Translating science into better healthcare

Hart- en vaatziekten
bij diabetes type 2
eerder opsporen

Deze folder geeft een beknopt overzicht van de
resultaten van een groot onderzoek naar het eerder
opsporen van hart- en vaatziekten bij diabetes.

Joëlle (26 jaar) heeft diabetes.
De bloedstroom in haar been werd
zo slecht dat haar onderbeen
geamputeerd is.

Het onderzoek liep tussen 2008 en 2015
en was onderdeel van CTMM (Center for
Translational Molecular Medicine). CTMM
omvatte meerdere onderzoeken naar
onder meer hart- en vaatziekten, kanker en
infectieziekten.
Hart- en vaatziekten bij diabetes:
grote impact
Ruim 830.000 mensen in ons land weten dat
ze diabetes type 1 of 2 hebben. Naar schatting
hebben daarnaast nog eens 200.000 mensen
diabetes type 2 zonder het te weten. De
komende jaren zullen deze cijfers verder stijgen,
doordat het aantal ouderen en mensen met
Prof. dr. Marten Hofker
Projectleider en hoogleraar moleculaire
genetica in het UMC Groningen

overgewicht toeneemt.
Minstens de helft van de mensen met diabetes
krijgt vroeg of laat te maken met bijkomende

‘Dit onderzoek heeft
ons heel veel inzicht
gegeven in de complexe
samenhang tussen
suikers, vetten en
ontsteking, en hoe dat
de bloedvaten schaadt.’
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lichamelijke klachten, waarvan hart- en
vaatziekten het meest voorkomen.
Bij een op de vier mensen met diabetes zijn de
nieren hierdoor beschadigd. Soms zo ernstig
dat nierdialyse of transplantatie nodig is.
Artsen kunnen op dit moment niet goed
voorspellen welke patiënten met diabetes
een groot risico lopen op hart- en vaatziekten.
Diabetes wordt vaak pas ontdekt als al
onherstelbare schade aan het hart of de
bloedvaten is ontstaan.

“Het zou heel mooi zijn als andere
diabetespatiënten dit soort complicaties
niet hoeven meemaken.”
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Diabetes type 1, diabetes type 2 en hart-

vaatziekten ontwikkelt? Dat was de hoofdvraag

en vaatziekten: hoe werkt het?

van dit onderzoek. Want als je dat weet, kun je

Bij diabetes werkt het hormoon insuline niet

patiënten met een hoog risico gericht behandelen

goed. Insuline regelt de hoeveelheid suiker

met bijvoorbeeld cholesterolverlagende

in het bloed. Bij diabetes type 1 maakt het

medicijnen. De mensen met een laag risico kun je

lichaam helemaal geen insuline aan: het

zo’n behandeling besparen.

afweersysteem vernietigt de cellen die insuline
maken. Patiënten moeten insuline inspuiten.

De onderzoekers wilden ook meer inzicht

De verstoorde suikerhuishouding kan de

krijgen in het ontstaan van hart- en vaatziekten

bloedvaten schaden.

door diabetes. Om zo betere medicijnen te
kunnen ontwikkelen om deze complicaties te

Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet

voorkomen.

goed meer op insuline. Medicijnen kunnen
dit meestal compenseren, maar mensen met

Ook wilden ze weten hoe je diabetes type

diabetes type 2 hebben ook vaak overgewicht.

2 nog eerder kunt vaststellen, zodat de

Ze hebben dan niet alleen een verstoorde

behandeling eerder kan beginnen en blijvende

stofwisseling van suiker, maar ook een

schade aan het lichaam wordt voorkomen.

vette lever, een verstoorde vetstofwisseling
en chronische ontsteking, onder meer in

DE AANPAK:

het vetweefsel en de lever. Dit beschadigt

Zoeken naar signaalstoffen in het bloed.

bloedvaten en verergert slagaderverkalking.

De wetenschappers en bedrijven zochten
naar nieuwe meetmethoden die in een vroeg

DOEL VAN HET ONDERZOEK:

stadium laten zien dat diabetes type 2 begint,

Hart- en vaatziekten bij diabetes eerder

of dat complicaties ontstaan aan het hart

opsporen. Hoe kun je in een vroeg stadium

of de bloedvaten.

meten of iemand met diabetes type 2 hart- en
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Resultaat 1:
Meetapparaat
voor
beschermlaag in
bloedvaten

Het overschot aan suikers in het bloed bij

Wetenschappers van onder meer Maastricht

diabetes type 1 en 2 leidt tot beschadigingen

UMC+ en het bedrijf Glycocheck hebben een

aan het beschermende binnenlaagje in

test ontwikkeld: de Glycocheck. Deze test

bloedvaten (de glycocalyx). Dit laagje is

laat zien of de beschermlaag in bloedvaten

te vergelijken met een Teflonlaagje in een

nog intact is. Het werkt zo: de patiënt houdt

koekenpan: het zorgt dat het bloed soepel

een klein cameraatje enkele minuten onder de

door de bloedvaatjes stroomt. Als het

tong. Speciale computersoftware geeft aan in

beschadigd raakt, kunnen bloedcellen, eiwitten

hoeverre het beschermlaagje in de bloedvaten

en vetten de vaatwand binnendringen, en zo

in de mond nog heel is: dit is een goede maat

slagaderverkalking veroorzaken.

voor alle bloedvaten.

Resultaat 2:
Meetapparaat
voor versuikerde
eiwitten

Bij mensen met diabetes type 1 en 2 kan de
hoeveelheid bloedsuikers (glucose) in het
bloed te hoog worden. Hierdoor ontstaan
zogeheten ‘versuikerde eiwitten’ (vakterm AGE:
Advanced Glycation Endproducts). Suikers
in het lichaam blijven langdurig vastplakken
aan eiwitten, en verstoren zo de werking van
deze eiwitten. Wetenschappers vermoeden
dat onder meer slagaderverkalking hierdoor
verergert. Wetenschappers van onder meer
het UMC Groningen en het bedrijf Diagnoptics

ontwikkelden een apparaatje waarmee je
hoeveelheid versuikerde eiwitten kunt meten:
de AGE-reader. Het werkt zo: de patiënt legt
zijn onderarm 12 seconden op het apparaat.
UV-licht beschijnt de huid. De versuikerde
eiwitten absorberen dit licht, en zenden het op
een andere golflengte weer uit. Via software is
te achterhalen hoeveel versuikerde eiwitten in
de huid aanwezig zijn. Dit lijkt een stabiele maat
te zijn voor de totale hoeveelheid versuikerde
eiwitten in het lichaam.

Resultaat 3:
Meetapparaat
voor snelle
diagnose bij pijn
op de borst

Wetenschappers van Maastricht UMC+ en

bij de energiehuishouding van hartspiercellen.

het bedrijf Fabpulous hebben een sneltest

Als deze cellen beschadigd raken, bijvoorbeeld

ontwikkeld om bij pijn op de borst binnen 5

door een hartinfarct, komen de eiwitten terecht

minuten vast te stellen of het om een hartinfarct

in het bloed. De test werkt zo: de arts brengt

gaat. Het is belangrijk om deze complicatie

een druppeltje bloed uit de vinger van de

van diabetes snel op te sporen, zodat de juiste

patiënt aan op de sneltest. Net als bij een

behandeling snel kan beginnen. De sneltest

zwangerschapstest verschijnt er een streepje

meet de hoeveelheid van een bepaald eiwit

als de hoeveelheid eiwit is verhoogd.

(H-FABP) in het bloed. Dit eiwit speelt een rol
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Resultaat 4:
Signaalstof
in bloed voor
leververvetting

De onderzoekers hebben verschillende

Het doel is om via een simpele meting in het

signaalstoffen (biomarkers) ontdekt die

bloed te zien wie een vette, ontstoken lever

aangeven of iemand leververvetting heeft

heeft, en dus een verhoogd risico loopt op

(vakterm: NASH). Tot nu toe moeten artsen

diabetes en hart- en vaatziekten.

Resultaat 5:
Meer inzicht in
ontstaan van
diabetes

De onderzoekers hebben in het lab ontdekt

De onderzoekers willen uiteindelijk via een

dat een vetrijk dieet rond de zwangerschap de

bloedtest mensen opsporen met een verhoogd

stofwisseling bij nakomelingen beïnvloedt, en

risico op diabetes, al voordat er klachten

daarmee hun gevoeligheid voor diabetes. Ze

ontstaan. Extra aandacht voor gezond leven bij

werken aan een meetmethode om de gevolgen

deze potentiële patiënten, moet dan voorkomen

hiervan te meten in het bloed.

dat ze diabetes krijgen.

Resultaat 6:
Onderzoeksmethoden verder
ontwikkeld

De wetenschappers hebben meerdere

En een wiskundig model om er snel achter te

onderzoeksmethoden ontworpen en verfijnd,

komen of een nieuwe signaalstof (biomarker) in

die toekomstig onderzoek verder helpen.

het bloed een toegevoegde waarde heeft ten

Bijvoorbeeld een nieuwe celtechniek om de

opzichte van signaalstoffen die we al kennen.

ophoping van vet in hartspiercellen te meten.

Ook zijn medische gegevens verzameld (o.a.

een stukje weefsel (biopt) uit het lichaam halen,
en in het lab laten analyseren om erachter te
komen of de lever te vet of ontstoken is.

bloed, ziekteverloop) van een grote groep
mensen met diabetes.
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Feiten en cijfers
Predicct.
De naam ‘Predicct’ is afgeleid van
de Engelstalige titel van het project:
Biomarkers for the Prediction and Early
diagnosis of Diabetes and Diabetes related
Cardiovascular Complications.
ONDERZOEKERS
In totaal werkten 93 onderzoekers van
8 verschillende Universitair Medische
Centra korte of langere tijd aan dit project.
BUDGET
Het totale budget van dit project was
18,4 miljoen euro.
Er waren 15 bedrijven betrokken.
De Hartstichting investeerde € 800.000
het Diabetesfonds € 600.000
en de Nierstichting € 300.000

Hoe gaat het onderzoek nu verder?
De wetenschappers bouwen op meerdere

De onderzoekers richten zich daarbij ook

manieren voort op de behaalde resultaten.

op de darm, en alle bacteriën daarin.

Er lopen bijvoorbeeld diverse onderzoeken

Bekend is dat darmbacteriën ontsteking en

om de ontwikkelde apparaten verder

de vetstofwisseling beïnvloeden. Hoe dat

uit te testen. Ook het onderzoek naar

precies werkt, gaan de wetenschappers

leververvetting, en de samenhang met

uitzoeken met een grote subsidie van de

ontsteking en slagaderverkalking gaat door.

Hartstichting van 5 miljoen euro.
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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

