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Hart- en vaatzieken zijn nog altijd de nummer 1 doodsoorzaak in de Westerse Wereld, 
maar ook van toenemend belang als doodsoorzaak in de Derde Wereldlanden. Hierbij 
zijn de aan aderverkalking gerelateerde doodsoorzaken de belangrijkste. 
Dit proefschrift behelst studies naar zowel atherosclerose (oftewel aderverkalking) 
als arteriogenese (de groei van overbruggingsbloedvaten). De mechanismen die aan 
deze processen ten grondslag liggen hebben veel overeenkomsten en beide gaan 
gepaard met ontsteking van de bloedvatwand. Het resultaat van deze processen is 
echter in zekere zin tegengesteld aan elkaar. Bij arteriogenese leidt een toegenomen 
ontstekingsreactie tot stimulering van de vorming van overbruggingsbloedvaten 
(collaterale bloedvaten) en dus tot de ontwikkeling van een alternatieve 
bloedstroomroute bij een eventuele obstructie in de bloedbaan. Bij atherosclerose 
leidt ditzelfde ontstekingsmechanisme daarentegen tot destabilisatie en mogelijk tot 
het scheuren van de aderverkalkingsplaque. Op deze gescheurde plaque kan een 
bloedstolsel ontstaan dat mogelijk leidt tot een obstructie van de bloedbaan. Dit 
laatste is van groot klinisch belang, aangezien dit ernstige ziektebeelden zoals een 
hartinfarct of een herseninfarct tot gevolg kan hebben. 

Arteriogenese resulteert in de ontwikkeling van alternatieve bloedstroomroutes, nadat 
er een functioneel relevante obstructie optreedt in de bloedbaan, meestal ten gevolge 
van aderverkalkingplaques. Dit proces treedt bij een deel van de patiënten in 
onvoldoende mate op, en deze groep zal er dus belang bij hebben dat de groei van 
deze overbruggingsbloedvaten op kunstmatige wijze gestimuleerd wordt, indien ze 
getroffen zijn door een ernstige vorm van aderverkalking. Theoretisch zou dit kunnen 
door middel van bijvoorbeeld toediening van groeifactoren, hoewel de resultaten van 
klinische studies hiernaar tot nu toe teleurstellend zijn. 
‘GM-CSF’ is bijvoorbeeld een groeifactor, waarmee onze onderzoeksgroep in een 
eerdere studie (de ‘START-trial’) teleurstellende resultaten bereikte wat betreft de 
stimulering van collaterale bloedvaten bij patiënten met atherosclerotische beenvaten. 
TGF-beta is een andere groeifactor waarvan eerder is aangetoond dat deze een 
stimulerend effect heeft op arteriogenese. Een studie liet zien dat een stent die met 
deze groeifactor gecoat was een positief effect had op de vorming van collaterale 
bloedvaten, hetgeen werd aangetoond in een konijnenmodel voor arteriogenese. Dit 
is een indicatie van het potentieel van een stent als effectieve therapeutische drager 
van groeifactoren. Voordat deze stents in klinische studies gebruikt zouden kunnen 
worden, dient eerst een grondig onderzoek plaats te vinden naar potentiële 
bijwerkingen van TGF-beta. Er is bijvoorbeeld discussie over het effect van deze 
groeifactor op plaquestabiliteit. 
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Onze studies toonden aan dat er een positieve associatie is tussen TGF-beta, de 
signaleringsmoleculen ‘stroomafwaarts’ (downstream) van TGF-beta, de TGF-beta 
receptor en een stabieler plaque fenotype.  Voor deze studies maakten we gebruik 
van aderverkalkingsmateriaal dat operatief verwijderd was bij patiënten met ernstige 
atherosclerotische halsslagaders. Dit materiaal werd getypeerd als een stabiele of 
een instabiele aderverkalkingsplaque met behulp van microscopisch onderzoek 
en we isoleerden eiwitten uit de plaque. Naast TGF-beta en de bekende 
signaleringseiwitten die TGF-beta stimuleert, onderzochten we EGR-1 en Foxp1, 
en vonden dat deze beide signaleringseiwitten een positieve associatie hadden 
met een stabiele aderverkalkingsplaque. Dit maakt TGF-beta een veelbelovende 
kandidaat voor klinische studies naar pro-arteriogenese therapie, indien er geen 
andere mogelijke bijwerkingen van het middel zijn (zoals stimulering van 
haarvaatjesgroei in tumoren). 

Eerdere studies naar stimulatie van collaterale vaatgroei met behulp van groeifactoren 
hebben evenwel nog niet geleid tot klinisch toepasbare therapieën. Gezien deze 
teleurstellende resultaten is het belangrijk alternatieve strategieën te bepalen. 
Adhesiemolecuul gemedieerde stimulatie van collaterale vaatgroei kan een zinnig 
alternatief zijn voor groeifactor gerichte therapie. Adhesiemoleculen zijn eiwitten die 
een rol spelen bij het vastplakken van ontstekingscellen aan de bloedvatwand. Ze 
zijn dus van belang voor de recrutering van ontstekingscellen, die de uitrijping van 
het overbruggingsbloedvat ter plekke kunnen stimuleren. Er zijn slechts weinig 
studies gedaan naar deze categorie van moleculen, echter recent werd aangetoond 
dat het adhesiemolecuul CD44 van belang is voor effectieve collateraalvorming, 
zonder dat het mechanisme hierachter geheel duidelijk werd. Zodoende zou CD44 
een potentiële kandidaat kunnen zijn voor adhesiemolecuul gemedieerde pro-
arteriogenese therapie, gezien de betrokkenheid van het molecuul bij inflammatoire 
celadhesie en de rol die het heeft bij bescherming van groeifactoren tegen afbraak. 
Bij dit laatste effect speelt het molecuulonderdeel (exon) ‘v3’ een belangrijke rol, 
aangezien het ook betrokken is bij de groeifactor presentatie. Voor dit onderzoek 
gebruikten we een muizenmodel voor collaterale bloedvatvorming. Door een slagader 
in een muizenpootje af te binden, werd de groei van collaterale bloedvaten 
gestimuleerd. Door de groei van collaterale bloedvaten te vergelijken in muizen die 
het bewuste exon v3 misten met muizen die het wel tot expressie konden brengen, 
konden we de rol van dit exon nader analyseren. We toonden aan dat exon v3 van 
belang is bij de uitrijping van overbruggingsbloedvaten. Helaas liet een vervolgstudie 
zien dat zowel CD44 als CD44v3 beide gecorreleerd zijn met een meer instabiel 
plaque fenotype, mogelijk door hun betrokkenheid bij de afbraak van het  bindweefsel 
door het eiwit MMP-9. Toekomstige studies zijn van belang, waarin geanalyseerd 
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wordt wat de potentie is van verschillende CD44-isovormen om selectief collaterale 
vaatvorming te stimuleren, zonder de atherosclerotische plaquestabiliteit negatief te 
beïnvloeden. Stimulering van arteriogenese op basis van de beïnvloeding van 
adhesiemolecuul-expressielevels zou een interessante optie kunnen zijn in 
toekomstige studies. 

Beïnvloeding van het bindweefsel (de extracellulaire matrix) op een manier die een 
gunstige uitwerking heeft op arteriogenese zou een andere benadering kunnen zijn 
voor nieuwe therapieën. De twee belangrijkste bestanddelen van het bindweefsel in 
aderverkalkingsplaques zijn fibreuze eiwitten zoals collageen, elastine en 
suikerpolymeren (polysacchariden/glycosaminoglycanen) zoals hyaluronzuur. In de 
context van arteriogenese en atherosclerose was er tot nog toe relatief weinig 
aandacht voor hyaluronzuur. Verschillende studies toonden de regulerende werking 
van hyaluronzuur aan. Het is betrokken bij afweersysteemmodulatie, celdeling en de 
vorming van haarvaatjes (angiogenese). De laagmoleculaire varianten van dit molecuul 
hebben een stimulerende werking op angiogenese, alhoewel het effect van deze 
moleculen op arteriogenese niet bekend is. De geobserveerde associatie tussen de 
laagmoleculaire degradatieproducten van volle-lengte hyaluronzuur en een instabiel 
plaquetype maken ze evenwel ongeschikte kandidaten voor pro-arteriogenese 
therapieën. Interessant is om in toekomstige studies te analyseren wat de optimale 
lengte is van hyaluronzuur waarbij arteriogenese gestimuleerd wordt zonder negatieve 
uitwerking op atherosclerotische plaquestabiliteit.

Remming van groeifactoren of cytokines (eiwitten die onder andere een rol spelen 
bij de communicatie tussen cellen van het immuunsysteem) met een negatieve 
uitwerking op collaterale vaatgroei tenslotte zou een andere strategie kunnen vormen 
voor toekomstige pro-arteriogenese therapieën. Aangetoond werd dat het cytokine 
interferon-beta en de signaleringscascade die interferon-beta op gang brengt, 
verschillend tot expressie komen bij patiënten met een goed en slecht ontwikkeld 
collaterale bloedvatennetwerk. Hiervoor werd bloed afgenomen bij patiënten waarbij 
cellen en eiwitten werden geïsoleerd uit dit bloed. We maten de druk in een van de 
kransslagvaten van het hart voorbij een atherosclerotische vernauwing, tijdens het 
opblazen van een ballon ter plaatse van de vernauwing. De druk die dan opgebouwd 
wordt in dit bloedvat voorbij de vernauwing komt dan noodzakelijkerwijs voort uit 
bloedstroming vanuit overbruggingsbloedvaten en is dus een weerspiegeling van de 
mate waarin overbruggingsbloedvaten zijn ontwikkeld. Hierbij hadden patiënten met 
goed ontwikkelde collaterale bloedvaten een verminderde expressie van interferon-
beta en de signaleringscascade van interferon-beta. Mogelijk komt dit verschil voort 
uit het effect van interferon-beta op celdeling van de gladdespiercellen van de 
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bloedvatwand. Remming van de interferon-beta signaleringscascade resulteerde in 
het hiervoor genoemde muizenmodel voor arteriogenese in toegenomen collaterale 
vaatgroei en zou aldus in potentie een nieuwe benadering kunnen zijn om 
arteriogenese te stimuleren. Toekomstige studies moeten uitwijzen of deze benadering 
veilig is. Tevens is het van belang om in toekomstige studies vast te stellen wat het 
effect is van inhibitie van de interferon-beta signaleringscascade op 
plaquestabiliteit.

Dit proefschrift toont aan dat er verschillende veelbelovende potentiële therapeutische 
kandidaatmoleculen zijn die de groei van overbruggingsbloedvaten kunnen stimuleren. 
In toekomstige klinische studies zal hun waarde verder moeten worden bewezen en 
zal tevens moeten worden vastgesteld dat ze geen negatieve uitwerking hebben op 
de aderverkalkingsplaque-stabiliteit, de aderverkalkingshoeveelheid, evenmin als 
andere negatieve bijwerkingen.

proefschrift Pieter Bot.indd   164 09-12-2010   13:54:44




