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SAMENVATTING 

In dit rappport worden de resultaten weergegeven van een literatuuronderzoek 
naar de oorzaken van atherosclerose en de samenhang met de invloed van bloedstroming 
op de vaatwand. 

Hoewel de literatuur omtrent atherosclerose en het onstaan ervan omvangrijk is, 
is op dit moment de exacte samenhang tussen de verschillende processen die een rol 
spelen niet bekend. De verschillende lichaamscellen die een rol spelen zijn 
endotheelcellen, gladde spiercellen uit de vaatwand, macrofagen en bloedplaatjes. De 
chemische stoffen die mogelijkerwijs van belang zijn, zijn groeifactoren, cholesterol, 
zuurstof en calcium. Met name het belang van deze stoffen is op het moment niet 
duidelijk. 

Uit onderzoeken is duidelijk geworden dat bloedstroming invloed heeft op het 
endotheel van bloedvaten. Deze invloed betrzft de celgroei, celmorfologie, de opn2me v211 
macromoleculen en de synthese van bepaalde stoffen. Het mechanisme waarlangs deze 
beïnvloeding verloopt is niet bekend. 
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1. INLEIDING 

De literatuurstudie waarvan in dit rapport de resultaten weergeven worden is 
gedaan als voorbereiding op een onderzoek naar de rol die fysische 
transportverschijnselen -met name wandschuifspanning en massatransport- kunnen 
spelen in het ontstaan van atherosclerose. 

Bij het onderzoek is gewerkt vanuit twee uitgangspunten. Het eerste was het in 
kaart brengen van de factoren -chemische stoffen, lichaamscellen en weefsels- die een rol 
spelen bij het ontstaan van atherosclerose. Het doel hiervan was het verkrijgen van 
inzicht in de relevante processen die mogelijk een invloed zouden kunnen ondervinden 
van wandschuifspanningen. De hoofdstukken 2 tot en met 7 handelen hierover. 

Het tweede uitgangspunt was het verzamelen van de processen die daadwerkelijk 
beïnvloed worden door wandschuifspanningen. Hierbij gaat het om verschijnselen waarbij 
het endotheel (de laag waarmee de binnenzijde van bloedvaten bekleed i s )  betrokken is. 
Hierover gaat hoofdstuk 8. 

Hoofdstuk 9 bevat de algemene conclusie uit dit rapport en tevens de mogelijke 
aanknopingspunten voor het in de eerste alinea genoemde onderzoek. 
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figuur 1: dwarsdoorsnede door een vaatwand (Ross en Glomset 1976) 



2 

2. DE VAATWAND 

De wanden van bloedvaten zijn opgebouwd uit drie lagen (zie figuur 1). 
Beginnend in de holte van het vat, het zogenaamde lumen, worden achtereenvolgens de 
tunica intima, de tunica media en de tunica adventitia onderscheiden. In het 
spraakgebruik wordt de term tunica doorgaans weggelaten. De drie lagen worden van 

intima en media, en de externe elastische lamina, tussen media en adventitia. 
De intima bestaat uit een monolaag van endotheelcellen, die de grens tussen het 

bloed en de vaatwand vormen, en een dunne laag van voornamelijk extracellulair 
materiaal en bindweefsel. In deze dunne laag worden bij kinderen enkele gladde 
spiercellen aangetroffen, naarmate de leeftijd vordert neemt het aantal hiervan toe (Ross 
en Glomset 1976). 

De media bevat voornamelijk gladde spiercellen; bij zoogdieren bedraagt het 
gehalte aan spiercellen bij grote elastische arteriën 40-50% en bij kleine gespierde 
arteriën 80-85%. Het overige deel wordt gevormd door extracellulair materiaal, zoals 
elastine, collageen en proteoglycaan (Campbell en Campbell 1987). 

De adventitia bevat naast spiercellen en extracellulair materiaal ook fibroblasten, 
dit zijn ongedifferentieerde cellen waaruit bindweefsel gevormd kan worden. Vanaf de 
zijde van de adventitia dringen haarvaten de vaatwand binnen (vasa vasorum) 
(Robertson 1977). Deze dringen de media tot ongeveer een vijfde van de diameter binnen 
(Smith en Staples 1980). 

dkd&ï geSCh?ideIl dOGT GEdC?rbrGkC!Il EEZlb~&IlEB: dP iEtEYEC? C?h.iitiSChe kLII ! lE , j  tiiSSeIl 
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3. OMSCHRIJVING VAN ATHEROSCLEROSE 

Atherosclerose is een ziekte van de middelgrote en grote gespierde arteriën 
(kransslagaders, halsslagader, arteriën in onderste extremiteiten) en van de grote 
elastische arteriën (aorta). 

De atherosclerotische laesie (ookwel plaque of atheroma genoemd) bestaat uit een 

(vetachtige stoffen; voornamelijk cholesterol, gewoonlijk gecomplexeerd met eiwitten en 
cholesterylesters) die bedekt wordt door een vezelachtige kap. Deze kap bestaat uit 
spiercellen, macrofagen (cellen die in het lichaam een opruimerfunctie hebben) en 
extracellulair materiaal (steunvezels). Sommige spiercellen en macrofagen bevatten grote 
hoeveelheden lipiden in de vorm van druppels. Deze cellen worden schuimcellen 
genoemd. 

Wanneer de ziekte voortschrijdt kunnen zich verschillende complicaties in en aan 
de laesie voordoen (Robbins 1984): 
- kalkophoping; 
- verzwering van het oppervlak en het openbarsten van de plaque, waardoor delen 

- thrombose (bloedstolsels aan het oppervlak, maar ook in de vaatwand); 
- hemorrhage (bloeding van haarvaten die de plaque binnengedrongen zijn); 
- in een vergevorderd stadium kan de aantasting zich uitbreiden naar de media: er 

treedt dan verlies op van elastisch weefsel, wat kan leiden tot een verwijding van 
het bloedvat (aneurysma) . 

Afsluiting van het aangetaste bloedvat door de plaque zelf of afsluiting van 
bloedvaten die 'stroomafwaarts' van de plaque liggen door loslatende bloedstolsels zijn 
de belangrijkste klinische gevolgen van atherosclerose. 

Naast at heroma's kunnen in de vaatwand andere aantastingen gevonden worden 
die mogelijk gerelateerd zijn aan atherosclerose. Tot deze aantastingen behoren de 'fatty 
streak', de 'diffuse intimal thickening', de 'fibromusculoelastic plaque' en de 'gelatinous 
lesion'. 

Fatty streaks lijken in hun samenstelling op atherosclerotische plaques en worden 
daarom is de mogelijkheid geopperd dat zij voorlopers hiervan zouden zijn. Het is de 
V ~ W W W  b nf dit j ~ i s t  is of niet,. Atherosclerotische plaques hebben duidelijke 
voorkeursplaatsen. Deze komen echter zelden overeen met de plaatsen waar fatty streaks 
voorkomen (Robbins 1984). Daarnaast komen fatty streaks voor bij mensen van alle 
rassen, wat niet geldt voor atherosclerose. Zekerheid omtrent een verband tussen fatty 

plaa;tseEjke verdikking v z ~  de intima. Deze war d t g C?JWiiiU T nrmrl rlnnr U W W L  nny bb I Lern 11 111 van lipidel 

ervan in de bloedbaan komen;. 

i 
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streaks en atherosclerose is er niet. 
De fibromusculoelastic plaque en de diffuse intimal thickening bestaan beide uit 

spierweefsel en bindweefsel. In een gelatinous lesion worden kleine druppeltjes ingesloten 
plasma gevonden. Lipiden komen in deze drie typen van laesies niet of nauwelijks voor. 
Ook hier geldt dat niet duidelijk is of deze verschijnselen wel of geen rol spelen in 
atherosclerose. 

3.1 Discussiepunten 

Hoewel geen duidelijkheid bestaat over het verband tussen de 
niet-atherosclerotische laesies en atherosclerose is het opvallend dat de eerste juist op 
kenmerkende punten, te weten een ophoping van gladde spiercellen in de intima en (dit 
geldt alleen voor fatty streaks) een ophoping van lipiden, overeenkomsten vertonen met 
atherosclerotische plaques. Toch vertonen zij niet dezelfde voorkeursplaatsen. Het is niet 
met zekerheid bekend of de genoemde verschijnselen een rol spelen in het ontstaan van 
atherosclerose. 
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4. CELLEN EN WEEFSELS DIE EEN ROL SPELEN IN ATHEROGENESE 

Uit de voorgaande beschrijving van atherosclerose blijkt dat bij het ontstaan en 
de ontwikkeling van de ziekte niet alleen het weefsel van de vaatwand betrokken is. Ook 
bloedplaatjes en macrofagen spelen een rol. De verschillende celtypen zullen besproken 
worden. 

4.1 Het endotheel 

Het endotheel is een enkele, aaneengesloten laag van cellen die de holte van 
bloedvaten bekleedt. Het heeft twee functies die verband houden met de ligging op het 
grensvlak tussen bloed en vaatwand. De eerste is het voorkomen van het optreden van 
ongewenste bloedstollingen aan de vaatwand, de tweede het regelen van het transport 
van stoffen van het bloed naar de vaatwand en terug. Daarnaast is het endotheel actief 
in de synthese en uitscheiding van diverse stoffen (Hammersen C.S. 1983). 

4.1.1 Endotheel en bloedstolling 

Op het gebied van bloedstolling speelt het endotheel een tweeledige rol: enerzijds 
werkt het stimulerend, anderzijds remmend op dit proces (Pearson 1983). De stolling 
wordt geremd als gevolg van: 
- synthese van antithrombine I11 en een bijbehorende cofactor die samen thrombine 

inactiveren. Thrombine is betrokken bij de voorlaatste stap in het stollingsproces 
en daarnaast is het mogelijk een plaatjesaggregator; 

- activering van het eiwit IC', dat de zogenaamde factoren V en VI11 in de bloedstolling 
remt; 

- uitscheiding van prostaglandine (PGI2), een stof die de aggregatie van bloedplaatjes 
remt. 

De stimulerende invloed van het endotheel op de bloedstolling wordt veroorzaakt door: 
- synthese van het 'basement membrane', een dunne laag tussen het endotheel en de 

rest va,n de intimg. Componenten hiervan komen vrij als het end&hve! hesuhadicJ b- 

wordt en hebben een aantrekkende werking op bloedplaatjes; 

in de bloedstolling vormt. 
- synthese van de 'von-Willebrandfactor', die samen met een ander eiwit factor VI11 
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Het endotheel is voor wat betreft de invloed op bloedstolling een duidelijk 
gepolariseerd membraan: de naar het lumen toegekeerde zijde is sterk stollingsremmend, 
terwijl de andere zijde de bloedstolling juist sterk bevordert. Dit is in overeenstemming 
met de functie van bloedstolling onder normale omstandigheden: het mechanisme dient 
alleen in werking te treden als het endotheel beschadigd (verwond) wordt. 

4.1.2 Endotheel en transport 

Voor het transport van stoffen over de endotheellaag zijn er verschillende 
mogelijkheden, waarbij de aard van de stof het transportmechanisme bepaalt. Kleine 
hydrofiele moleculen kunnen het endotheel passeren via de ruimten die er tussen de 
verschillende cellen bestaan, de laag is namelijk niet volledig gesloten. 

Voor grotere moleculen is dit niet mogelijk. Voor het transport van deze stoffen 
zijn er verschillende mogelijkheden. In 1953 zijn door Palade blaasjes in het cytoplasma 
van endotheelcellen beschreven, die vanaf dat moment in verband zijn gebracht met 
stoftransport. Lange tijd is gedacht dat het stoftransport via pinocytose zou verlopen, 
dat wil zeggen dat een klein volume plasma aan de luminale zijde van het endotheel door 
een deel van de celmembraan wordt ingesloten, waardoor een met plasma gevuld blaasje 
ontstaat, dat los komt van de celmembraan en naar de andere zijde van de endotheelcel 
beweegt. Daar verloopt het proces in omgekeerde richting en wordt het plasmavolume 
afgescheiden. De concentratie in zo'n blaasje zou dientengevolge gelijk moeten zijn aan 
die van het plasma. Dit is niet het geval (Clough 1983). De concentratie van stoffen 
blijkt in de blaasjes kleiner te zijn dan in het plasma. Clough heeft op basis hiervan een 
ander mechanisme geformuleerd, waarbij het blaasje niet direkt naar de andere zijde van 
de cel getransporteerd wordt. In plaats daarvan wordt verondersteld dat er onderweg een 
reeks van versmeltingen met andere blaasjes plaatsvindt, gevolgd door splitsing van de 
nieuw gevormde blaasjes. Door dit 'fusion-fission-mechanisme' wordt de inhoud van een 
blaasjes steeds opgemengd met die van andere blaasjes en neemt de concentratie ervan 
af. 

Frokjavr-Jensen (1983) heeft een driedimensionale studie van endotheelcellen 
gemaakt aan de hand van coupes, die op onderlinge afstanden van 140 A van elkaar 
gemaakt werden. Door de coupes op volgorde ie bekijken kon de driedimensionale vorm 
van vesicles vastgesteld worden. Hieruit bleek dat vrije vesicles nauwelijks voorkomen. 
Van alle vesicles, die bij het bekijken van een enkel coupe te zien waren, leek 70% vrij te 
zijn, dat wil zeggen dat zij niet verbonden waren met de celmembraan. Bij een 



figuur 2: Schematische weergave van de verschillende ideeën omtrent 
het transport over het endotheel (Hammersen C.S. 1983). 
Getekend is een deel van het endotheel dat gepasseerd wordt 
door als een zwarte stip weergegeven moleculen. De 
bovenzijde van de tekening is het lumen, de onderzijde het 
subendot heel. 
I: blaasjestransport volgens Palade 
11: 
111: 

blaasjes t ransport met ' fusion-fis sionmechanisme' 
'direkte' contacten tussen bloed en subendotheel 
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driedimensionale studie bleek echter dat van deze vrij lijkende vesicles slechts 1% 
werkelijk vrij was. De overige waren in werkelijkheid onderdelen van instulpingen van de 
celmembraan. Met dit gegeven lijkt pinocytose als transportmechanisme van weinig 
belang te zijn. 

Het is dan ook niet duidelijk op welke manier het transport van macromoleculen 
over het endotheel werkelijk verloopt. Er zijn weliswaar diverse direkte contacten tussen 
hei milieu aan de ene zijde van het endotheel en dat aan de ander zijde (zoals openingen 
tussen endotheelcellen en kanalen die gevormd worden door versmelting van vesicles aan 
de een zijde van een endotheelcel met die aan de andere zijde), maar of het transport 
werkelijk hierlangs verloopt is onzeker (zie ook figuur 2). Daarom zijn twee fictieve 
poriesystemen gedefinieerd: een large pore system en een small pore system. Op basis 
van meting van het massatransport over het endotheel (waarbij aangenomen wordt dat 
de samenstelling van lymfevocht gelijk is aan die van het subendotheel) en modellering 
van het endotheel als een poreus filter zijn de afmetingen van de fictieve poriën bepaald 
op 40 tot 60 A voor de small pores en 200 tot 500 A voor de large pores (Renkin en 
Curry 1981). Bij de modellering wordt een combinatie van diffusie en convectief 
stoftransport verondersteld. De drijvende krachten van het convectieve transport zijn de 
hydrostatische en de osmotische druk. Overigens bleek bij berekeningen aan het 
transport van eiwit dat porietransport alleen niet voldoende was om de experimentele 
resultaten goed te beschrijving. Een betere beschrijving werd gevonden als een gedeelte 
van het transport volgens pure diffusie, dus zonder convectie, gemodelleerd werd (Renkin 
1980). In Appendix A wordt de modellering van endotheeltransport uitgebreider 
beschreven. 

4.1.3 Contractiliteit van endotheelcellen 

Endotheelcellen bevatten verschillende contractiele eiwitten (filamenten). 
Sommige daarvan komen algemeen voor, andere voornamelijk in cellen die aan 
mechanische stress blootstaan. Hiertoe behoren de zogenaamde stress fibers. 
(Drenckhahn 1983). In vitro wordt de aanmaak van deze stress fibers gestimuleerd door 
het aanleggen van afschuifspanning (zie paragraaf 8.1). Geïsoleerde stress fibers kunnen 

contractie ook in vivo plaatsvindt zou dit kunnen leiden tot een vergroting van de ruimte 
tussen endotheelcellen en daardoor tot een verhoging van de permeabiliteit van het 
endotheel. Of dit ook werkelijk gebeurd is zeer de vraag (Hammersen 1983). 

met bekdp \'%E ATP en cakium tot contractie gebracht Weiden. Als een dPfVQ1iil- b""J"" 



figuur 3:  Dwarsdoorsnede door een vaatwand waarin te zien is dat 
spiercellen vanuit de media naar de intima bewegen en daar 
een verdikking vormen (zie ook figuur 1) (Ross en Glomset 
1976) 
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4.1.4 Synthese van stoffen door het endotheel 

Omdat het endotheel de overgang vormt tussen het lumen en de vaatwand, 
bepaalt het de aard van de stoffen die de subendothele ruimte bereiken. Het bindt LDL 
(de 'transportvorm' van lipiden) via specifieke receptoren en modificeert haar zodat zij 
door de cellen in het subendotheel (bijv. macrofagen) herkend wordt. 

DOOF de synthese van vasoactieve agentia, groeifactoren en groeiremrileïs heeft hei 
endotheel een invloed op monocyten en gladde spiercellen. Het produceert een aantal 
groeifactoren, waaronder er één is die lijkt op de 'platelet derived growth factor (PDGF, 
zie paragraaf 4.4) (Ross 1986). Deze stof kan de groei van gladde spiercellen stimuleren 
en heeft daarnaast een aantrekkende werking op deze cellen en op monocyten. Daarnaast 
produceert het endotheel ook een stof die de groei van gladde spiercellen remt 
(heparansulfaat) (Davies C.S. 1988) Zoals gezegd is in paragraaf 4.1.1 synthetiseert het 
endotheel ook een aantal stoffen die de bloedstolling beïnvloeden, zowel in positieve als 
in negatieve zin. 

Normaal gesproken bestaat er een balans tussen stimulerende en remmende 
factoren waardoor de vaatwand in goede conditie blijft. Beschadiging van het endotheel 
leidt tot een verstoring van die balans. 

4.2 Gladde spiercellen 

Gladde spiercellen maken een belangrijk deel uit van de media en adventitia van 
bloedvaten. In kleinere vaten dienen zij om door samentrekken of ontspannen de 
bloeddruk te regelen. In de intima komen zij bij jonge kinderen nauwelijks voor. Bij het 
ouder worden neemt het aantal spiercellen in de intima toe. Dit proces staat bekend als 
'diffuse intimal thickening'. 

Zoals gezegd is maken gladde spiercellen ook deel uit van atherosclerotische 
laesies. Ross (1986) noemt de migratie (beweging) van gladde spiercellen vanuit de 
media naar de intima en de proliferatie (deling en groei) van die spiercellen de 
belangrijkste gebeurtenissen in atherogenese (zie figuur 3). 

Gladde spiercellen kennen twee fasen: een contractiele en een synthetische. In de 

collageen, in de synthetische toestand geldt het tegenovergestelde. Door de opname van 
lipiden kunnen zij dan veranderen in schuimcellen (Ross 1986, Wissler c.s 1987). Hoewel 
gladde spiercellen receptoren hebben voor LDL, wat duidt op de mogelijkheid voor een 

cûctractie!e t=&ar,d &!e:: zij niet, zij y ~ e i ~ j o  rhnlmtornl ep pn m & ~ f i  "J 7ii xnrpinicr "v*zLA b o vL*"*vwy"L "I 



9 

specifieke opname van LDL, menen Goldstein en Brown (1977) dat LDL in 
at herosclerotische plaques aspecifiek opgenomen wordt. De spiercellen zouden dan, net 
als macrofagen, een soort opruimerfunctie hebben. 

Bij in vitro onderzoek blijkt dat gladde spiercellen zich bewegen in de richting van 
een stijgende concentratie aan PDGF (Platelet Derived Growth Factor, een stof die door 
bloedplaatjes uitgescheiden kan worden) (Grotendorst C.S. 1987). 

4.3. Macrofagen 

Macrofagen, ookwel histiocyten genoemd, ontstaan uit monocyten (een van de 
verschillende soorten witte bloedlichaampjes) en worden in het lichaam aangetroffen in 
ontstekingsgebieden. Daar fungeren zij als 'opruimercellen'. De macrofagen die in 
atherosclerotische plaques aangetroffen worden, zijn afkomstig uit het bloed en bevatten 
doorgaans grote hoeveelheden cholesterol in de vorm van druppeltjes (schuimcellen). De 
opname van een dergelijke grote hoeveelheid is waarschijnlijk het gevolg van de 
opruimerfunctie. Overigens is het moeilijk om onderscheid te maken tussen schuimcellen 
die ontstaan zijn uit macrofagen en schuimcellen die afkomstig zijn van gladde 
spiercellen. (Wissler C.S. 1987). Macrofagen zijn in staat tot de synthese en uitscheiding 
van groeifactoren. Eén daarvan lijkt op PDGF (zie paragraaf 4.4) en heeft een 
aantrekkende en groeistimulerende werking op gladde spiercellen (Ross 1986). 

4.4 Bloeddaat ies 

Normaal gesproken vindt er geen interactie plaats tussen bloedplaatjes en het 
endotheel (paragraaf 4.1 .i). Beschadiging van het endotheel (mechanisch of chemisch) 
brengt hierin verandering (Ross 1986). De bloedplaatjes zullen dan aan het beschadigd 
endotheel hechten en overgaan tot de uitscheiding van diverse stoffen. Sommige daarvan 
hebben een functie bij de bloedstolling. In verband met atherosclerose is de mogelijke 
uitscheiding van een groeifactor (Platelet Derived Growth Factor of PDGF) van belang. 
Dit is een eiwit met een zeer korte levensduur dat een invloed heeft op onder andere 
g!adde spieïze!!en. Eet stimdeeït de =NA-synthese en daarmee de proliferatie van glad 
spierweefsel. Daarnaast heeft het een aantrekkende werking op gladde spiercellen. en 
macrofagen (Davies C.S. 1988). 

Bij experimenten waarbij het endotheel mechanisch beschadigd werd, waardoor 
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bloedplaatjes aanhechtten, is echter niet aangetoond dat de proliferatie van glad 
spierweefsel die het gevolg was van de beschadiging daadwerkelijk door PDGF 
veroorzaakt werd (Ross 1986). 

4.5 Discussiepunten 

Met het oog op een relatie tussen atherosclerose en massatransport lijken vooral 
het endotheel, als 'membraan' tussen het lumen en de intima, en bloedplaatjes, als bron 
van PDGF van belang. Van het endotheel is, voor wat het transport van 
macromoleculaire stoffen betreft, niet bekend hoe dit transport verloopt. In de praktijk 
blijkt het mogelijk om een beschrijving als poreus membraan te gebruiken voor het 
transport over een endotheellaag heen. Het model dat gebruikt wordt beva,t zowel 
convectief transport als diffusie. 

Met betrekking tot de rol die macrofagen en bloedplaatjes spelen in het ontstaan 
van atherosclerose is vooral de vraag van belang wat er de oorzaak van is dat zij in 
bepaalde gevallen wel en andere niet aan de vaatwand hechten. 
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figuur 4: Dwarsdoorsnede door een lipoproteïne (Deckelbaum C.S. 
1977) 
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5. STOFFEN DIE EEN ROL SPELEN BIJ ATHEROSCLEROSE 

5.1 Cholesterol 

Eén van de kenmerken van atherosclerose is de ophoping van lipiden (met name 
van cholesterol en cholesterylesters) in de wand van bloedvaten. Sinds lang wordt het 
geven van cholesterolrijke voeding aan proefdieren gebruikt om atherosclerose op te 
wekken. Dientengevolge is steeds een belangrijke rol toegekend aan cholesterol in het 
ontstaan van atherosclerose. Momenteel staat de rol van cholesterol als veroorzaker van 
atherosclerose ter discussie (Stehbens 1988). 

Cholesterol maakt deel uit van de groep stoffen die als geheel aangeduid wordt 
met de term lipiden en die naast cholesterol ook nog de triglyceriden en fosfolipiden 
omvat 

Triglyceriden, cholesterol en cholesterolesters zijn apolaire verbindingen en 
daardoor slecht in water oplosbaar. De fosfolipiden zijn niet zo eenduidig te kenmerken. 
Zij bezitten een slecht in water oplosbaar (apolair) deel en een goed in water oplosbaar 
(polair) deel (de fosfaatgroep). Doorgaans wordt gesproken over de apolaire staart en de 
polaire kop. De tweeledigheid maakt dat deze stoffen zich aan een grensvlak van een 
apolaire en een polaire vloeistof zodanig zullen oriënteren, dat de apolaire staarten in de 
apolaire fase steken en de polaire kop in de polaire fase. 

Als gevolg van de slechte oplosbaarheid in water worden de lipiden nauwelijks in 
vrije vorm in het bloedplasma aangetroffen in plaats daarvan worden zij getransporteerd 
door lipoproteïnen. Dit zijn deeltjes (diameter 10-1000 nm) die opgebouwd zijn uit een 
mantel en een kern (zie figuur 4). De mantel bestaat uit eiwit (de apoproteïne) uit 
fosfolipiden. Beide zijn zodanig georiënteerd dat hun polaire deel naar de buitenzijde 
(naar het bloedplasma) gekeerd is en hun apolaire deel naar de kern. Deze kern bevat de 
slecht in water oplosbare lipiden. De apoproteïne zorgt ervoor dat de lipoproteïne 
herkenbaar is voor de specifieke receptoren van lichaamscellen (zoals endotheelcellen en 
gladde spiercellen). 

Lipoproteïnen worden, afhankelijk van hun dichtheid, onderscheiden in een aantal 
klassen: high density lipoproteins (HDL), low density lipoproteins (LDL), intermediate 
density lipoproteins (IDL), very low density lipoproteins (VLDL) en chylomicronen. 

Lipiden die uit het voedsei opgenomen zijn, worden in het bloed door 
chylomicronen opgenomen. De triglyceriden worden afgegeven aan vet weefsels, waarna 
de chylomicronen naar de lever gaan. Daar wordt een deel van de cholesterol afgegeven 
aan de gal. De rest wordt, samen met het door de lever gesynthetiseerde cholesterol, 



figuur 5: Dwarsdoorsnede door een membraan (Sabine 1977); aan de 
boven- en onderzijde zijn de polaire koppen van de 
fosfolipiden te zien, in het midden de apolaire staarten. De 
twee losse 'lichamen' zijn eiwitmoleculen die deel uitmaken 
van dit membraan 
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opgenomen in VLDL, dat omgezet wordt in IDL en LDL. De laatste van de twee is het 
belangrijkst voor het transport van cholesterol en bevat 25% eiwit, 50% choleserol, 10% 
triglyceride en 15% fosfolipide. LDL is de vorm waarin cholesterol aan de weefsels 
aangeboden wordt (Ganong 1981). 

Naast het voedsel is de eigen synthese van cholesterol door het lichaam de tweede 
bron van deze stof. Als uitgangsstof dient hierbij acetyl-coA (een verbinding van 
azijnzuur en het co-enzym A, die onder andere ontstaat bij de normale afbraak van 
glucose in lichaamscellen). De synthese van cholesterol vindt voornamelijk plaats in de 
lever, maar ook arteriëel weefsel is hiertoe in staat (Sabine 1977). 

5.1.1 De rol van cholesterol in het lichaam 

Cholesterol heeft in het lichaam twee functies. Het is een uitgangsstof voor de 
synthese van galzuren en steroidhormonen. Daarnaast maakt het deel uit van de 
membranen. 

De basis van biologische membranen is een dubbele laag fosfolipiden. Hierin zijn 
de fosfolipiden zodanig georiënteerd dat de polaire koppen naar buiten gericht zijn en de 
apolaire staarten van de twee lagen naar elkaar toe gericht zijn. Het binnenste van de 
membranen bevat daardoor alleen de apolaire staarten (zie figuur 5). Door de interactie 
van deze staarten krijgt het membraan zijn structuur. Deze is echter niet star en binnen 
zo'n membraan bestaat een beweeglijkheid van de moleculen ten opzichte van elkaar die 
afhankelijk is van de temperatuur. Men spreekt daarom over de 'fluïditeit' of 
vloeibaarheid van een membraan. Er worden twee verschillende toestanden 
onderscheiden: een gelachtige toestand bij lagere temperatuur en een 
vloei bare-krist alt oest and bij hogere temperatuur. Evenals bij vas t-vloei baarovergangen 
kan in dit geval een overgangstemperatuur aangegeven worden. 

Een hogere vloeibaarheid van een membraan heeft een verhoogde permeabiliteit 
tot gevolg. Daarnaast beïnvloedt de vloeibaarheid de werking van eiwitten die deel uit 
maken van het membraan. Vaak spelen dit soort eiwitten een rol in het transport van 
stoffen die niet door het membraan kunnen diffunderen. 

In zijn algemeenheid blijkt cholesterol de ordening van de apolaire staarten in een 
ilrembïaan luenederi de Overgangstemperatuur ie verstoren waardoor een groter 
beweeglijkheid ontstaat. Boven de overgangstemperatuur worden de bewegingen door 
cholesterol juist belemmerd waardoor de vloeibaarheid afneemt (Jackson en Gotto 1976). 

Hoewel de beschreven verschijnselen waargenomen zijn bij het onderzoek aan de 
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membranen van rode bloedlichaampjes is het waarschijnlijk dat zij ook voorkomen bij 
andere lichaamscellen. 

5.1.2 Plasmacholesterolmetabolisme 

Er zijn twee manieren waarop LDL door cellen (onder andere gladde spiercellen) 
opgenomen kan worden: een specifieke en een aspecifieke manier. Bij de specifieke 
manier worden LDL eerst gebonden aan receptoren aan de buitenzijde van de cel, waarna 
het LDL-receptorcomplex door endocytose binnen de cel gehaald wordt. Dit 
transportmechanisme is aan autoregulatie onderhevig. Bij LDL-concentraties die hoger 
zijn dan 15 bg eiwit/ml neemt het aantal receptoren op het celoppervlak, en daardoor de 
specifieke opname af. Het aspecifieke opnamemechanisme is concentratieafhankeli jk en 
speelt vooral een rol bij hogere LDL-concentraties (Goldstein en Brown 1977). 

Eenmaal in de cel binnengekomen wordt LDL naar de lysosomen (celorganellen 
die 'afbrekende' enzymen bevatten) gevoerd waar zij gesplitst wordt in een eiwitdeel en 
een cholesteroldeel. Het eiwit wordt verder afgebroken tot kleine, wateroplosbare 
moleculen die uitgescheiden worden. Ook cholesterolesters worden gesplitst. Cholesterol 
kan door de slechte oplosbaarheid in water niet uitgescheiden worden en blijft in de cel, 
hetzij in vrije, hetzij in opnieuw veresterde vorm. De afvoer van cholesterol uit de cel 
verloopt in de vrije vorm waarbij cholesterol vanuit de celmembraan direkt overgedragen 
wordt op de mantel van HDL. Cholesterol wordt daarna veresterd en opgeslagen in de 
kern van het HDL-deeltje. 

5.1.3 De rol van cholesterol in atherogenese 

Goldstein en Brown (1977) zien zoa l s  velen- een hoog plasmacholesterolgehalte 
als de oorzaak van een hoge cholesterolconcentratie in het subendotheel. Naar hun 
mening leidt dit tot een hoge aspecifieke opname, en daardoor ophoping, van cholesterol 
door gladde spiercellen. 

Papahadjopoulos (1974) en Jackson en Gotto (1976) noemen de invloed van een 
verhoogd cholesterolgehalte van de membranen op de permeabiiit eii ervan ais oorzaak 
voor het ontstaan van een verstoring van de celprocessen. Dit zou dan een mogelijke 
aanleiding voor atherogenese zijn. Ross (1986) ziet in een dergelijke invloed een 
mogelijkheid tot een chemische beschadiging van endotheelcellen. 
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Hülsmann (1986) gaat ook uit van een verhoogd cholesterolgehalte van de 
celmembranen van het endotheel. Hij noemt als gevolg hiervan het gevoeliger worden 
van de membranen voor de invloed van calcium. Calcium prikkelt de cellen tot 
contractie, waardoor de permeabiliteit van de endotheellaag toeneemt. 

Alle bovengenoemde theorieën gaan uit van het idee dat een verhoogde 
concentratie aan cholesterol in het bloedplasma de prikkel tot atherogenese is. Dit idee is 
onder andere ingegeven door het feit dat het sinds lang te doen gebruikelijk is om 
atherosclerose bij proefdieren op te wekken door het geven van een cholesterolrijke 
voeding, waardoor een hoge plasmacholesterolconcentratie ontstaat 
(hypercholesterolemie). Stehbens (1988) heeft echter geconstateerd dat de aantastingen 
die als gevolg van hypercholesterolemie in de vaatwanden van proefdieren ontstaan niet 
overeenkomen met die in humane vaatwanden bij atherosclerose. Stehbens heeft een 
overzicht gepubliceerd van de gevonden verschillen (Stehbeos 1986) Hij noemt onder 
andere verschillen in het ziekteverloop (verzwering en bloedstolsels in de vaatwand 
komen bij konijnen niet voor) en verschillen in de plaats waar de aantastingen optreden. 
Op basis van deze gegevens stelt hij dat uit de proefdierexperimenten niet geconcludeerd 
mag worden dat humane atherosclerose veroorzaakt wordt door een hoog 
plasmacholesterolgehalte. Daartegenover staan echter gegevens uit epidemiologisch 
onderzoek waaruit blijkt dat atherosclerose onder bevolkingsgroepen met een 
plasmacholesterolgehalte lager dan 160 mg/dl weinig voorkomt en dat de kans op hart- 
en vaatziekten toeneemt met een verhoogd plasmacholesterolgehalte (Goldstein en 
Brown 1977). 

Smith en Staples (1980) vonden in niet aangetaste intimae LDL-concentraties die 
tweemaal zo hoog waren als die in het plasma. De concentratie in de mediae, net na de 
(intacte) interne elastische lamina bedroeg slechts enkele procenten van die in de 
intimae. De hoge intima-concentratie wordt uitgelegd als het gevolg van een actieve 
opname door het endotheel, gecombineerd met een lage permeabiliteit van de interne 
elastische lamina, waardoor de cholesterol in de intima ingesloten raakt. Voor HDL en 
plasma-eiwitten werden in de intima lagere concentraties gevonden dan in het plasma. 
Smith en Staples noemen de combinatie van een hoge cholesterolconcentratie en normale 
eiwitconcentraties als factor in atherogenese. 

5.2 Zuurstof 

Zuurstof zou op twee verschillende manieren een rol kunnen spelen in het proces 
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van atherosclerose. Op de eerste plaats bestaat de mogelijkheid dat een tekort aan 
zuurstof een remming geeft van processen die voor het goed functioneren van cellen 
noodzakelijk zijn. Daarnaast is zuurstof een 'biradikale' stof. Dit houdt in dat de stof 
erg reactief is. Zuurstof kan een keten van reacties in gang zetten waarbij stoffen zouden 
kunnen ontstaan die giftig zijn voor lichaamscellen. In normale cellen zijn mechanismen 
aanwezig die de hoeveelheid radikalen reduceren, bijvoorbeeld vitamine E en bepaalde 
enzymen. Hierdoor wordt vergiftiging van de cellen voorkomen. De efficiëntie van deze 
mechanismen is niet bij alle celtypen even groot, zodat sommige cellen gevoeliger zijn 
voor zogenaamde 'oxidatieve stress' dan andere. Volgens Stam C.S. (1986) zijn er 
aanwijzingen dat endotheelcellen en mogelijkerwijs gladde spiercellen tot de gevoelige 
celtypen behoren. 

Voor wat betreft een mogelijk tekort aan zuurstof heeft Smith gegevens op dit 
gebied verzameld (Smith 19'79). Bieruit blijkt dat op een diepte van ongeveer 100 p n  

onder het vaatwandoppervlak een zodanig lage zuurstofspanning heerst (35 mmHg) dat 
lichaamscellen overgaan tot de produktie van melkzuur. Bij een groep van 54 
onderzochte personen, met normale intimae, bleek dat bij 55% melkzuurproduktie in de 
intima op zou moeten treden. In 10% van de gevallen trad zelfs volledige 
zuurstofloosheid op. Bij in-vitro-experimenten is gebleken dat melkzuur de produktie 
van collageen stimuleert. Buiten dat is er geen direkt effect van zuurstof op 
atherosclerose aan te geven. Smith meent evenwel dat een verlaagde zuurstofspanning in 
het geheel van processen bij atherosclerose een rol kan spelen. Daartegenover staat dat 
een lage zuurstofspanning geen belemmering hoeft te zijn voor het functioneren van 
cellen; spiercellen in het hart hebben er bijvoorbeeld geen last van. 

5.3 Discussiemmten 

Als hypercholersterolemie niet de oorzaak is van atherosclerose, met welke invloed 
van cholesterol op atherogenese moet dan rekening gehouden worden? Smith en Staples 
verklaren een hoge cholesterolconcentratie in de intima met een actieve 
cholesterolopname. Een mogelijke rol van cholesterolsynthese in het geheel wordt niet 
genoemd. De synthese van cholesterol is onderhevig aan autoregulatie (Goldstein en 
Brown i9773 Mag daaruit geconciudeerd worden dat overproduktie niet voorkomt? Eet 
onderzoek van Smith en Staples is gedaan aan normale intimae. Waar ligt dan de relatie 
met atherosclerose? 

De eventuele rol van zuurstof is een onduidelijke. Een relatie tussen stoffen die 
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ontstaan uit de reacties waar zuurstof bij betrokken is en atherosclerose is niet bekend. 
Het belang van een zuurstof tekort is ook onzeker. Atherosclerose is een ziekte van de 
intima, terwijl de zuurstofspanning in de media, die niet aangetast wordt, lager is. 
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6. DE MONOCLONALE EN DE 'RESPONSC-TO-INJURY'-THEORIE 

Naast de specifieke ideeën die in de vorige paragrafen vermeld zijn omtrent 
factoren en processen die een rol spelen bij het ontstaan van atherosclerose zijn er twee 
algemenere theorieën, te weten de monoclonale en de 'response-to-injury-t heorie'. 

De monoclonale theorie is afkomstig van Benditt en Benditt (1973) en stelt dat 
cellen in een atherosclerotische plaque afkomstig zijn van één enkele cel, die als gevolg 
van een mutatie (door chemische of virale oorzaak) uitgegroeid is. De theorie is 
gebaseerd op de bevinding dat bij bepaalde zwarte vrouwen, die over twee celtypen 
beschikken in plaques steeds één van de twee gevonden wordt. Uit het feit dat zowel 
plaques met het ene als met het andere celtype gevonden worden concludeerden de 
onderzoekers dat er geen sprake was van een selectieproces. 

Volger,s de response-to-injiiry-theorie (Ross eil Glomset 1976) is de oorzaak van 
atherosclerose een 'injury' van het endotheel. Deze kan van mechanische en van 
chemische oorsprong zijn. Wanneer hij zodanig is dat het endotheel gedeeltelijk 
verwijderd wordt dan komt het subendotheel bloot vindt aanhechting van bloedplaatjes 
plaats. Deze geven hun groeifactor af waardoor gladde spiercellen aangetrokken worden 
en gestimuleerd worden om te  proliferen. Bovendien is het voor stoffen die normaal 
gesproken het endotheel niet, of moeilijk kunnen passeren nu mogelijk om direkt het 
subendotheel te bereiken. In principe zullen de beschreven processen moeten leiden tot 
een herstel van de beschadiging, maar een herhaalde beschadiging kan tot een 
ontregeling van het proces leiden waardoor het atherosclerotisch wordt. Er is een 
mogelijkheid dat ook de rol van de risicofactoren voor atherosclerose (hoge bloeddruk, 
hoge LDL-concentratie) bestaat uit het ontregelen van het reparatiemechanisme . Ook 
een 'injury' die geen morfologische verandering van de cellen geeft kan aanleiding geven 
tot de uitscheiding van groeifactoren waardoor de eerder genoemde migratie en 
proliferatie van glad spierweefsel geïnitieerd wordt (Ross 1986). 

6.1 Discussiepunten 

De response-to-injury-t heorie geeft een goede verklaring voor het ontstaan van 
een atherosclerotische plaque na een endotheeibeschadiging. Zij geeft echter geen 
duidelijkheid omtrent de aard van de, volgens deze theorie noodzakelijke, beschadiging., 
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7. CONCLUSIES OMTRENT ATHEROSCLEROSE EN MASSATRANSPORT 

Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd als voorbereiding op een studie naar de rol 
die massatransport kan hebben op atherosclerose. Daartoe is het enerzijds van belang 
welke stoffen een rol spelen en anderzijds of het proces van atherosclerose gestimuleerd 
door een verlaging of door een verhoging van de aanvoer van de stof in kwestie naar de 
vaatwand. 

In de ontwikkeling van atherosclerose spelen zowel cellen als chemische stoffen 
een rol. Tot de cellen behoren endot heelcellen, gladde spiercellen, macrofagen en 
bloedplaatjes. De chemische stoffen zijn groeifactoren, cholesterol (LDL), zuurstof en 
calcium. 

Met betrekking tot de groeifactoren kan gezegd worden dat zij vooral volgens de 
response-toinSury-theorie een rol spelen. Het is echter rnoeilijk om hen direkt te 
relateren aan massatransport, omdat het niet zozeer de vraag is in welke hoeveelheid zij 
aanwezig zijn dan wel Óf zij aanwezig zijn; ofwel het gaat erom of de cel die de 
groeifactor synthetiseert aanwezig is en of hij tot de synthese geprikkeld wordt. 

De rol van cholesterol staat ter discussie. Niet duidelijk is of deze stof een 
veroorzaker van atherosclerose is. Indien aangenomen wordt dat dit wel het geval is dan 
is het de vraag of het probleem schuilt in een te  lage afvoer of in een te  hoge aanvoer van 
cholesterol. Het eerste zou het geval zijn volgens Smith, die meldt dat de concentratie 
cholesterol in het interstitium hoger is dan in het plasma. Dit gegeven is overigens in 
strijd met de algemene gedachte dat atherosclerose bevorderd wordt door een verhoogde 
permeabiliteit van het endotheel. 

Calciumionen zouden een rol kunnen spelen doordat zij de permeabiliteit van het 
endotheel zouden verhogen. Het werkelijke belang van dit mechanisme is niet duidelijk. 

Zuurstof zou op twee manieren een rol kunnen spelen bij atherosclerose. Aan de 
ene kant zou zuurstof aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van toxische 
radikaalverbindingen. Aan de andere kant kan een tekort aan zuurstof het 
celmetabolisme verstoren. Overigens is niet precies duidelijk op welke manier dit 
verschijnsel atherosclerose zou kunnen veroorzaken. 

Algemeen geldt dat aan geen van de genoemde stoffen met zekerheid een 
belangrijke rol toebedeeld kan worden. Met betrekking tot de rol van het endotheel in 
het massatransport (bij atherosclerose) geidt dat de precieze transportmechanismen 
onduidelijk zijn, maar dat het model van een poreus filter gebruikt is om een redelijke 
beschrijving van het transport te geven. 
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8. INVLOED VAN WANDSCHUIFSPANNING OP HET ENDOTHEEL 

In dit hoofdstuk wordt gesproken over de invloed van wandschuifspanning op het 
endotheel. Het gebruik van het begrip 'wandschuifspanning' houdt het gevaar in dat de 
indruk gewekt wordt dat de beïnvloeding langs een louter mechanische weg zou verlopen. 
Dit hoeft niet het geval te zijn. Er is toch niet gekozen voor het gebruik van het 
aigemenere begrip 'sneineidsgradiëni aan de wand' omdat in de engelst alige literatüür 
vrijwel steeds gesproken wordt over I(  shear) stress' wanneer het genoemde verschijnsel 
bedoeld wordt. 

Wandschuifspanningen hebben invloed op een viertal eigenschappen van het 
endotheel, te weten de morfologie, de celgroei, de synthese van bepaalde stoffen en de 
opname van stoffen. In de volgende paragrafen zal de invloed op elk van de vier 
besproken worden. 

8.1 Invloed OD celmorfologie 

Blootstelling van endotheelcellen in vitro aan een laminaire stroming heeft tot 
gevolg dat de cellen verlengen en hun lengteas parallel aan de stroomrichting richten. 
De snelheid van het proces is afhankelijk van de grootte van de wandschuifspanning 
(Levesque en Nerem 1985). De twee verschijnselen -verlenging en richten- vinden niet 
tegelijkertijd plaats. Gedurende de eerste 4 uur na het begin van de blootstelling aan de 
afschuifspanning veranderen de cellen van vorm, pas daarna gaan zij zich richten 
(Levesque en Nerem 1985). In de periode van vormverandering neemt de hoeveelheid 
stress fibers in de endotheelcellen toe. In vitro zijn deze fibres willekeurig georiënteerd, in 
vivo is hun richting gelijk aan die van de stroming (Franke C.S. 1984). Dit verschil wordt 
mogelijk veroorzaakt door het verschil in ondergrond. Wanneer de wandschuifspanningen 
weggenomen worden treedt een vertraagde reactie op. Pas na 3 tot 4 uur neemt 
plotseling de verlenging van de cellen af (Remuzzi C.S. 1984). Blijkbaar zijn de 
aanpassingen aan veranderingen van de wandschuifspanning geen passieve processen. 

Een verandering van de morfologie van endotheelcellen als gevolg van een 
wandschuifspanningsverandering vindt overigens alleen plaats bij een laminaire stroming 
en niet bij een iürûühìte  stïûrriicg (Eavks e.s. 1986). 
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8.2 Invloed op celmoei 

Evenals het geval is bij de invloed op celmorfologie is het effect van 
wandschuifspanning op de celgroei afhankelijk van de aard van de stroming. Bij 
turbulente stroming heeft een lage wandschuifspanning (1 dynes/cm ) al na 3 uur een 
duidelijk verhoogde opname van 3H-thymidine (een grondstof voor DNA-synthese) tot 
gevolg. Bij laminaire stroming heeft een wandschuifspanning van 15 dynes/cm na 24 
nog geen effect (Davies C.S. 1986). 

2 

2 

8.3 Invloed op de oDnaxne van macromoleculaire stoffen 

De opname van macromoleculaire stoffen Is onderzocht aan de Band van vier 
modelstoffen: cholesterol, albumine, LDL en HRP (horse radish (= mierikswortel) 
peroxidase). 

Car0 en Nerem (1973) vonden aan de hand van onderzoek aan (uitgesneden) 
honde-arteriën slechts de suggestie van een verband tussen wandschuifspanning en de 
opname van 14C4-cholesterol. In een uitgebreid overzicht omtrent deze materie 
vermeldt Nerem (1981) de resultaten die wel een significant verband laten zien, te 
weten een stijging van de opname bij toenemende wandschuifspanning. 

Ook de opname van 1311-albumine vertoont een dergelijke afhankelijkheid van de 
2 wandschuifspanningen (gebied: 5-100 dynes/cm ) (Nerem C.S. 1976). Eenzelfde resultaat 

werd gevonden door Reif C.S. (1973), die hun experimentele resultaten combineerden met 
die van Polsley waardoor een groot wandschuifspanningsgebied beslagen werd (5-500 
dynes/cm ). Bij een oscillerende stroming met een gemiddelde stroom gelijk aan O en een 
frequentie van 4 Hz zijn er voor wat het verband tussen wandschuifspanning en opname 
betreft twee gebieden aan te geven. Bij lage wandschuifspanningen (amplitude < 50 
dynes/cm ) is er een geringe afhankelijkheid, daarboven (tot 100 dynes/cm ) is zij 
groter (Nerem c.s 1976). Zowel Nerem als Reif berekenden de opname die op basis van 
transportbeperking door de diffusiegrenslaag te verwachten was. In beide gevallen week 
het experimentele resultaat af van de verwachting. 

Wanneer een endotheellaag in vitro blootgesteld wordt aan een laminaire stroming 
die HRP bevat neemt de HRP-opname eerst toe, om vervolgens te  dalen naar de waarde 
voor niet aan stroming blootgestelde cellen. Het maximum dat bereikt wordt is 
afhankelijk van de wandschuifspanning. Wanneer een aangelegde stroming stapsgewijs 
verhoogd of verlaagd wordt vindt een verhoging van de opname van NRP plaats. Deze 

2 

2 2 
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verhoging is afhankelijk van de stapgrootte, de gemiddelde afschuifspanning en, bij een 
herhaling van de stap, van de tijd tussen twee stappen. Een stroming waarbij de 
wandschuifspanning wisselde tussen 1 en 8 dynes/cm2, met een periode van 15 minuten, 
bedraagt geeft een opnameverhoging van 51%. Wordt de wandschuifspanning met een 
zelfde periode gewisseld tussen 3 en 13 dynes/cm dan is de stijging 264%. Bij een kleine 
periode (5 minuten) is er geen effect meer (Davies C.S. 1984). Uit 
elekronenmikroskoopopnamen bleek dat HRP zich in membraangebonden vesicles, in 
losse vesicles en in lysozomen bevond (lysozomen zijn blaasjes die enzymen bevatten die 
dienen voor de afbraak van stoffen). Davies C.S. maakten hier uit op dat de invloed van 
wandschuifspanningen betrekking had op transport door pinocytose. 

Een verhoogde wandschuifspanning (30 dynes/cm ), bij laminaire stroming, 
bevordert de opname van 1251-LDL door endotheelcellen in vitro (Sprague C.S. 1987). 
Bij k t  onderzoek werd een opvallend resdtaat gevonden uit de volgende experimenten. 
Endot heelcellen werden in afwezigheid van LDL blootgesteld aan een bepaalde 
afschuifspanning. Daarna werden zij in contact gebracht met een niet-stromend medium 
dat 1251-LDL bevatte. Daarbij bleek dat de opname door cellen die aan hoge 
afschuifspanning (30 dynes/cm ) blootgestaan hadden hoger was dan die bij cellen die 
niet of aan lage (1 dynes/cm ) hadden blootgestaan. Blijkbaar bestaat er een 
mechanisme dat niet afhankelijk is van LDL, maar dat toch de opnamecapaciteit voor 
LDL vergroot. De auteurs maken melding van het onderscheid dat zij maakten tussen 
specifieke (=via binding aan een receptor verlopend) en niet-speciefieke opname. De 
grootte van de specifieke opname werd bepaald als als het verschil tussen de opname in 
aanwezigheid en in afwezigheid van een overmaat aan niet-radioactief gelabeld LDL. 
Nadere uit leg wordt hierover niet gegeven. De wandschuifspanning heeft alleen invloed 
op de specifieke opname van 1251-LDL. Deze bevinding werd ondersteund door het feit 
dan de binding van de stof aan het celoppervlak wandschuifspanningsafhankelijk is. 

zijn alle experimenten 
uitgevoerd bij wandschuifspanningen die lager zijn dan de 400 dynes/cm die Fry (1969) 
bepaalde als de grens waarboven het endotheel beschadigd (maar nog niet geërodeerd) 
wordt. 

Opgemerkt moet worden dat het in-vitrmnderzoek alleen iets zegt over de 
opname door een monolaag van endotheelcellen op een kunstmatige ondergrond en niets 
over het transport over een normaie endotheeiiaag been. Ûok zegt het niets over de 
afvoer van stoffen uit het endotheel. 

2 

2 

2 
2 

Met uitzondering van het onderzoek van Reif c.s., 
2 



22 

8.4 Invloed OD het histaminemetabolisme 

Histamine is een stof die een rol speelt bij ontstekingsreacties. Het beïnvloedt 
daarbij de doorbloeding en de permeabiliteit van bloedvaten in de rnicrocirculatie. De 
synthese van deze stof wordt gekatalyseert door het enzym histidinedecarboxylase. 

Om in vivo de invloed van wandschuifspanning te onderzoeken werd de aorta van 
een hond kunstmatig vernauwd. Na 2 uur was het histaminegehalte van de wand 
verhoogd. Dit was overigens alleen het geval bij niet beschadigd endotheel. (Markle en 
Hollis 1981). 

Bij het in-vitrmnderzoek werden 3 verschillende oscillerende 
wandschuifspanningen aangelegd (Skarlatos en Hollis 1987): 0,45-2,8 dynes/cm2, 2,24,8 
dynes/cm en 17,0-8,2 dynes/cm . De auteurs vermelden geen frequentie. Steeds werden 
na 5, 12 e= 24 uur de tcename vsn het histidinegehalte, de activiteit van 
histidinedecarboxylase en het histaminegehalte van het medium bepaald. Daarbij bleek 
voor het histaminegehalte van de cellen en voor de histidinedecarboxylase-activiteit een 

2 wandschuifspanning van 2 ,24 ,8  dynes/cm bij een tijdsduur tot 12 uur de grootste 
toename te geven, terwijl na 24 uur de cellen die aan 0,45-2,8 dynes/cm bloot hadden 
gestaan de grootste stijging vertoonden. Ook de invloed van wandschuifspanning op de 
histamine-uitscheiding is tijdafhankelijk. Tot 6 uur wordt histamine door cellen 
opgenomen uit het medium, daarna gaan de cellen histamine uitscheiden. De grootste 
uitscheiding vindt plaats bij de laagste wandschuifspanning. 

2 2 

2 

8.5 Invloed OD Drostacvclinesynthese 

Prostacycline is een remmer van de activiteit van bloedplaatjes. Hierdoor zou het 
een rol kunnen spelen in de handhaving van de anti-stollingseigenschappen van het 
endotheel. 

Wanneer een laag endotheelcellen in vitro blootgesteld wordt aan een stroming 
leidt dit dit tot een snelle stijging van de prostacyclinesynthese, waarna deze afneemt tot 
de waarde in afwezigheid van een stroming. Het maximum dat bij de stijging bereikt 
wordt, neemt toe met de afschuifspanning, de totale extra-produktie niet (in een gebied 
van 0,9-14 dynes/cm'). Het geheel speelt zich in een tijdsduur van ongeveer l û  minuten. 
Een st apsgewijze verlaging van de wandschuifspanning heeft geen invloed. Het effect 
neemt bij herhaling snel af (Grabowski C.S. 1985). 

Frangos C.S. (1985) vonden dat het aanleggen van een oscillerende 

3. 
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wandschuifspanning (8-12 dynes/cm2, 1 Hz) eenzelfde effect heeft. 

8.6 Samenvatting 

Wandschuifspanning heeft een invloed op: 
i) celmorfologie 
2) celdeling 
3) opname van macromoleculen 
4) synthese van histamine en prostacycline 

De verandering van celmorfologie verloopt in twee stappen. Eerst verlengen de 
cellen, daarna richten zij zich naar de stroom. Dit proces wordt alleen beïnvloed door 
larninaiïe stroming. 

Celdeling wordt alleen gestimuleerd door wandschuifspanning bij turbulente 
stroming. 

De opname van cholesterol, albumine en LDL neemt toe bij toenemende 
wandschuifspanning. De opname van albumine wordt ook gestimuleerd door een 
oscillerende stroming (4 Hz, gemiddelde stroom O). 

De opname van HRP neemt toe als gevolg van een stap omhoog of omlaag in de 
wandschuifspanning. Het effect neemt toe bij grotere stap in combinatie met een 
gemiddelde hogere wandschuifspanning. Bij een korte tijd (5 minuten) tussen 
opeenvolgende stappen verdwijnt het effect. 

Het proces dat tot een verhoging van LDL-opnamecapaciteit leidt speelt zich ook 
af in afwezigheid van LDL. De specifieke binding van LDL aan het celoppervlak wordt 
gestimuleerd door afschuifspanning. 

De invloed van wandschuifspanning op het hist aminemet abolisme is 
tijdsduurafhankelijk. Op de lange duur geeft een lage wandschuifspanning het grootste 
effect. 

De prostacyclinesynthese wordt door het aanleggen van een wandschuifspanning 
tijdelijk versneld. De totale extraproduktie is niet wandschuifspanningsafhankelijk, de 
maximale snelheid wel. 

8.7 Discussiemmten 

Het mechanisme waardoor de invloed van wandschuifspanning op endotheelcellen 
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wordt overgebracht is niet bekend. E r  zijn twee mogelijkheden: mechanische en 
chemische overdracht. 

De resultaten van het onderzoek naar de opnarne van stoffen wekken de indruk 
dat mechanische beschadiging hier een rol zou spelen. De opname neemt immers toe bij 
een hogere wandschuifspanning en in het algemeen wordt aangenomen dat een 
beschadiging van het endotheel de permeabiliteit verhoogt. De aangelegde 
wandschuifspanningen lagen bij het onderzoek echter (ver) beneden de waarde die nodig 
wordt geacht voor het optreden van mechanische beschadiging. 

Een verhoogde opname bij hoge wandschuifspanningen zou verklaard kunnen 
worden uit diffusiebeperkingen in het bloed dicht bij de vaatwand. Een hoge 
wandschuifspanning leidt in dat geval tot hoge concentraties van de op te nemen stof 
dicht bij de wand van het bloedvat. Uit het onderzoek aan de opname van LDL blijkt 
dat deze verklaring niet altijd opgaat, aangezien het mechanisme dat de 
opnamecapaciteit vergroot ook werkzaam is in afwezigheid van de op te nemen stof zelf. 
Ook Nerem en Reif contstateerden dat diffusiebeperking van de op te nemen stof niet 
bepalend was. Zij voeren als verklaring een nog onbekende invloed van de 
wandschuifspanning op het opnameproces aan. Daarmee blijft de mogelijkheid dat het 
om een diffusiebeperkt transport, anders dan dat van de op te nemen stof zelf, gaat open. 

Uit de onderzoeken naar de invloed van wandschuifspanning op de morfologie en 
de groei van cellen blijkt wel dat de invloed zich niet steeds op dezelfde schaal hoeft af te 
spelen. Dit wekt de indruk dat verschillende vormen van beïnvloeding in het spel zijn. 
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9. CONCLUSIE 

Het uitgangspunt van de literatuurstudie was het verkrijgen van inzicht in de 
factoren die een rol spelen bij het ontstaan van atherosclerose, zodat op grond van dit 
inzicht die processen aangewezen kunnen worden die in een studie naar de invloed van 
het massatransport betrokken moeten worden. 

Atherosclerose is een ziekte waarbij veel processen betrokken zijn. Onbekend is  
echter op welke manier de verschillende processen samenhangen met het ontstaan van de 
ziekte. Met het oog op een mogelijke rol van massatransport kan dan ook niet exact 
gezegd worden om welke massa het gaat. Wel is duidelijk dat met betrekking op het 
transport van stoffen over de endotheellaag een onderscheid gemaakt moet worden 
tussen hoogmoleculaire en laagmoleculaire stoffen. Over het algemeen wordt een 
verhoogd transport v m  hocgrnokcdaire stofkn naar de vaat wand in verba,nd gebracht 
met atherosclerose. 

In verband met de mogelijke rol die bloedplaatjes kunnen spelen, zou een 
beschouwing van de invloed van vloeistofstroming op het gedrag van deze cellen in de 
bloedbaan (verblijftijd in recirculatiegebieden, concentratie dicht bij de wand) 
overwogen kunnen worden. Veranderingen van het endotheeloppervlak die de hechting 
van bloedplaatjes stimuleren zijn echter in dit opzicht waarschijnlijk van een groter 
belang. 

Het mechanisme dat verantwoordelijk is voor de overdracht van de invloed van 
wandschuifspanning op de vaatwand is niet bekend. Massatransport in de grenslaag is 
een mogelijkheid, maar op grond van de bekende informatie kan een andere vorm van 
overdracht (bijvoorbeeld mechanische) niet uitgesloten worden. 

Op grond van het bovenstaande lijkt het voor het geplande onderzoek raadzaam 
om niet te sterk vast te  houden aan een direkte relatie met atherosclerose, maar veeleer 
massatransport zelf als uitgangspunt te nemen. De keuze van een modelstof kan dan 
gedaan worden aan de hand van het criterium hoog/laagmoleculair. 
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figuur Al :  De verhouding van het transport van stof s van het bloed 
naar de lymfe (Js) en de plasmaconcentratie(C1) als functie 
van de lymfestroom (Jv); De drie krommen gelden voor 
albumine(A), immunog1obuline-G (G) en fibrinogeen (F) . 
De waarde van X geeft de helling van de gestippelde rechten 
aan. 
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APPENDIX A MODELLERING VAN HET STOFTRANSPORT OVER HET 
ENDOTHEEL 

A.1 Inleidin4 

In deze appendix wordt beschreven hoe, uitgaande van een experimenteel bepaald 
transport van drie eiwitten (albumine (A), immunoglobuline-G (G) en fibrinogeen(F)) 
van het bloed naar de lymfe, een wiskundig model voor dit transport is opgesteld. Er is 
daarbij gestart met een theoretisch model dat door parameterkeuze zodanig aangepast 
werd dat de experimenten goed beschreven konden worden. Deze appendix is gebaseerd 
op een publikatie van Renkin (1980). 

Het transport werd experimenteel bepaald aan de hand van concentratiemetingen 
aan bloedplasma en lymfevocht bij een hond. Er is daarbij verondersteld dat het 
lymkvocht wat samenstelling bei& gelijk is aan de subendothele vloeistof. In figuur A l  
zijn de experimentele resultaten weergegeven. 

A.2 Modelvorminq 

Het endotheel wordt beschouwd als een poreus membraan waarover 
diffusietransport en convectief transport plaatsvindt. Het volumedebiet (Jv) , als gevolg 
van hydrostatische en osmotische druk (EP), door n cylindervormige poriën met een 
straal rp en een lengte x wordt gegeven door: 

waarin 17 de viscositeit is. 
De diffusiestroom van stof s (Js,d) volgt uit: 

- c2 = P S ( C 1 4 2 )  
X 

Js,d = D n r p  eff 

waarin = effectieve diffusiecoëfficiënt Deff 
C1 = plasmaconcentratie 
C2 = lymfeconcentratie 
PS = zogenaamd permeabiliteit-oppervlakteprodukt 



figuur A2: Het centrum van een bolvormig molecule kan een poriewand 
niet dichter naderen dan een maal de straal van het molecule; 
hierdoor ie de concentratie dicht bij de wand lager dan in de 
rest van de porie. (rp = poriestraal, ae = straal van het 
molecule) 
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Het concentratieverloop in de poriën wordt in vergelijking (A2) lineair verondersteld. De 
effectieve diffusiecoëfficiënt is kleiner dan de vrije als gevolg van interactie met de 
poriewand, en door uitsluiting van moleculen uit het gebied dicht bij de wand van de 
porie (zie figuur A2). De verhouding tussen de effectieve en de vrije diffusiecoëfficiënt 
wordt gegeven door: 

T = ( l - - )  eff ae 2 F(-) ae 
rP rP 

waarin F(E)  de interactie met de poriewand beschrijft (zie ook paragraaf A.4). 
Het convectieve transport van stof s ( J s , ~ )  als gevolg van Jv is: 

rP 

Js,v = Jv (i-a) Cgem,s (-44) 

waarin a = reflectiecoëffiënt 
Cgem,s = gemiddelde concentratie in de porie 

De reflectiecoëfficiënt wordt bepaald door de uitsluiting van moleculen uit het gebied 
dicht bij de poriewand en door interactie van de moleculen met de poriewand (zie figuur 
A2). De grootte ervan wordt gegeven door: 

ae 2 ae 4 ae (1-0) [ 2(1--) - (1 --) 'J G(-) 
rP rP rP 

waarin ae = straal van het molecule 

= functie die de interactie met de wand beschrijft(zie ook 
= paragraaf A.4) 

De combinatie van convectief transport en diffusie geeft voor de verhouding C2/C1 (=R) 
(Renkin en Curry 1979): 



figuur A3: 

figuur A4: 

Js/Cl als functie van Jv. De doorgetrokken kromme is het 
gemeten transport (zie ook figuur Al), de gestippelde rechten 
geven het transport weer dat te verwachten is bij een 
poriestraal van i30 A. 

Js/C1 als functie van Jv. De doorgetrokken rechten geven het 
transport weer dat te verwachten is bij een poriestraal van 
300 A. De gestippelde rechten geven het transport dat te 
v G L w ~ ~ ~ l i c ; l l  ij: WIJ mu yulimilddl van auu n waarbij siechts 
10% van de volumestroom via poriën verloopt die 
toegankelijk zijn voor eiwit moleculen. 
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Wanneer niet uitgegaan wordt van een lineair concentratieverloop in de poriën geldt een 
minder eenvoudig verband (Per1 1973): 

z coth(z) PS + (1-0) J v / ~  
z coth(z) PS + (i+a) Jv/2 R =  

waarin z = (l--a)Jv/(2PS) 

Er geldt: 

JS = Jv*R*Cl 

ofwel: 

J S  = Jv*R 

A.3 Veweliikinp; met de exwrimentele resultaten 

Met behulp van het hierboven geformuleerde model heeft Renkin getracht de in figuur 
A l  weergegeven resultaten te  beschrijven. In een eerste benadering is de helling ( A )  van 
de krommen in figuur A l  voor grote waarden van Jv te benaderen als (1-0) (Brace C.S. 

1978). Uit de gemeten hellingen volgt dan: 
A (ae = 36 A) 
G (ae = 56 A) 

X = 0,106 -> CT = 0,894 
X = 0,094 -> (T = 0,906 

F (ae = 100 A) X = 0,064 -> a = 0,936 
Renkin berekende o ook op basis van een veronderstelde poriestraal van 130 A (met 
formule A4 en A14). Hij vond daarbij a(A) = 0,28; a(G) = 0,52 en a(F) = 0,93. Het dan 
te verwachten transport is weergegeven in figuur A3. Daaruit blijkt dat alleen voor F een 
redelijke beschrijving gevonden wordt. Bij een berekening op basis van een poriestraal 
van 300 A (figuur A4, a(A) = 0,06; a(G) = 0,14 en a(F) = 0,36) klopt de beschrijving 
niet als verondersteld wordt dat gehele volumestroom loopt via poriën die toegankelijk 
zijn voor de eiwitmoleculen. Wanneer echter verondersteld wordt dat 10% van het 
volumetransport verloopt via poriën die voor eiwitten toegankelijk zijn en dat de rest 
langs andere poriën verloopt, kan de situatie voor F redelijk beschreven worden, terwijl 
in de andere gevallen de helling van de rechte goed is. Deze helling wordt voor grote 



figuur A5: Js/Cl als functie van Jv. De gestippelde rechten geven het 
transport dat te verwachten is onder de voorwaarden dat: 
1) poriestraal is 300 A; 
2) 10% van de volumestroom verloopt via poriën die voor 

3) PS verhoogd i s  tot een goede overeenkomst met het 
eiwit toegankelijk zijn; 

experiment gevonden wordt. 
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waarden van Jv benaderd door 0,10(1-a). Dit wordt veroorzaakt door een kleine 
waarden van de factor PS. Renkin noemt hiervoor waarden van 0,0054 voor A, 0,0024 
voor G en 0,0005 voor F. Overigens is niet geheel duidelijk hoe deze waarden bepaald 
zijn. 
Op grond van de juistheid van de gevonden hellingen heeft Renkin ervoor gekozen om 
alleen het diffusietransport te vergroten bij een gelijkblijvend convectief transport. 

tussen de modelbeschrijving en het experiment (zie figuur A5). Opvallend is dat de 
waarde van PS in alle drie de gevalllen aanzienlijk verhoogd moest worden om een goede 
beschrijving van de experimentele resultaten te krijgen; de benodigde verhoging van PS 
bedroeg .: 0,055 voor A, 0,034 voor G en 0,015 voor G. Dit betekent dat een groot deel 
van het diffusietransport langs een andere weg dan de eerder genoemde poriën moet 
verlopen. 
De conclusie uit deze modellering is dat er verschillende poriesystemen moeten bestaan: 
poriën waarlangs gekoppeld diffusie en convectief transport plaatsvindt, poriën 
waarlangs wel watertransport plaatsvindt, maar geen eiwittransport Daarnaast moet er 
een transportsysteem bestaan waarlangs alleen eiwit getransporteerd wordt. 

Hierhij werd de fx t e r  0s ze greet gekezen dat een gmde overeerikorrist werd ge.Imdel, 

A.4 Beschriiving van de interactie tussen moleculen en de Doriewand 

In de formules A3 en A5 worden functies gebruikt die de interactie van moleculen met 
een poriewand beschrijven. Voor cylindervormige poriën worden verschillende functies F 
gebruikt (Renkin en Curry 1979). Wanneer de verhouding tussen moleculestraal en 
poriestraal a genoemd wordt dan is de eenvoudigste uitdrukking: 

Voor waarden van a kleiner dan 0,32 kan ook gebruikt worden: 

3 5 F( a) = 1-2,104~t+2,09a -0,950 

Formule A l l  is uitgebreid waardoor zij toepasbaar is tot waarden van a van 0,6: 

F(a) = 1-2,10444a+2,08877a 3 -6,94813a5-1,372a 6 

10 + 3,8 7 a84, 19 a (A12) 
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Voor hetzelfde gebied van 0 is ook te gebruiken: 

1-2,10500+2,08650 3 -1,7068 a5+0,72603 ct 6 
F(0) = 

14,7585 7 ct5 

Voor de functie G uit formule A5 noemen Renkin en Curry 2 uitdrukkingen: 

2 2  

1-0,75857a5 

1 3 0  -0,202 17@5 
G(0) = 

ea: 

G(0) = 1 3 0  2 2  -0,16280 3 -0,40590 7 +0,53260 9 +1,510 10 
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