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In dit proefschrift is de bijdrage van verschillende stimuli aan vasculaire remodellering 
en aderverkalking onderzocht. In het bijzonder hebben we de consequenties van 
veranderingen in bloedstroming en de bijdrage van inflammatoire cellen, in relatie met 
transglutaminases activiteit, nader onderzocht. We hebben hiervoor gebruik gemaakt 
van chronische interventies in muizen, waaronder ligatie van kleine mesenterie vaten 
en halsslagaders, en het aanbrengen van een cuff om de femoraal arteriën. Deze in vivo 
studies werden uitgebreid met experimenten op celniveau. Daarnaast werd onderzoek 
gedaan aan humane halsslagaders met vergevordere atherosclerotische plaques. 
Resultaten van deze studies toonden aan dat inflammatoire cellen, macrofagen in het 
bijzonder, zowel inwaartse als uitwaartse remodellering faciliteren. In tegenstelling tot 
onze eerdere hypothese, bepaalt met name vasculaire tonus in plaats van het fenotype 
van deze macrofagen de richting van remodellering (Hoofdstuk 3). Verder vonden we dat 
de expressie van de transcriptiefactor Nur77 in gladde spiercellen een rol speelt in het 
aantrekken van macrofagen na een verandering in bloedstroming. Nur77 verminderde 
(als het blijkt uit jouw onderzoek) de uitwaartse remodellering van halsslagaders, wat 
samenhing met een vermindere infiltratie van macrophagen en een verminderde  matrix 
metalloproteïnase produktie (Hoofdstuk 4). 
Remodellering tijdens aderverkalking kan zowel bestaan uit veranderingen in de 
geometrie van de vaatwand als uit plaque formatie in de intima van het vat. Remodellering 
tijdens aderverkalking werd onderzocht in de context van de transglutaminases TG2 en 
FXIIIA. In een cuff‐geïnduceerd aderverkalking model verminderde de remming van 
transglutaminases de accumulatie van macrophagen in de vaatwand. Echter, de grootte 
en de samenstelling van de vroege aderverkalking plaques werd niet beïnvloed door 
remming van transglutaminases (Hoofdstuk 5). 
Door gebruik te maken van zowel een in vitro als een in vivo aanpak werd de 
bijdrage van verschillende afschuifspanningsprofielen gebruikt om de rol van TG2 
in endotheelcellen te onderzoeken. In vitro studies lieten zien dat oscillerende 
afschuifspanning, in tegenstelling tot een constante afschuifspanning, transglutaminase 
in endotheelcellen activeert. Een in vivo model, waarbij een constrictieve cast om de 
halsslagader van de muis veranderingen in afschuifspanningsprofielen teweegbracht, 
werd gebruikt om de bijdrage van transglutaminases aan opbouw van aderverkalking te 
onderzoeken. We vonden dat in gebieden van oscillerende afschuifspanning remming 
van transglutaminase zowel de grootte van de plaque als de compositie beïnvloedt. Dit 
leidde in de aderverkalking lesies tot een verminderde vetophoping en een verminderde 
infiltratie van macrophagen (Hoofdstuk 6).
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In het laatste experimentele hoofdstuk werden vergevorderde humane aderverkalking 
plaques gebruikt en werd aangetoond dat gecalcificeerde gebieden samenvallen met 
de aanwezigheid van de transglutaminases TG2 en FXIIIA. FXIIIA was meer dominant 
aanwezig in deze aderverkalking plaques en colocaliseerde met macrophagen, wat de 
suggestie wekt dat macrophagen de belangrijkste bron zijn van FXIIIA (Hoofdstuk 7). 




