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SAMENVATTING

Vrije zuurstof radicalen spelen een belangrijke rol in vele biologische processen

in de mens. Het zijn echter zeer reactieve deeltjes, waardoor schade aan weefsels kan

ontstaan. Antioxydantenzymen en andere antioxydantverbindingen in het lichaam

kunnen deze reactieve deeltjes weer onschadelijk maken. -

Meervoudig onverzadigde vetzuren (MOV) zijn zeer gevoelig voor aanvallen van

vrije zuurstof radicalen door de aanwezigheid van twee of meer dubbele bindingen

(Hoofdstuk 1). Deze gevoeligheid neemt toe bij een toename van het aantal dubbele

bindingen. Dit proces, en de daarop volgende peroxydatie van het vetzuur onder

invloed van zuurstof wordt 'lipidenperoxydatie' genoemd. Gedurende lipiden-

peroxydatie worden lipoperoxyden gevormd die op hun beurt andere vetzuren kunnen

aanvallen, en zo een ketting-reactie veroorzaken. Dit kan leiden tot beschadiging van

celmembranen, waarin deze MOV zich bevinden. De relatieve hoeveelheid en de soort

MOV in membranen wordt onder andere bepaald door de vetzuursamenstelling van

de voeding. Antioxydanten, zoals vitamine E uit de voeding, kunnen de ketting-reactie

van lipidenperoxydatie stoppen. Lipidenperoxydatie is dus afhankelijk van de vorming

van vrije zuurstof radicalen, van de beschikbaarheid van MOV, van de hoeveelheid

dubbele bindingen in de MOV, en van de aanwezigheid van antioxydanten.

Lipidenperoxydatie vindt niet alleen plaats in cellulaire membranen, maar ook in

bijvoorbeeld lipoproteinen. Resultaten van veel recente onderzoeken geven aan dat

het ontstaan en/of de progressie van atherosclerose mogelijk een oorzaak vinden in

lipidenperoxydatie van lage dichtheid lipoprotemen (LDL) (Hoofdstuk 1).

Aangezien lipidenperoxydatie afhankelijk is van de hoeveelheid beschikbare

dubbele bindingen in MOV, werd de invloed van een verhoging van de hoeveelheid

sterk onverzadigde MOV in de voeding op de oxydatie-gevoeligheid van LDL

onderzocht (Hoofdstuk 2). Gezonde proefpersonen kregen gedurende 3 weken een

supplement bij hun voeding, bestaande uit visolie, een olie met veel vetzuren met 5

en 6 dubbele bindingen. Indien men daama LDL isoleerde uit het bloed van die

proefpersonen, en het vervolgens oxydeerde met koper-ionen, dan werd er meer

oxydatie-produkt (geconjugeerde dienen) gevormd. In een groep die naast de visolie

tevens vitamine E ontving, duurde het langer voordat de oxydatie /n //fro op gang

kwam, maar de hoeveelheid dienen was uiteindelijk even sterk verhoogd als bij de
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proefpersonen die alleen visolie kregen. Uit deze proef werd geconcludeerd dat de

sterk onverzadigde vetzuren uit visolie de /n wfro oxydeerbaarheid van LDL verhogen,

maar dat vitamine E in de voeding de weerstand tegen dit proces verbetert.

Er zijn aanwijzingen dat visolie een positieve invloed heeft op het fysieke

prestatievermogen. Inbouw van de vetzuren uit visolie in membranen van rode

bloedcellen zou de flexibiliteit van deze cellen kunnen bevorderen, en daarmee de

voorziening van zuurstof aan de spieren. Echter fysieke inspanning verhoogd de

vorming van zuurstof radicalen, en een extra verhoging van de mate van lipiden-

peroxydatie door visolie, zoals waargenomen in Hoofdstuk 2, zou niet wenselijk zijn.

Om het effect van inspanning per se te bepalen werd eerst het fysieke prestatie-

vermogen, de flexibiliteit van rode bloedcellen en de mate van lipidenperoxydatie

gemeten in 24 getrainde atleten voor dat deze een supplement kregen (Hoofdstuk 3).

Een tijdrit van 1 uur op een fiets-ergometer resulteerde in een daling van de flexibiliteit

van de rode bloedcellen. Gedurende de tijdrit daalde ook de hoeveelheid

antioxydanten (tocoferolen en carotenolden) in plasma, maar onduidelijk is of dit

gerelateerd is aan lipidenperoxydatie, aan een verschuiving van antioxydanten van het

plasma naar weefsels, of aan een combinatie hiervan. Het meten van meer

parameters van lipidenperoxydatie zal daarom noodzakelijk zijn.

Gedurende 3 weken ontvingen vervolgens twee groepen van 8 atleten een

dagelijks supplement bestaande uit visolie, en van die twee groepen kreeg een groep

van 8 tevens vitamine E. De derde groep van 8 ontving een placebo supplement.

Suppletie met visolie veroorzaakte echter geen verandering van de flexibiliteit van de

rode bloedcellen. In tegenstelling tot de bevindingen in Hoofdstuk 2 veroorzaakte

suppletie met visolie bij de atleten (Hoofdstuk 3) geen stijging van de vorming van

geconjugeerde dienen tijdens oxydatie van LDL /n wfro. Voor de tegenstrijdige

resultaten van Hoofdstuk 2 en 3, met betrekking tot LDL oxydatie /n wfro, is tot op

heden echter nog geen verklaring gevonden. Na suppletie met visolie werd er geen

verbetering van de prestatie waargenomen, maar waren er ook geen aanwijzingen dat

de combinatie van inspanning en visolie-suppletie de mate van lipidenperoxydatie

extra verhoogt.

Gedurende de zwangerschap stijgen de plasma concentraties van lipiden.

Aangezien de hoeveelheid MOV in plasma dan ook stijgt, werd onderzocht of de
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hoeveelheid antioxydanten in plasma zich aanpast aan de verhoogde concentratie

MOV (Hoofdstuk 4). Verder werd ook gekeken naar de plasma antioxydant

concentraties van de pasgeborenen, omdat andere onderzoeken hebben aangetoond

dat de plasma vitamin E concentratie veel lager is dan die van de moeder. Alhoewel

ook de plasma concentratie van veel lipiden lager is dan bij de moeder, is de relatieve

bijdrage van sterk onverzadigde en oxydatie-gevoelige MOV in fosfolipiden groter.

Van het eerste naar het derde trimester van de zwangerschap stegen de plasma

concentraties van tocoferolen en de carotenoTd luteine met meer dan 40%. Dit was

meer dan de stijging van de mate van onverzadiging van het plasma, berekend aan

de hand van de stijging van MOV in fosfolipiden en het aantal dubbele bindingen in

die MOV. De R-caroteen concentratie in plasma daalde echter met 19%, terwijl de

concentraties van de andere carotenoVden constant bleven gedurende de

zwangerschap. Hierdoor daalde, van het eerste naar het derde trimester, de ratio van

deze carotenolden ten opzichte van de mate van onverzadiging.

Na de bevalling waren de plasma concentraties van oc-tocoferol en de carotenolden

vergelijkbaar met die in het derde trimester. De plasma concentraties van 5- en

B+y-tocoferol waren echter significant lager na de bevalling ten opzichte van waarden

in derde trimester. Het is onduidelijk of dit effect optreedt gedurende de laatste fase

van de zwangerschap, of dat de (oxydatieve) stress gedurende de bevalling hierop

van invloed is.

In pasgeborenen waren de plasma antioxydant concentraties veel lager dan die

van de moeder. Plasma concentraties van tocoferolen en carotenolden waren ook

significant lager indien ze gecorrigeerd werden voor de lagere mate van onverzadiging

van het neonatale plasma. Er werd nagenoeg geen fytoflueen aangetroffen in plasma

van pasgeborenen. Deze carotenoTd wordt dus tijdens de zwangerschap niet van de

moeder op het kind overgebracht. Verder bleek dat 6+y-tocoferol en veel carotenoTd

concentraties in neonataal plasma correleerden met die in moederlijk plasma, maar

dat dit niet gold voor 8-tocoferol, a-tocoferol, lycopeen en retinol.

Deze studie heeft getoond dat de stijging van de plasma concentraties oxydatie-

gevoelige MOV gedurende de zwangerschap, gepaard gaat met een stijging van de

concentraties van tocoferol en luteine. In hoeverre de stijging van deze antioxydanten

een potentiele stijging van lipidenperoxydatie kunnen voorkomen, zal additioneel

onderzoek moeten uitwijzen. Alhoewel de rol van carotenolden als antioxydanten

/n v/Vo ter discussie staat, kan de daling van de plasma B-caroteen concentratie
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tijdens de zwangerschap van biologische belang zijn. De daling van bepaalde tocoferol

isomeren na de bevalling, en de iage neonatale plasma concentraties van tocoferolen

en carotenoTden geven aan dat onderzoek naar parameters van lipidenperoxydatie

rond de tijd van bevalling noodzakelijk is.

Resultaten van recente onderzoeken duiden erop dat kenmerken van

zwangerschapshypertensie mede verklaard zouden kunnen worden door een

verstoorde balans tussen lipidenperoxydatie en antioxydant status. Vooral de rol van

vetoplosbare antioxydanten, zoals vitamine E, werd hierbij benadrukt. Echter niet in

alle onderzoeken werden verlaagde plasma vitamine E concentraties gevonden bij

zwangerschapshypertensie. Verder werd er geen rekening gehouden met

veranderingen in de vetzuur-status. Daarom werden de concentraties van

verschillende vetoplosbare antioxydanten gemeten in plasma van 23 vrouwen met

zwangerschapshypertensie gedurende het derde trimester en postpartum, en

vergeleken met 23 zwangere vrouwen zonder zwangerschapshypertensie (Hoofdstuk

5). Tevens werd onderzocht of de zwangerschapshypertensie bij de moeder van

invloed was op de antioxydant status van de pasgeborene. Plasma antioxydant

concentraties werden gerelateerd aan de mate van onverzadiging van fosfolipiden om

te corrigeren voor veranderingen in MOV-status, en omdat de hoge mate van

onverzadiging van fosfolipiden, membranen mogelijk gevoelig maakt voor lipiden-

peroxydatie. Er zijn aanwijzingen dat beschadiging van endotheliale cellen een rol

speelt in de pathogenese van zwangerschapshypertensie.

In het derde trimester waren de plasma concentraties van de gemeten tocoferolen,

carotenoTden en retinol vergelijkbaar in vrouwen met of zonder zwangerschaps-

hypertensie. Na de bevalling was de plasma concentratie van (3+y-tocoferol in de

controle groep 5% lager dan die in het derde trimester, een effect dat ook werd

waargenomen in de studie beschreven in Hoofdstuk 4. In de groep vrouwen met

zwangerschapshypertensie waren de postpartum plasma concentraties van

verscheidene antioxydanten 15 tot 26 percent lager dan de concentraties in het derde

trimester, hetgeen niet werd waargenomen in de controle groep. Na correctie voor

veranderingen in de mate van onverzadiging, die verschillend waren in de twee

groepen, was er echter geen onderscheid meer tussen de twee groepen. Uit onze

studie bleek ook dat de antioxydant status van de pasgeborenen niet beinvloed werd

door de milde zwangerschapshypertensie van de moeder. Deze resultaten
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onderschrijven daarom niet dat zwangerschapshypertensie gepaard gaat met een

verslechterde antioxydant status van moeder of kind. De vrouwen met zwangerschaps-

hypertensie in onze studie hadden een relatief milde vorm van deze aandoening. Het

is daarom mogelijk dat bij een zware vorm van zwangerschapshypertensie de

antioxydant status sterker afwijkt van een controle groep.

Gedurende veel operatieve ingrepen worden arterien tijdelijk afgesloten. Resultaten

uit proeven met dieren geven aan dat de hemieuwde toevoer van bloed (reperfusie),

en dus van zuurstof, naar het voorheen ischemische deel van de arterie een overmaat

aan vrije zuurstof radicalen veroorzaakt, en dus mogelijk gevolgen heeft voor de mate

van lipidenperoxydatie. In dieren werd aangetoond dat het toedienen van

antioxydanten het herstel van de hartfunctie na ischemie/reperfusie bespoedigt.

Echter, metingen van verschillende indicatoren voor lipidenperoxydatie leverden

tegenstrijdige resultaten op.

In mensen is oxydatieve stress na ischemie/reperfusie voomamelijk onderzocht

gedurende operatieve ingrepen onder zeer variabele condities. Percutane

transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) is een routinematig uitgevoerde

medische handeling onder goed-gestandaardiseerde omstandigheden, en zou dus een

bruikbaar ischemie/reperfusie model voor oxydatieve stress in de mens kunnen zijn.

Bij PTCA wordt een vemauwing in een kransslagader verwijd met behulp van een

ballon-catheter. Deze procedure wordt gewoonlijk aangeduid met 'dotteren'.

In eerdere onderzoeken werd lipidenperoxydatie tijdens PTCA in mensen meestal

onderzocht door het meten van produkten in plasma die reageren met

thiobarbituurzuur (TBArs). Deze indirecte methode is echter kwalitatief en kwantitatief

niet zeer betrouwbaar, hetgeen mogelijk de tegenstrijdige resultaten zou kunnen

verklaren. Daarom werd in 13 patienten, voor en na PTCA, de plasma concentratie

lipoperoxyden gemeten met een directe methode. Aangezien zuurstof radicalen

kunnen reageren met MOV in LDL, zou modificatie van het LDL-deeltje een indicatie

zijn voor het optreden van oxydatieve stress. Daarom werd de oxydatieve modificatie

gemeten aan de hand van de lipoperoxyde en antioxydant concentratie van LDL, en

de koper-geinduceerde oxydatie-gevoeligheid van het deeltje (Hoofdstuk 6).

Tien minuten na de eerste verwijding (dilatatie) --soms zijn meer pogingen nodig

om een klinisch acceptabel resultaat te krijgen--, waren de lipoperoxyde concentraties

in plasma en LDL vergelijkbaar met concentraties voor het dotteren, zowel in veneuze
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monsters als in monsters uit de coronaire arterie. In het arteriele LDL stegen de

antioxydant-concentraties (vooral a-tocoferol), terwijl in veneus LDL de concentrates

onveranderd bleven (tocoferolen) of licht daalden (carotenoTden). Tijdens de oxydatie

van LDL ;n wfro kwam de oxydatie even snel op gang in monster verzameld kort voor

PTCA als in monsters verzameld 10 minuten na de eerste dilatatie. Alhoewel deze

inloop periode, onder andere, bepaald wordt door de antioxydant concentratie in LDL,

hadden de waargenomen veranderingen in de antioxydant concentratie dus geen

statistisch significant effect op deze periode. Na de inloop periode treedt snelle

oxydatie van vetzuren op. Na de eerste 10 minuten van de dotter-procedure verliep

deze oxydatie langzamer dan ervoor. De hoeveelheid geconjugeerde dienen die

gevormd werd wijzigde echter niet. Twee dagen na PTCA waren de meeste

parameters vergelijkbaar met waarden enkele uren voor de PTCA, behalve de

ongeveer 17% lagere S-tocoferol en B+y-tocoferol concentraties in LDL. Desalniettemin

zijn er weinig aanwijzingen gevonden dat er een verhoogde mate van lipiden-

peroxydatie optreedt tijdens PTCA.

In de algemene discussie (Hoofdstuk 7) worden de belangrijkste bevindingen van

de studies in Hoofdstukken 2-6 kort uiteengezet. Geconcludeerd kan worden dat,

ondanks het feit dat meerdere technieken tegelijkertijd werden gehanteerd die tevens

reeds eerder succesvol zijn gebruikt voor het meten van lipidenperoxydatie, in de

beschreven situaties van potentieel toegenomen oxydatieve stress slechts weinig

aanwijzingen voor toegenomen lipidenperoxydatie zijn waargenomen. Interessant zou

zijn of nieuwe '/n wvo'-technieken, zoals het meten van plasma antistoffen tegen

geoxydeerd LDL dit zouden bevestigen, en of deze technieken in de toekomst

bruikbaar zijn voor voedingsinterventie-studies.
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