Translating science into better healthcare

Het risico op hart- en
herseninfarcten inschatten
via bloedcellen

Deze folder geeft een beknopt overzicht
van de resultaten van een groot onderzoek

Joyce kreeg op haar 26e een
hartinfarct.

naar het eerder opsporen van hart- en
herseninfarcten. Het onderzoek liep tussen
2008 en 2015 en was onderdeel van CTMM
(Center for Translational Molecular Medicine).
CTMM omvatte meerdere onderzoeken naar
onder meer infectieziekten, kanker en hart- en
vaatziekten.
Hart- en herseninfarcten: grote impact
Jaarlijks krijgen er zo’n 30.000 mensen in
ons land een hartinfarct. Elk jaar sterven er
5.300 mensen aan. Ook herseninfarcten
treffen jaarlijks tienduizenden mensen. Dit heeft
een enorme impact op de patiënten en hun
naasten.
Prof. dr. Gerard Pasterkamp
hoogleraar experimentele cardiologie
aan het UMC Utrecht

Hart- en herseninfarcten zijn vaak het gevolg
van slagaderverkalking. De ophopingen van vet
en lichaamscellen in de bloedvatwand zorgen
voor vernauwing van het bloedvat. Zuurstof en

‘In totaal hebben we 20 á 25 potentiële
nieuwe signaalstoffen ontdekt, die relevante
informatie lijken te bevatten om het risico
op een hart- of herseninfarct in te schatten.
We bouwen nu verder aan een model om
iemands persoonlijke risico in te schatten.
Dit zal steeds meer op maat gebeuren:

voedingsstoffen bereiken de achterliggende
lichaamsdelen daardoor moeilijker.
De gevaarlijkste situatie ontstaat als een stukje
slagaderverkalking scheurt. Het lichaam vormt
een bloedpropje om de scheur te dichten. Dit
kan het bloedvat volledig blokkeren: een infarct.

gebaseerd op je persoonlijke biomarkers,
en het feit of je man bent of vrouw.’
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“Ik zou in de bloei van mijn leven moeten zijn, maar simpele dagelijkse
dingen vallen mij al zwaar. Ik ben heel blij dat wetenschappers onderzoek
doen, om te voorkomen dat mensen overkomt wat mij is overkomen.”
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HET DOEL VAN DIT ONDERZOEK:

en bloedplaatjes. Dit zijn mogelijk goede

Gevaarlijke slagaderverkalking opsporen.

‘boodschappers’ over de ernst van

De wetenschappers en bedrijven in dit project

slagaderverkalking.

willen eenvoudige meetmethoden ontwikkelen die
artsen helpen inschatten of een patiënt veel risico

De technieken om dit soort bloedcellen

loopt op een hart- of herseninfarct. Het ene stukje

te meten zijn nog in ontwikkeling. De

slagaderverkalking scheurt sneller dan het andere,

onderzoekers hebben daarom veel

maar het is nog moeilijk om de gevaarlijke van de

geïnvesteerd in het verbeteren van de

onschuldige variant te onderscheiden.

meettechnieken.

Het doel is om mensen met een hoog risico

Met de vernieuwde technieken onderzochten

eerder op te sporen, zodat ze op tijd behandeling

ze het bloed van ruim 700 mannen en vrouwen

krijgen met bijvoorbeeld cholesterol- en

die in het ziekenhuis werden opgenomen met

bloeddrukverlagers. Dit voorkomt hart- en

pijn op de borst. Ze keken welke genen en

herseninfarcten.

eiwitten actief zijn in de bloedcellen van deze
patiënten.

DE AANPAK:
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Techniek verbeteren om signalen in

Ook hielden ze bij welke patiënten in de 9

bloedcellen te meten.

maanden na de ziekenhuisopname een hart- of

De onderzoekers richtten zich op verschillende

herseninfarct kregen. Ze gingen na op welke

cellen in het bloed die een rol spelen bij de

punten de bloedcellen van deze patiënten

ontsteking die ontstaat bij slagaderverkalking.

afwijken van bloedcellen van patiënten zonder

Het gaat om zogeheten ‘witte bloedcellen’

hart- of herseninfarct.
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Resultaat 1:
Meetmethode
voor signaalmoleculen op
bloedcellen

Onderzoekers van het biomedische bedrijf

Resultaat 2:
Opvallende
verschillen tussen
mannen en
vrouwen ontdekt

De onderzoekers ontdekten opvallende manvrouwverschillen. Zo hadden de vrouwelijke
patiënten met pijn op de borst veel van een
bepaald type bloedcel (T-cellen) in hun bloed,
terwijl de mannelijke patiënten juist meer
hadden van een ander type (monocyten).

Resultaat 3:
Meetmethode
voor activiteit van
genen in bloedcel

De onderzoekers van InteRNA Technologies bv

Beckman Coulter hebben de techniek
verbeterd om bloedcellen te tellen en subtypen
van elkaar te onderscheiden (flow cytometrie).
Hiermee onderzochten de wetenschappers
welk subtype cellen samenhangen met hart- en
vaatziekten. Ze ontdekten dat patiënten met
bepaalde signaalmoleculen op hun bloedcellen
vaker opnieuw een ernstige hartziekte krijgen.

Sommige subtypen waren alleen verhoogd bij
vrouwen die binnen 9 maanden een hart- of
vaatziekte kregen. En andere subtypen waren
juist alleen hoog bij mannen met dit soort
complicaties.

ontwikkelden een test die meet welke stukjes
genetisch materiaal (microRNA’s) actief zijn in
bepaalde bloedcellen.
In cellen die betrokken zijn bij de
ontstekingsreactie tegen slagaderverkalking
zijn specifieke genetische stukjes actief. Ze
‘verraden’ dat een heftige ontsteking aan
de gang is, en het risico op scheuren van
slagaderverkalking dus vergroot is.
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Resultaat 4:
Nieuw type
microscoop
verbeterd

Wetenschappers van het bedrijf FEIbv hebben

De gecombineerde microscoop maakt het

een nieuw type microscoop verder ontworpen

schakelen tussen beide technieken eenvoudig.

en uitgetest. De microscoop combineert twee

In de zoektocht naar signaalstoffen op en in

technieken: licht- en elektronenmicroscopie.

bloedcellen, is dit heel handig: je hebt dan vaak

Een lichtmicroscoop geeft een goed overzicht

zowel de ‘helikopterview’ nodig (welke cellen

van bijvoorbeeld verschillende soorten

zijn actief?) als de details (welke moleculen in

bloedcellen. Een elektronenmicroscoop zoomt

die cellen zijn actief?).

verder in: zo zijn kleine onderdelen binnen in
één cel te bekijken.

Resultaat 5:
Onderzoekmethoden verder
ontwikkeld

De wetenschappers en bedrijven hebben

De onderzoekers ontwikkelden ook een

meerdere onderzoeksmethoden ontworpen of

techniek om te meten hoeveel bloedplaatjes

verder verfijnd, die het toekomstig onderzoek

blijven plakken aan bepaalde witte bloedcellen

verder helpen. Ze hebben bijvoorbeeld een

(leukocyten). Het aantal bloedplaatjes per

nieuwe methode ontwikkeld om de activiteit van

bloedcel zegt mogelijk iets over de mate

bloedplaatjes te meten. Dit helpt mogelijk om te

waarin het bloed werkt aan het herstel van de

controleren hoe effectief de behandeling is bij

vaatwand.

patiënten die medicijnen krijgen om de vorming
van bloedpropjes tegen te gaan.

Resultaat 6:
Rekenmodel
voor risico op
tweede hart- of
herseninfarct

De onderzoekers hebben een nieuw

(biomarkers) die elders in dit grote onderzoek

rekenmodel ontwikkeld. Daarmee kun je

naar voren zijn gekomen als mogelijk

de kans berekenen dat een patiënt na een

waardevolle voorspellers van hart- en

hart- of herseninfarct opnieuw hiervoor in het

vaatziekten. Nader onderzoek moet aantonen

ziekenhuis belandt. Het doel is dat artsen beter

of deze markers inderdaad een nuttige

kunnen inschatten of een patiënt intensieve

aanvulling zijn op de huidige methoden om het

behandeling nodig heeft met medicijnen, of

risico op terugkerende infarcten in te schatten

niet. Mensen met een hoog risico krijgen zo de

(zoals het cholesterolgehalte en de bloeddruk).

beste behandeling, en patiënten met een laag
risico kun je overbodige medicijnen besparen.
Het rekenmodel gaat uit van signaalstoffen
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Feiten en cijfers
Circulating cells.
Deze titel verwijst naar de bloedcellen die
circuleren in bloed, en dus niet op een vaste
plek in het lichaam blijven.
ONDERZOEKERS
In totaal werkten 107 onderzoekers van
4 verschillende Universitair Medische
Centra korte of langere tijd aan dit project.
BUDGET
Het totale budget van dit project was
20 miljoen euro.
Er waren 11 bedrijven betrokken.
De Hartstichting investeerde € 1.400.000

Hoe gaat het onderzoek nu verder?
De onderzoekers zullen nog veel meer

voor een bepaalde vorm van hartfalen

halen uit de gegevens die ze hebben

(verminderde pompkracht van het hart).

verzameld. Dit gebeurt onder meer in

Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke van

een ander project van de Hartstichting

de genetische en bloedcelmarkers in de

(Queen of Hearts) waarin wetenschappers

praktijk helpen om de inschatting op hart-

zoeken naar signaalstoffen in het bloed

en vaatziekten te verbeteren.
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Center for Translational
Molecular Medicine
www.ctmm.nl
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Help mee in
de strijd tegen
hart- en vaatziekten
Elke dag overlijden meer dan 100 mensen

Dat kunnen we niet alleen: we werken

aan een hart- of vaatziekte en komen

samen met vrijwilligers, patiënten,

meer dan 1.000 mensen hierdoor in het

bedrijven, professionele zorgverleners,

ziekenhuis terecht. Er zijn nu meer dan

wetenschappers, beleidsmakers en

één miljoen hart- en vaatpatiënten.

leerkrachten.

De Hartstichting wil dat minder mensen

Helpt u mee?

vroegtijdig hart- en vaatziekten krijgen

Dat kan op allerlei manieren en op ieder

of eraan overlijden. Ook willen we het

moment:

ongemak en leed dat patiënten en hun

• Meld u aan als vrijwilliger of collectant.

naasten ervaren verminderen.

•	Doneer eenmalig of met een

Dankzij de belangrijke bijdragen van

•	Steun de Hartstichting op een

maandelijks bedrag.
velen kunnen wij impactvol onderzoek

bijzondere manier, door een schenking

financieren. Het doel: hart- en vaatziekten

of door de Hartstichting in uw

beter voorkomen, beter behandelen

testament op te nemen.

en echt genezen. Daarnaast gaat onze

• Organiseer een sponsoractie.

aandacht uit naar preventie, patiëntenzorg

•	Volg een reanimatiecursus, leer een

en het redden van levens door reanimatie.

AED bedienen en meld u aan als
burgerhulpverlener.

In de afgelopen jaren is al veel bereikt,
maar we zijn er nog niet. Daarom gaat de

Kijk voor meer informatie op

strijd tegen hart- en vaatziekten door.

www.hartstichting.nl/doe-mee

