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Oxidatieve stress bij 
vrouwelijke ME-patiëntes  
 
Lipiden- en proteïne-oxidatie bij vrouwelijke 
patiëntes met het Chronisch Vermoeidheid 
Syndroom 
 
Inleiding 
 
Het Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) 
is een algemeen erkend probleem, 
gekenmerkt door langdurige, slopende 
vermoeidheid met een karakteristieke groep 
begeleidende symptomen, en komt vier keer 
vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het 
doel van de studie was het vaststellen van 
oxidatieve stress en de mogelijke gevolgen 
daarvan bij vrouwelijke patiënten met 
ME/cvs. 
 
Gegevens en methoden 
 
Vierentwintig vrouwen in de leeftijd van 15-
45 jaar die voldeden aan de diagnostische 
criteria voor ME/cvs zonder comorbiditeiten, 
waren aangetrokken en werden gekoppeld 
aan een controlegroep van 19 gezonde 
vrouwen. Na het uitvoeren van de ge-
bruikelijke laboratoriumtesten, werden er 
gehaltes van het lipide- oxidatie product 
methylenedioxyamfetamine (MDA) en het uit 
proteïne-oxidatie ontstane proteïne carbon-
oxyde (CO) gevonden.  
 
Resultaten 
 
De ME/cvs-groep had hogere gehaltes van 
triglycerides (p=0.03), MDA (p=0.03) en CO 
(p=0.002), en lagere gehaltes van HDL-
cholesterol (p=0.001) dan de controlegroep. 
Er waren geen belangrijke verschillen in de 
gehaltes van het totaal aan proteïnes, 
cholesterol of LDL-cholesterol. 

Conclusie 
 
De ME/cvs groep had een ongunstig 
lipidenprofiel en tekenen van oxidatieve 
stress, die schade toebrengt aan lipiden en 
proteïnen. Deze resultaten kunnen een 
indicatie zijn van een voorstadium van 
atherogene processen in deze groep 
patiënten, die normaal een laag risico 
hebben voor atherosclerose. Er wordt gepleit 
voor behandeling met antioxidanten en 
verandering van levensstijl bij vrouwen met 
ME/cvs, naast betere observatie om de mate 
van atherosclerose te kunnen beoordelen. 
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Toelichting  
 
Het lipidenprofiel waar in de laatste alinea 
over gesproken wordt, is het totaal aan 
bloedconcentraties LDL-cholesterol, HDL-
cholesterol, totaal cholesterol en trigly-
ceriden. Een verlaagde waarde cholesterol in 
het HDL (high density lipoproteine E) is een 
risicofactor voor het ontstaan van 
atherosclerose (zgn. ‘aderverkalking’), waar-
bij LDL en HDL zich afzetten op de wanden 
van de slagaders. Lipoproteinen (zoals in 
HDL) zijn verbindingen van lipiden (vetachtige 
stoffen zoals triglycerine) en eiwitten, en 
houden vetten in oplossing. 


