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Achtergrond informatie 

Wereldwijd  hebben maar  liefst  382 miljoen mensen  diabetes, met  een  verwachte 

toename  tot  600  miljoen  in  2035.  Diabetes  wordt  gekenmerkt  door  verhoogde 

glucose (bloedsuiker) concentraties. Deze verhoogde glucose waarden zijn het gevolg 

van  ofwel  gebrekkige  insuline  productie  (type  1  diabetes),  of  verminderde 

werkzaamheid  van  insuline  (type  2  diabetes).  De  meeste  mensen  met  diabetes 

hebben  type  2  diabetes,  dat  meestal  ouderen  of  mensen  met  overgewicht  treft, 

terwijl 10% van de mensen met diabetes aan type 1 diabetes lijdt. Echter, ook type 2 

diabetes  komt  op  steeds  jongere  leeftijd  voor.  De  sterkste  toename  van  type  2 

diabetes wordt  in Afrika, Azië en Zuid Amerika waargenomen. Hoewel vooral type 2 

diabetes  in  het  begin  weinig  symptomen  kan  hebben,  is  diabetes  bepaald  geen 

onschuldige  ziekte.  Diabetes  kan  leiden  tot  een  aantal  ernstige  complicaties,  die 

helaas  vaak  voor  komen. Diabetische nierschade  (nefropathie)  is een  van de meest 

voorkomende  nierziekten.  Diabetische  oogschade  (retinopathie)  is  in  de  westerse 

wereld  een  van  de meest  voorkomende oorzaken  van blindheid. Daarnaast  komen 

diabetische zenuwschade (neuropathie) en voetzweren ook veel voor; diabetes is een 

belangrijke oorzaak voor amputaties van de onderste ledematen. Deze aandoeningen 

hebben een ernstig beperkend effect op de levensduur en levenskwaliteit van mensen 

met diabetes. De belangrijkste doodsoorzaak bij mensen met diabetes  zijn hart‐ en 

vaatziekten, zoals een hartinfarct of beroerte. Door toename van risicofactoren die de 

kans op zowel diabetes en hart‐ en vaatziekten verhogen, zoals overgewicht,  roken, 

hoge  bloeddruk  en  ouderdom,  is  de  verwachting  dat  sterfte  en maatschappelijke 

belasting door deze complicaties alleen maar groter wordt. 

De  belangrijkste  oorzaak  voor  het  ontwikkelen  van  hart‐  en  vaatziekten  is  het 

openscheuren  van  een  aderverkalking  (de  technische  term  is  atherosclerotische 

plaque). Dit proces begint met ophoping van cholesterol op bepaalde plekken  in de 

slagaders,  dat  grote  hoeveelheden  ontstekingscellen  aantrekt  (vooral  een  celtype 

genaamd  macrofaag).  Deze  cellen  nemen  het  cholesterol  op  en  proberen  het  te 

verteren.  Omdat  het  cholesterol  sneller  ophoopt  dan  de  macrofagen  het  kunnen 

opruimen, hoopt zich steeds meer cholesterol op in de macrofagen. De macrophagen 

zullen uiteindelijk zelfs sterven. Omdat op hun beurt ook de macrofagen onvoldoende 

worden  opgeruimd, wordt  er  een  necrotische  kern  gevormd  in  de  aderverkalking. 

Zoals bij de meeste processen waarbij weefselsterfte plaats vindt,  treedt hierbij een 

beschermingsmechanisme  in  werking  waarbij  het  ontstekingsproces  wordt 

ingekapseld door  een  laag bindweefsel  en  gladde  spiercellen, ook wel  fibreuze  kap 

genaamd. Een klassieke misvatting is dat het steeds verder aangroeien van de plaque 

er  uiteindelijk  voor  zorgt  dat  de  slagader  helemaal  afgesloten wordt, waardoor  de 

bloedtoevoer  afgesloten wordt  en  door  zuurstofgebrek  een  hartinfarct  of  beroerte 

ontstaat. Echter, omdat aderverkalking een traag proces  is, dijt de diameter van een 
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bloedvat vaak met de groeiende plaque mee uit, en tegelijkertijd ontstaan voldoende 

natuurlijke  omleidingen waarlangs  het  bloed  kan  blijven  stromen.  De  fibreuze  kap 

blijkt  helaas  niet  altijd  sterk  genoeg  om  de  onderliggende  necrotische  kern 

ingekapseld  te houden. Als deze  fibreuze  kap  scheurt,  komt de necrotische  kern  in 

contact met het bloed, en dit  leidt  tot onmiddellijke  activatie  van de bloedstolling, 

waardoor het bloedvat direct afgesloten wordt en acuut zuurstof gebrek optreedt. We 

nemen aan dat hoe groter de necrotische kern is, en hoe dunner de fibreuze kap, des 

te groter het risico op het scheuren van de aderverkalking is. We weten echter maar 

weinig  over  de  directe  oorzaken  van  scheuring,  en  we  weten  ook  niet  waarom 

sommige  aderverkalkingen  een  dikke  fibreuze  kap  hebben,  terwijl  andere  ader‐

verkalkingen vooral een grote necrotische kern hebben.  

Het is bekend dat in aderverkalkingen een sterk verhoogde stofwisseling plaats vindt, 

en veel glucose verbruikt wordt om het ontstekingsproces van voldoende brandstof te 

voorzien. Het is bekend dat in condities van sterk verhoogde stofwisseling versuikerde 

eiwitten (afgekort AGEs) ophopen. Omdat aan AGEs verschillende schadelijke effecten 

worden  toegeschreven,  zou ophoping van AGEs kunnen bijdragen aan het  scheuren 

van aderverkalkingen waarin een hoge mate van ontsteking optreedt. 

AGEs behoren  tot een grote verzameling van  chemische verbindingen die  tot  stand 

komen  wanneer  suikers  met  eiwitten  reageren.  Dit  proces  is  wellicht  het  meest 

bekend  in  voedselbereiding. Voorbeelden  zijn de Merengue  en de bruine  korst die 

ontstaat  bij  het  bakken  van  brood  of  het  grillen  van  vlees.  Deze  zogeheten 

bruiningsreactie  door  verhitting  van  eiwitten  en  suikers  werd  ontdekt  door  Louis 

Camille Maillard  in  1912.  Omdat  ons  lichaam  “maar”  37  graden  is,  verloopt  deze 

reactie in ons lichaam zeer traag. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd ontdekt 

dat deze  reactie plaats vindt  in weefsels die  langzaam vernieuwd worden, zoals het 

bindweefsel  in  de  huid  en  bloedvaten,  en  bijdraagt  aan  veroudering  van  deze 

weefsels.  Uit  verder  onderzoek  bleek  echter  dat  tussenproducten  van  de  suiker‐

afbraak vele malen sneller reageren met eiwitten tot AGEs dan glucose zelf. Van deze 

AGE voorlopers  is methylglyoxaal de belangrijkste en meest reactieve voorloper. Het 

ophopen van AGEs wordt in verband gebracht met het ontwikkelen van verschillende 

verouderingsziekten (van dementie tot huidveroudering), en met de complicaties van 

diabetes  in het bijzonder. Dierproefstudies  lieten ook  zien dat  verschillende  stoffen 

die AGE  vorming  tegengaan, de  vorming  van  aderverkalking  remmen.  In de plaque 

zouden  AGEs  op  verschillende  wijzen  bij  kunnen  dragen  aan  de  ontwikkeling  van 

plaque  scheuring. Er bestaat bijvoorbeeld een  receptor voor AGEs  (RAGE). Als deze 

receptor geactiveerd wordt leidt dit tot een activatie van het ontstekingssysteem van 

de  cel. Daarmee  zou de ontstekingsreactie  in de plaque  verder  aangejaagd  kunnen 

worden.  Inderdaad,  muizen  die  deze  receptor  door  genetische  modificatie  niet 

hebben zijn in zeer sterke mate beschermd tegen aderverkalking en complicaties van 

diabetes.  Ten  tweede  is methylglyoxaal  in hoge  concentraties  giftig,  en  zou dus bij 

kunnen dragen aan  toegenomen weefselversterfte  in de aderverkalking en daarmee 

aan versnelde aangroei van de necrotische kern. Gelukkig kan methylglyoxaal worden 
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afgebroken  door  de  cel.  Belangrijk  in  dit  verband  is  het  glyoxalase  systeem,  dat 

overmatige  AGE  vorming  tegengaat  door  methylglyoxaal  af  te  breken  tot 

rechtsdraaiend melkzuur. Deze chemische  reactie verloopt  in  twee stappen, waarbij 

de  eerste  stap,  die  voltrokken  wordt  door  het  enzym  glyoxalase  1  (GLO1),  de 

snelheidsbepalende stap is. Het belang van dit systeem wordt onderstreept door het 

vroege ontstaan van het glyoxalase systeem in het evolutionaire proces, en daardoor 

aangetroffen wordt in bacteriën, planten, schimmels en dieren. Echter, het glyoxalase 

systeem bevat enkele zwakheden waardoor het niet altijd goed in staat lijkt te zijn de 

vorming  van  methylglyoxaal  tegen  te  gaan.  Ten  eerste  is  voor  de  GLO1  reactie 

glutathion nodig. Omdat deze stof bij langdurig verhoogde stofwisseling op kan raken, 

kan  de GLO1  reactie  hierdoor  onvoldoende  plaats  vinden.  Ten  tweede  is  de GLO1 

activiteit  bevattelijk  voor  inactivatie  door  allerhande  bijproducten  van  verhoogde 

stofwisseling.  Ten  derde  wordt  de  productie  van  GLO1  gereguleerd  door  tal  van 

signalen die de cel ontvangt, van ontstekingsignalen tot insuline. Deze factoren samen 

kunnen bijdragen aan onvoldoende bescherming tegen AGE vorming  in de cel. AGEs 

afgeleid uit de reactie van methylglyoxaal met aminozuren hoeven dus niet alleen een 

indicatie  van hoge  suikerconcentraties  te  zijn, maar  kunnen ook ontstaan door het 

laten  afweten  van  het  GLO1  systeem  door  bijvoorbeeld  ontsteking  of  bij  zuurstof 

gebrek. Omdat zowel aderverkalking als diabetes gekenmerkt worden door ontsteking 

en (lokaal) verhoogde stofwisseling, is het aannemelijk dat het glyoxalase systeem zijn 

werkzaamheid verliest en daardoor AGE ophoping versneld plaats kan vinden in deze 

aandoeningen. 

Belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift 

In dit proefschrift werd onderzocht of metingen van AGEs en het glyoxalase systeem, 

in bloed en  in weefsels, samenhangen met het hebben van diabetes en ontwikkelen 

van hart‐ en vaatziekten.  

In dit proefschrift hebben we gebruik gemaakt van grote bevolkingsonderzoeken om 

de verbanden tussen AGEs, diabetes en hart‐ en vaatziekten verder te onderzoeken. 

In dit proefschrift hebben we ook gebruik gemaakt  van  indirecte metingen  van het 

hebben  van  aderverkalking,  als  een maat  voor  vroege manifestaties  van  hart‐  en 

vaatziekten.  Een  van  die  maten,  de  enkel‐arm  index,  is  veelgebruikt  omdat  deze 

eenvoudig  te meten  is  en  sterk met  hart‐  en  vaatziekte  samenhangt.  Kortgezegd 

wordt de bloeddruk in de arm gedeeld door de bloeddruk in de benen, als maat voor 

vernauwingen  in  de beenslagaders door  aderverkalking.  In  hoofdstuk  2 werd  eerst 

onderzocht of de enkel‐arm  index even sterk samenhangt met sterfte door hart‐ en 

vaatziekten  in  mensen  met  diabetes  als  mensen  zonder  diabetes.  Dit  was  een 

belangrijke vraag omdat er aanwijzingen bestonden dat de enkel‐arm  index minder 

betrouwbaar  zou  zijn  in  mensen  met  diabetes  en  we  in  een  latere  studie  in  dit 

proefschrift  van  de  enkel‐arm  index  gebruik  maken  in  mensen  met‐  en  zonder 

diabetes. Uit hoofdstuk 2 blijkt dat de enkel‐arm  index even sterk samenhangt met 
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algemene sterfte en sterfte door hart‐ en vaatziekten  in mensen met diabetes als  in 

mensen zonder diabetes.  

Het volgende doel was om uit  te zoeken of AGEs  inderdaad wel verhoogd waren  in 

mensen met  type 2 diabetes.  In hoofdstuk 4 werd beschreven dat een aantal AGEs 

gemeten  in plasma niet verhoogd blijken te zijn  in mensen met  type 2 diabetes. Dit 

resultaat was verassend, en in tegenstelling met studies uitgevoerd  in patiënten met 

type 1 diabetes. Bovendien, werd ook geen enkel verband gevonden tussen de AGEs 

en eerder ontwikkelde hart‐ en vaatziekten.  

Vervolgens  werd  onderzocht  of  het  hebben  van  type  2  diabetes  het  glyoxalase 

systeem beïnvloedt. Daartoe werd eerst  in hoofdstuk 3 een zeer gevoelige  techniek 

beschreven om lage concentraties van rechtsdraaiend melkzuur, het eindproduct van 

het  glyoxalase  systeem,  betrouwbaar  te  kunnen  meten  in  plasma  en  urine.  Met 

massaspectrometrie bleek het  goed mogelijk om  links‐  en  rechtsdraaiend melkzuur 

van  elkaar  te  onderscheiden  en  betrouwbaar  te  meten.  Bovendien  bleken  zowel 

linksdraaiend als  rechtsdraaiend melkzuur verhoogd  in plasma en urine van mensen 

met  type  2  diabetes.  In  hoofdstuk  5  werd  onderzocht  of  het  glyoxalase  systeem 

samenhangt  met  het  hebben  van  type  2  diabetes  en  met  indicatoren  van 

aderverkalking  zoals  de  enkel‐arm  index.  Als  afspiegelingen  van  het  glyoxalase 

systeem werd mRNA  van GLO1  gemeten  in het bloed,  en  rechtsdraaiend melkzuur 

gemeten  in  plasma  en  urine.  Hoewel  GLO1  mRNA  en  wederom  rechtsdraaiend 

melkzuur  verhoogd  bleken  in mensen met  type  2  diabetes,  bleek  geen  van  deze 

metingen  op  consistente wijze  samen  te  hangen met  de  verschillende maten  van 

aderverkalking. 

In hoofdstuk 6,  in een  studie uitgevoerd  in mensen met  type 2 diabetes bleek dat 

AGEs  gemeten  in plasma wel  samen hangen met het ontwikkelen  van  toekomstige 

hart‐  en  vaatziekten.  Deze  bevindingen  werden  verder  bevestigd  in  hoofdstuk  7. 

Hierin vonden we ook een samenhang tussen AGE concentraties gemeten in plaques 

en  verschillende  eigenschappen  van  deze  plaque.  Twee  belangrijke  AGEs  bleken 

inderdaad  verhoogd  te  zijn  in  plaques met  kenmerken  van  ruptuur.  Er werd  geen 

verdere verhoging van AGEs in de plaques afkomstig van mensen met type 2 diabetes 

aangetroffen. Aankleuringen van AGEs werden voornamelijk aangetroffen rondom de 

kern van de plaque en vooral in gebieden waar lage zuurstof spanning heerst, en die 

rijk zijn aan macrofagen. Bovendien werd een sterk verband gevonden tussen hogere 

waarden van AGEs en hogere waarden van ontstekingseiwitten gemeten in de plaque. 

Bovendien  bleek  dat mRNA  van GLO1  verlaagd  is  in  segmenten  van  plaques waar 

scheuring  had  plaats  gevonden,  vergeleken  met  segmenten  die  als  stabiel  waren 

beoordeeld. Een soortgelijk patroon werd ook aangetroffen voor GLO1 eiwit waarden 

en  enzymatische  activiteit.  Uit  experimenten  uitgevoerd  in  het  laboratorium  met 

gekweekte macrofagen bleek dat ontsteking en zuurstofgebrek inderdaad belangrijke 

oorzaken  voor  de  vorming  van methylglyoxaal  en  AGEs  kunnen  zijn.  Dit  ging  ook 

samen met  verlaging  van GLO1  activiteit.  Vervolgens  bleek methylglyoxaal  in  hoge 

concentraties  in  staat de macrofagen  te doden. Echter, we vonden  in  celkweek dat 
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toevoegen  van  hoge  suikerconcentraties  aan  het  kweekmedium  niet  leidt  tot  een 

verhoogde  aanmaak  van  AGEs.  Deze  bevindingen  kwamen  overeen  met  de 

waarnemingen  in  de  aderverkalkingen,  en  suggereren  dat  de  hoge  mate  van 

ontsteking  en  zuurstofgebrek  in  de  plaque  bijdragen  aan  de  vorming  van 

methylglyoxaal,  dat  vervolgens  tot  AGE  vorming  en  weefselversterf  kan  leiden. 

Bovendien  is een belangrijke bescherming hiertegen, het  enzym GLO1,  afgenomen. 

Dit  zou  vervolgens  tot  een  vicieuze  cirkel  kunnen  leiden  waarbij  hoge  mate  van 

ontsteking  tot  een  steeds  verdere  toename  van  methylglyoxaal  en  weefselsterfte 

leidt, met uiteindelijk scheuring van de aderverkalking en een beroerte als gevolg. In 

hoofdstuk  8  werd  onderzocht  of  daling  van  GLO1  in  gescheurde  aderverkalking 

inderdaad een oorzakelijke rol speelt in het ontstaan van aderverkalking zelf, en in het 

toenemen van kenmerken die duiden op een verhoogd risico op scheuring. Om deze 

vraag  te  beantwoorden,  werden  muizen  die  veel  GLO1  produceren  gekruist  met 

muizen  die  aderverkalking  ontwikkelen. We  vonden  echter  geen  enkel  verschil  in 

mate van aderverkalking tussen muizen met en zonder GLO1 overexpressie.  

Conclusie  

Dit  proefschrift  bevestigt  dat  eerdere  bevindingen  over  de  rol  van  AGEs  in 

aderverkalking  in  proefdieren  ook  op  lijken  te  gaan  voor mensen,  en wijst  nieuwe 

mechanismen  aan  waarmee  AGEs  aan  scheuring  van  de  aderverkalking  zouden 

kunnen bijdragen. Samengevat, de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift zijn 

dat hogere AGE  concentraties  in het plasma  samenhangen met een hoger  risico op 

het ontwikkelen van hart‐ en vaatziekten en  inderdaad ophopen  in plaques met een 

hoog  risico  op  scheuring.  Hoewel  het  GLO1  systeem  verlaagd  blijkt  te  zijn  in 

gescheurde  aderverkalkingen,  en  ontsteking  en  zuurstof  gebrek  hier  mogelijke 

oorzaken voor zijn, bleek een verhoogde concentratie van GLO1 niet te beschermen 

tegen aderverkalking  in muizen. Hiermee wordt de GLO1 daling als directe oorzaak 

voor de AGE ophopingen in aderverkalking enigszins in twijfel getrokken. Toekomstige 

medicijnen om AGE vorming  te remmen zullen zich dus waarschijnlijk direct op AGE 

vorming zelf moeten richten, in plaats van ondersteuning van het glyoxalase systeem. 

Zoals  aangegeven  bestaan  er  een  aantal  potentiele medicijnen  die de  vorming  van 

methylglyoxaal  en  AGEs  tegen  kunnen  gaan.  Dit  proefschrift  onderstreept  het 

potentiele  belang  van  deze  verbindingen  om  diabetes  en  hart‐  en  vaatziekten  te 

bestrijden. 

Dit proefschrift  laat ook zien dat AGE metingen  in plasma mogelijk geschikt kunnen 

zijn om hart‐ en vaatziekten te voorspellen. Dit is vooral belangrijk voor mensen met 

diabetes, omdat nog altijd zeer  lastig te voorspellen  is wie het hoogste risico op het 

ontwikkelen  van  hart‐  en  vaatziekten heeft. Door  gebrekkige  risicoschatting  krijgen 

veel mensen met diabetes hierdoor niet genoeg, of  juist  te veel medicijnen om hun 

risico op hart‐ en vaatziekten te beperken. Het is belangrijk te vermelden dat we maar 

een  kleine  selectie  van  AGEs  hebben  gemeten  in  dit  proefschrift. Mogelijk  zijn  er 
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andere AGEs die wel  in  type 2 diabetes  verhoogd  zijn en nog  sterker met hart‐ en 

vaatziekten  samenhangen.  Bovendien,  vele  technische  verfijningen  van  de  huidige 

meetmethoden,  en metingen  in  bloedcellen  of  urine  in  plaats  van  plasma,  en  het 

direct meten van methylglyoxaal zijn mogelijk om hier verbetering in aan te brengen, 

en dit zal dan ook de inzet zijn van toekomstig onderzoek.  

 

 




