterol, ontsteking in de vaatwand en zuurstofradicaalschade een belangrijke 

rol spelen. Atherosclerotische plaques kunnen worden onderverdeeld in stabiele plaques 

en kwetsbare plaques. Stabiele plaques worden langzaamaan steeds groter totdat 

het bloedvat helemaal dicht is en de bloedstroom wordt geblokkeerd. Kwetsbare 

plaques kunnen snel openscheuren waardoor kalk, cholesterol en stolselmateriaal in de 

bloedbaan komen en voor een infarct kan zorgen. Een dun kapsel om de plaque, veel 

ontstekingscellen en kleine bloedvaatjes in de atherosclerotische plaque zijn geassocieerd 

met kwetsbare plaques en vormen een risicofactor voor het krijgen van een hart- of 

herseninfarct.

Intermezzo: opbouw van bloedvaten

Bloedvaten worden verdeeld in vaten die bloed vervoeren van het hart af, de arteriën 

(slagaders), en vaten die bloed terugvoeren naar het hart toe, de venen (aders). Zowel 

de wand van arteriën als van venen bestaat uit 3 lagen. De tunica intima (binnenste 

laag) is de binnenbekleding van de bloedvatwand en bestaat gewoonlijk uit één cellaag, 

de endotheelcellen. Deze endotheelcellen hebben een belangrijke barrièrefunctie, 

omdat ze de eerste cellen zijn die voor de scheiding zorgen tussen bloed en weefsel. 

De endotheelcellen zijn onderling sterk met elkaar verbonden, zodat de intima een 

lekvrije cellaag kan vormen. De tunica media (middelste cellaag) bestaat vooral uit 

gladde spiercellen en omvatten de endotheelcellen uit de tunica intima. In bepaalde 

(musculaire) arteriën kunnen deze gladde spiercellen de diameter van het bloedvat 

bepalen en daardoor ook de bloeddruk regelen. Als gladde spiercellen die circulair om 

een bloedvat liggen samentrekken, wordt de diameter van een bloedvat kleiner en zal 

de bloeddruk toenemen. De derde laag is de tunica adventitia (buitenste laag) en bevat 

vooral bindweefsel. Deze laag zorgt voor stevigheid van het bloedvat en de verbinding 
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met het omliggende weefsel. In de adventitia bevinden zich zenuwen en vasa vasorum 

(kleine vaatjes in de vaatwand). Deze zenuwen geven informatie aan de vaatwand 

met betrekking tot de regulatie van de bloeddruk, en de vasa vasorum zorgen voor de 

bloedvoorziening van de gladde spiercellen in de vaatwand.

Diabetes

Diabetes mellitus (suikerziekte) wordt klassiek ingedeeld in 2 typen. Type 1 diabetes 

is een auto-immuunziekte waarbij bètacellen in de pancreas (alvleesklier) worden 

vernietigd en het hormoon insuline niet meer kunnen produceren. Als gevolg hiervan 

kan glucose (suiker) niet worden opgenomen vanuit het bloed in het lichaam en zijn 

glucosewaarden in het bloed verhoogd. De belangrijkste behandeling van type 1 diabetes 

is het toedienen van insuline. Type 2 diabetes is vooral het gevolg van leefstijlfactoren 

waarbij de ongevoeligheid voor insuline het belangrijkste kenmerk is. Doordat de 

gevoeligheid voor insuline verlaagd is, wordt er minder glucose uit het bloed opgenomen 

met hoge glucosewaarden als gevolg. Het verhogen van de insulinegevoeligheid is het 

belangrijkste doel van de behandeling van type 2 diabetes. Dit gebeurt met behulp van 

leefstijlinterventies en medicijnen (in tabletvorm). Wanneer deze strategie niet meer 

toereikend is om de glucosewaarden genoeg te laten dalen, kan ook bij type 2 diabetes 

patiënten insuline therapie worden overwogen.

Diabetes gerelateerde vaatschade

Patiënten met diabetes hebben een 2- tot 4 maal verhoogd risico op HVZ. Daarnaast 

is er nog een aantal typische vaataandoeningen die met diabetes zijn geassocieerd. 

Deze worden onderverdeeld in macrovasculaire complicaties (complicaties in grote 

vaten) en microvasculaire complicaties (complicaties in kleine vaten). De microvasculaire 

complicaties bestaan uit diabetische retinopathie, diabetische neuropathie en diabetische 

nefropathie (respectievelijk de beschadiging van de retina [netvlies], neuronen [zenuwen] 

en nieren door diabetes).
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Waterstofsulfide
Kleine gasvormige signaalmoleculen die in het lichaam zelf worden geproduceerd 

worden ook wel gasotransmitters genoemd. Tot nu toe zijn er drie gasotransmitters 

bekend: stikstofoxide (NO), koolstofmonoxide (CO) en waterstofsulfide (H2S). Omdat 

H2S als behandeling in HVZ erg veelbelovend lijkt uit (dier)experimentele studies, èn 

omdat H2S mogelijkheden biedt als interventie, richt het onderzoek beschreven in dit 

proefschrift zich voornamelijk op deze derde en laatst ontdekte gasotransmitter. 

H2S is vooral bekend als stinkend gas, dat naar rotte eieren ruikt, en wat in hoge 

concentraties giftig is. H2S wordt geproduceerd door drie verschillende enzymen; 

cystathionine γ-lyase (CSE), cystathionine β-synthase (CBS) en 3-mercaptopyruvaat 

sulfurtransferase (3MST). H2S-metabolieten sulfaat en thiosulfaat wordt uitgescheiden 

via de urine. H2S speelt een belangrijke rol bij de regulatie van de bloeddruk, stimulatie 

van angiogenese (vaatgroei), het moduleren van het afweersysteem en bieden van 

bescherming tegen zuurstofradicalen. Verminderde H2S productie door CSE deficiëntie 

resulteert in hypertensie in muizen. Daarnaast is toediening van H2S effectief gebleken in 

dierexperimentele studies bij hartschade, herseninfarct en atherosclerose.

Het onderzoek in dit proefschrift beschrijft de rol van H2S in hart- en vaatziekten en 

diabetes gerelateerde vaatschade.

De rol van H2S in bloeddrukregulatie  
en hart- en vaatziekten

In dit proefschrift wordt de rol van H2S (zowel endogeen en exogeen) in bloeddrukregulatie 

aangetoond. In hoofdstuk 5 laten we zien dat toediening van 100 ppm H2S via de 

inademingslucht de bloeddruk significant verlaagd in muizen. Daarnaast laten we zien dat 

hogere uitscheiding van sulfaat in de urine (als een maat voor de hoeveelheid H2S in het 

lichaam) is geassocieerd met lagere bloeddruk in de normale populatie (hoofdstuk 3) en 

in patiënten met type 2 diabetes (hoofdstuk 7). Deze twee bevindingen - de associatie 

van lagere endogene H2S waarden met hogere bloeddruk, en de bloeddrukverlagende 

effecten van exogeen toegediend H2S - bieden perspectief wat betreft H2S-gerelateerde 

therapieën in het kader van de behandeling van hypertensie. Het exacte mechanisme 

achter de bloeddrukregulerende werking van H2S is niet bekend, maar H2S kan de 
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vaatdiameter via een aantal mechanismen beïnvloeden. Tot nu toe zijn er in ieder geval vijf 

manieren gevonden waarop H2S de bloeddruk kan verlagen. In hoofdstuk 2 geven we 

een uitgebreid overzicht over de rol van H2S in bloeddrukregulatie, hypertensie en HVZ. 

Hoewel de bloeddrukregulerende mechanismen van H2S belangrijk zijn in de 

beschermende effecten tegen HVZ, zijn het niet de enige protectieve effecten van H2S. 

In hoofdstuk 5 laten we zien dat in een model van cardiale ischemie/reperfusieschade, 

behandeling met lage concentratie (10 ppm) H2S even effectief is als hoge concentratie 

H2S (100 ppm) zonder dat de lage concentratie de bloeddruk beïnvloedt. Deze interessante 

bevinding suggereert dat ook patiënten met een normale bloeddruk baat kunnen hebben 

bij H2S-gerelateerde behandeling ter voorkoming van de ontwikkeling van HVZ. We 

hebben aangetoond dat de beschermende effecten van H2S tegen zuurstofradicaalschade 

en ontsteking waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor deze bloeddrukonafhankelijke 

gunstige effecten van H2S. Genen die zijn geassocieerd met zuurstofradicaalschade (NOX2 

en NOX4) waren verlaagd na behandeling met H2S (zowel lage als hoge concentratie). Ook 

de instroom van ontstekingscellen werd, na een dag reperfusie, geremd door zowel de 

lage als de hoge dosis H2S. De belangrijke rol van H2S in het ontstekingsproces wordt ook 

duidelijk in hoofdstuk 3, waar we laten zien dat hogere sulfaat uitscheiding is geassocieerd 

met langere overleving en omgekeerd is geassocieerd met het ontstaan van HVZ. Sulfaat 

excretie in invers geassocieerd met hs-CRP (high sensitive C-reactive protein), wat een maat 

is voor systemische ontsteking. Van CRP is eerder al aangetoond dat het significant is 

geassocieerd met het risico op HVZ. Opvallend genoeg is sulfaat niet meer geassocieerd 

met het ontstaan van HVZ na correctie voor hs-CRP. Dit suggereert dat endogeen H2S via 

verlaging van de inflammatoire respons het risico op HVZ verkleint.

Atherosclerose is een belangrijk proces dat ten grondslag ligt aan HVZ en het 

resultaat van een complex samenspel van verschillende factoren waaronder hypertensie, 

endotheeldisfunctie, ontsteking in de vaatwand en de vorming van zuurstofradicalen.

Zoals hierboven al uitgebreid beschreven, heeft H2S een regulerende rol in 

bloeddruk, ontsteking en zuurstofradicalen. Deze beschermende effecten van H2S 

maken het tot een interessante behandeloptie in het kader van atherosclerose. Op basis 

van experimenteel onderzoek lijkt H2S inderdaad een beschermende werking te hebben 

op endotheeldisfunctie en atherosclerose.

Ondanks alle gunstige effecten van H2S, zou de stimulatie van vaatgroei wel eens 

een belangrijk nadeel van H2S kunnen zijn in de voortgang van atherosclerose. De 

vorming van nieuwe bloedvaatjes in een atherosclerotische plaque is geassocieerd met 
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een meer kwetsbare plaque, met een verhoogd risico op een hart- of herseninfarct. In 

hoofdstuk 4 laten we zien dat CSE aanwezig is in deze microvaatjes in een plaque, en 

dus dat H2S locaal wordt geproduceerd. Daarnaast laten we zien dat CSE-geproduceerd-

H2S angiogenese in vitro stimuleert. Het remmen van CSE zorgt voor een sterke remming 

van angiogenese van microvasculaire endotheelcellen in kweekflesjes. Dit impliceert 

dat H2S-gerelateerde behandeling wordt belemmerd door de pro-angiogene werking; 

atherosclerotische plaques zouden zelfs baat kunnen hebben bij locale remming van 

H2S-productie. Door in stabiele plaques angiogenese te stimuleren, kan H2S-therapie 

plaques kwetsbaarder maken en het risico op een hart- of herseninfarct vergroten. Deze 

observatie lijkt in contrast te staan met de eerder omgeschreven gunstige effecten van H2S 

op atherosclerose en HVZ. Deze schijnbare tegenstelling zou verklaard kunnen worden 

door de verschillende fases van atherosclerose waarin H2S een rol speelt. Onze hypothese 

is dat H2S in de vroege fase van atherosclerose een beschermende werking heeft tegen 

de afzetting van kalk en cholesterol in de vaatwand, maar in vergevorderde plaques kan 

H2S plaques juist kwetsbaarder maken door het stimuleren van micro-angiogenese in de 

plaque. Als we H2S-gerelateerde therapieën gaan overwegen is het belangrijk dat we ons 

bewust zijn van deze potentieel gevaarlijke bijwerking.

De rol van H2S in diabetes en  
diabetes-gerelateerde vaatschade

In dit proefschrift hebben we sulfaat excretie in de urine gemeten als maat voor het 

endogene H2S-metabolisme. We lieten zien dat sulfaat in de urine ongeveer 22% lager 

is in patiënten met type 2 diabetes en nefropathie (Sun-MACRO cohort, hoofdstuk 7) 

in vergelijking met niet-diabetische deelnemers van de PREVEND-studie (hoofdstuk 3). 

Bovendien zagen we ook dat sulfaat 19% hoger was in patiënten met type 2 diabetes 

zonder nefropathie in vergelijking met type 2 diabetes patiënten met nefropathie. Met 

alle gunstige effecten van H2S op HVZ in ons achterhoofd, zou het best zo kunnen zijn 

dat de lage endogene H2S-waarden een gedeeltelijke verklaring is voor het verhoogde 

cardiovasculaire risico van patiënten met diabetes. 

De rol van H2S in de ontwikkeling van diabetes en diabetes-gerelateerde vaatschade 

is nog niet volledig opgehelderd. In diverse dierexperimentele modellen van diabetes is, in 

lijn met onze bevindingen, een verlaagde beschikbaarheid van H2S en H2S-producerende 
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enzymen gevonden. Bovendien werden in patiënten met type 2 diabetes ook lagere H2S 

waarden in het plasma gemeten, vergeleken met gezonde controlepersonen. Interessant 

genoeg bleek ook dat mensen zonder diabetes, maar met obesitas, lagere H2S waarden 

hadden in vergelijking met slanke proefpersonen. Dit suggereert dat lagere H2S-waarden 

al aanwezig zijn in een pre-diabetisch stadium en misschien zelfs wel het risico vergroten 

op het ontwikkelen van diabetes. 

In hoofstuk 8 hebben we de renale expressie van H2S-producerende enzymen onder-

zocht in muizen na streptozotocine-geïnduceerde type 1 diabetes (streptozotocine is een 

stofje dat de bètacellen in de pancreas vernietigt). In de nieren van deze muizen was de 

eiwitexpressie van CSE en CBS verlaagd in vergelijking met gezonde controle muizen. CBS 

expressie was zelfs met 82% verlaagd 6 weken na inductie van diabetes. Om de progressie 

of omkeerbaarheid van diabetische nierschade te onderzoeken, werd bij een deel van de 

muizen - 6 weken na diabetes-inductie - een transplantatie uitgevoerd van eilandjes van 

Langerhans (EvL Tx). Deze eilandjes van Langerhans bevatten de bètacellen die insuline maken 

en zo diabetes weer kunnen genezen. Glucose en lichaamsgewicht waren genormaliseerd 

na EvL Tx. Diabetische nierschade was niet omkeerbaar, maar was meer gestabiliseerd (geen 

progressie van nierschade in de follow-up van 6 weken na de EvL Tx). De verlaging van CBS 

expressie was deels tenietgedaan door de EvL Tx (36% lager dan in controle dieren en dus 

46% hoger dan in de diabetische muizen). Dit is in overeenstemming met een eerder artikel 

waarin wordt beschreven dat CSE en CBS anders tot expressie komen in diabetische ratten, 

en dat insuline-behandeling de expressie van CSE en CBS kan moduleren. Deze data duiden 

erop dat de expressie van CBS afhankelijk is van glucose- en/of insulinewaarden in het bloed, 

en kunnen ook de lagere H2S-waarden in patiënten met diabetes deels verklaren.

De aanwezigheid van diabetes is geassocieerd met een verhoogd risico op het ont wikkelen 

van HVZ. Deze diabetische vasculaire complicaties worden onderverdeeld in macro vasculaire 

complicaties en microvasculaire complicaties. De microvasculaire complicaties bestaan uit 

diabetische retinopathie, diabetische neuropathie en diabetische nefropathie. De rol van H2S 

en de andere twee gasotrasmitters NO en CO in de ontwikkeling van diabetische vasculaire 

complicaties, wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 6. Daarnaast bediscussiëren we 

in dit hoofdstuk ook de therapeutische mogelijkheden van H2S in diabetisch vaatlijden. 

De gunstige effecten van H2S als geneesmiddel zijn al beschreven in dierexperimentele 

modellen van diabetisch perifeer vaatlijden en cardiale ischemie/reperfusieschade. De 

effecten van H2S-behandeling in het kader van microvasculaire complicaties zijn tweeledig: 

ze kunnen zowel gunstige als ongunstige effecten hebben, afhankelijk van de vasculaire 
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complicatie. Als H2S wordt gegeven als behandeling van diabetische neuropathie zijn de 

effecten ongunstig en zorgt H2S juist voor meer neuropathische pijn in diabetische ratten. 

Maar in het kader van retinopathie en nefropathie is het effect van H2S-behandeling gunstig 

en wordt de voortgang van de complicatie vertraagd. Op basis van deze experimentele data 

lijkt H2S behandeling veelbelovend, maar er moet rekening worden gehouden met het feit 

dat H2S de diabetische neuropathie mogelijk kan verergeren.

Patiënten met diabetes hebben lagere H2S-waarden in vergelijking met gezonde 

personen, en tevens zijn de gunstige effecten van H2S-behandeling beschreven in 

verschillende experimentele modellen van nierziekten. De rol van endogene H2S in de 

progressie van diabetische nefropathie in patiënten met type 2 diabetes is echter nog niet 

eerder onderzocht. In hoofdstuk 7 hebben we de associatie onderzocht tussen sulfaat - het 

eindproduct van het sulfide-metabolisme - en nierfunctieverslechtering in patiënten met type 

2 diabetes. De concentratie sulfaat in de urine was sterk geassocieerd met nierfunctie en 

albuminurie (eiwitverlies in de urine) bij aanvang van de studie. Bovendien was hoger sulfaat 

geassocieerd met minder nierfunctieachteruitgang in deze patiënten, onafhankelijk van 

potentiële verstorende variabelen of al bekende risicofactoren (geslacht, leeftijd, nierfunctie, 

albuminurie). Deze bevindingen zijn in overeenstemming met resultaten van anderen die 

lieten zien dat hoger sulfaat in de urine is geassocieerd met tragere nierfunctieverslechtering 

in patiënten met type 1 diabetes en nefropathie. Daarnaast is in een ander cohort aangetoond 

dat patiënten met diabetes die aan de dialyse zijn, lagere H2S-waarden in het bloed hebben 

in vergelijking met niet-diabetische patiënten die aan de dialyse zijn. Ook al kunnen deze 

associaties geen causaliteit (oorzaak-gevolg relatie) aantonen, bovenstaande observaties 

suggereren dat patiënten met lagere H2S-waarden en een hoog risico op nierproblemen, 

baat kunnen hebben bij H2S-gerelateerde therapie.

De huidige intensieve behandelopties om het cardiovasculaire risico te verlagen, laten 

nog steeds ruimte voor verbetering, wat aangeeft dat er nieuwe mogelijkheden moeten 

worden onderzocht om het cardiovasculaire risico te verlagen. Dit geldt voornamelijk 

voor patiënten die relatief resistent zijn voor de huidige behandelingen. Zoals in dit 

proefschrift omschreven, zijn H2S-gerelateerde behandelopties veelbelovend, maar er 

moeten nog wel enkele obstakels worden overwonnen. De combinatie van klinische 

(observationele) studies en experimentele (interventie) studies kunnen het proces 

versnellen om H2S-gerelateede therapie in de kliniek toe te passen.








