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Deel I
Deel I van dit proefschrift beschrijft de resultaten van klinische studies naar 
de veiligheid en effectiviteit van apoB synthese inhibitie met mipomersen, een 
nieuwe methode voor het verlagen van LDL-c.
Hoofdstuk 2 begint met een samenvatting van alle resultaten van de meest 
relevante preklinische en klinische studies met mipomersen die tot dan toe 
waren gepubliceerd. In al deze studies werd aangetoond dat mipomersen het 
LDL-c effectief verlaagt en dat het geneesmiddel over het algemeen goed wordt 
verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen waren huidreacties op de plaats 
van injectie, griepachtige verschijnselen en stijgingen in de levertransaminase 
waarden. Klinisch relevante toenames in levervet werden niet gemeld. 
In hoofdstuk 3, 4 en 5 presenteren we de resultaten van dubbel-blind 
gerandomiseerde placebo gecontroleerde studies waarin we de veiligheid en 
effectiviteit van mipomersen hebben onderzocht. 
Omdat statine het eerste keus geneesmiddel is voor de preventie van hart- en 
vaatziekten (HVZ) is het waarschijnlijk dat mipomersen in de toekomst zal worden 
voorgeschreven aan patiënten met hoge LDL-c waarden ondanks optimale 
statine-therapie, of aan patiënten die een statine niet verdragen. Daarom 
onderzochten we in Hoofdstuk 3 de veiligheid en effectiviteit van de toediening 
van mipomersen bovenop conventionele cholesterol verlagende medicatie. 
Patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie (FH) kregen 8 
subcutane injecties met mipomersen verspreid over een periode van 6 weken. 
Mipomersen behandeling resulteerde in significante verlagingen van het LDL-c 
(21%) en van alle andere atherogene lipoproteine deeltjes en er was geen sprake 
van klinisch significante interacties tussen de verschillende geneesmiddelen. 
Deze positieve resultaten maakten de weg vrij voor verdere ontwikkeling van 
mipomersen als onderdeel van de behandelingstrategie in patiënten met ernstige 
LDL-c verhogingen, zoals patiënten met FH. 
Omdat een eerdere therapeutische strategie voor de remming van VLDL secretie 
(MTP-inhibitie) resulteerde in ernstige leververvetting, vroegen wij ons af of apoB 
synthese inhibitie een soortgelijk effect zou hebben op de lever. Hoofdstuk 
4 beschrijft de resultaten van een studie die speciaal werd ontworpen om de 
effecten van mipomersen op de intrahepatische triglyceriden (IHTG) concentratie 
te onderzoeken in patiënten met FH. We toonden aan dat de toediening van 
mipomersen gedurende 13 weken aan patiënten met FH niet resulteert in een 
significante stijging van de IHTG concentratie. Wel was er sprake van een trend 
in de richting van een toename in de IHTG concentratie en er was één patiënt 
die leversteatose ontwikkelde. Echter er was maar een kleine patiëntengroep, 
patiënten met een verhoogd risico op leversteatose werden uit het onderzoek 
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gehouden en er was slechts een milde daling in het apoB in vergelijking met 
voorgaande studies. We concluderen dat het effect van mipomersen op IHTG 
concentratie verder moet worden onderzocht, zowel na langdurige behandeling 
als in grotere patiëntengroepen en in patiënten met een verhoogd risico op 
leversteatose. 
In Hoofdstuk 5 onderzochten we de veiligheid en effectiviteit van mipomersen 
in een andere patiëntengroep die mogelijk zal profiteren van alternatieve 
behandeling voor de verlaging van plasma LDL-c, namelijk patiënten met statine 
intolerantie. Zesentwintig weken behandeling met 200 mg/week mipomersen 
resulteerde in significante daling in het plasma LDL-c van gemiddeld -47%. Vier 
van de 33 patiënten stopte voortijdig met de behandeling vanwege bijwerkingen. 
Persisterende leverenzymstoornissen van ≥3 x de normaalwaarde kwamen 
tweemaal zoveel voor in vergelijking met eerdere studies (33%). IHTG concentratie 
werd gemeten met magnetic resonance spectroscopy (MRS) in 15 patiënten met 
leverenzymstoornissen > 2 x boven de normaalwaarde. In 12 van deze patiënten 
uit de mipomersen behandelingsgroep werd leversteatose vastgesteld. Na het 
staken van de behandeling was er sprake van een significante afname in IHTG 
concentratie (-17.7%). Levernaaldbiopten werden verricht in 2 patiënten met 
persisterende leverenzymstoornissen en een IHTG concentratie van >20%. Deze 
biopten bevestigden het beeld van ernstige leversteatose, echter met slechts 
minimale inflammatoire veranderingen. Deze data tonen aan dat mipomersen 
toediening weliswaar resulteerde in leversteatose, maar dat er mogelijk geen 
sprake is van progressievere leverziekte. We concluderen dat, afhankelijk van de 
resultaten van langere termijn veiligheidsstudies, apoB synthese inhibitie een 
effectieve behandelingstrategie zou kunnen zijn voor patiënten met een hoog 
risico op HVZ voor wie op dit moment geen alternatieve behandelingen voor 
handen is. 

De antisense technologie biedt de mogelijkheid om zeer specifiek unieke targets 
te remmen. Bovendien hebben antisense medicamenten een optimale distributie 
en er is geen interactie met het cytochroom P450 systeem. Daarom lijkt de 
antisense technologie een spannende en waardevolle nieuwe therapeutische 
benadering. Mipomersen, de antisense beschreven in dit proefschrift, is het 
verst in ontwikkeling van alle antisense inhibitors voor de behandeling van HVZ. 
Mipomersen heeft indrukwekkende resultaten laten zien, met forse verlagingen 
in het LDL-c en in alle overige atherogene lipiden deeltjes, waaronder Lp(a). 
Maar, hoewel de korte en langere termijn resultaten voor de effectiviteit van 
mipomersen veelbelovend zijn, moet de veiligheid van dit nieuwe geneesmiddel 
nog beter worden onderzocht. Toekomstige studies zullen moeten uitzoeken 
hoe huidreacties te voorkomen zijn omdat deze op de langere termijn mogelijk 
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de therapietrouw zouden kunnen beïnvloeden. De oorzaak van de leverenzym-
stoornissen is tot op heden niet opgehelderd en er zal moeten worden uitgezocht 
of de stijging in de leverenzymen het gevolg is van een direct farmacologisch 
effect of van levervet stapeling. Maar de prioriteit zou moeten liggen bij onderzoek 
naar de effecten van apoB synthese inhibitie op de levervet concentratie. 
In dit proefschrift zagen we forse leversteatose ontstaan na toediening van 
mipomersen aan statine intolerante patiënten. In eerdere klinische studies werd 
leververvetting echter niet gemeld. Het zou interessant zijn om uit te zoeken welke 
verklaringen er te vinden zijn voor deze discrepantie. Werd leversteatose eerder 
ondergerapporteerd? Zijn statine intolerante patiënten gevoeliger voor levervet 
stapeling vergeleken met hypercholesterolemische patiënten of patiënten met 
FH? Reduceert statine de effectiviteit van mipomersen of beschermt statine tegen 
levervetstapeling? Fase III studies met mipomersen, die op het moment worden 
uitgevoerd in patiënten met FH en ernstige hypercholersterolemie, meten de IHTG 
concentratie aan het begin en tijdens de studie. De resultaten van deze studies, 
samen met 2 open-label extensie studies die regelmatig worden gecontroleerd 
door de Data Safety Monitoring Board, zullen mogelijk in de toekomst antwoord 
geven op enkele van deze vragen. 
In hoofdstuk 5 lanceren we het concept dat leversteatose zonder metabole 
ontregeling wezenlijk verschilt van non alcoholic fatty liver disease (NAFLD) en 
dat het mogelijk niet leidt tot progressievere leverziekten. Als dit klopt, zou dat 
betekenen dat leversteatose als gevolg van apoB synthese inhibitie niet resulteert 
in fibrose of cirrose zolang er geen sprake is van metabole ontregelingen. Echter 
bewijs voor dit concept is tot op heden minimaal en zal verder moeten worden 
gevalideerd in langdurige veiligheidsstudies, met leverbiopten. 
Concluderend zullen lange termijn verdraagzaamheid- en veiligheidsresultaten 
cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van mipomersen. In afwachting van 
de langere termijn veiligheidsresultaten zou de toediening van mipomersen door 
moeten gaan. Echter alleen onder zeer goed gecontroleerde omstandigheden 
en alleen in patiënten met een hoog risico op HVZ voor wie geen alternatieve 
behandelingsmogelijkheden voor handen zijn en voor wie de voordelen mogelijk 
opwegen tegen de risico’s. 

Deel II
In deel II van dit proefschrift beschrijven we de resultaten van onderzoek naar 2 
zeldzame dyslipidemische aandoeningen en het metabool syndroom. Hoofdstuk 
6 beschrijft de resultaten van een studie naar de relatie tussen leversteatose en 
insuline resistentie. Hyperinsulinemische euglycemische clamp studies hebben 
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aangetoond dat toename in IHTG concentratie sterk gecorreleerd is aan insuline 
resistentie, over een brede range aan levervetpercentages. In tegenstelling tot 
deze eerdere bevindingen tonen wij in dit hoofdstuk aan, met gebruik van een 
hyperinsulinemische euglycemische clamp en stabiele isotopen, dat in patiënten 
met familial hypobetalipoproteinemie (FHBL) en ernstige leversteatose, zowel de 
hepatische als de perifere insuline resistentie niet verschilt van die van gezonde 
controles. Wij concluderen dat leversteatose per se niet direct gerelateerd is 
aan insuline resistentie en suggereren dat levervetstapeling zonder metabole 
aandoeningen wezenlijk verschilt van NAFLD. Onze bevindingen zijn van belang 
voor een beter begrip van de mechanismen die ten grondslag liggen aan het 
metabool syndroom. Echter vele vragen blijven onbeantwoord. Bijvoorbeeld, als 
levervet zelf niet de oorzaak is, welke factoren zijn dan wel verantwoordelijk voor 
de sterke relatie tussen levervet en insuline resistentie zoals werd beschreven 
in epidemiologische studies? Het vergelijken van micorarray expression profielen 
in leverbiopt materiaal van patiënten met lever steatose van wisselend type en 
ernst (o.a. NAFLD, NASH, hepatitis, mipomersen) zou mogelijk een waardevolle 
methode zijn om deze vraag te beantwoorden. Deze bevindingen zouden in 
het bijzonder van belang kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van de apoB 
synthese inhibitor, mipomersen, beschreven in deel I van dit proefschrift. 
In Hoofdstuk 7 tonen we een toename in de incidentie van FPLD in niet obese 
patiënten ((BMI ≤27 kg/m2) met type 2 diabetes mellitus en ernstige insuline 
resistentie (>100 U insulin/day). Onder 5221 patiënten met type 2 diabetes 
mellitus identificeerden we 5 patiënten met lipodystrofische kenmerken. Een 
van deze patiënten was drager van een nieuwe heterozygote mutatie (Y151C) 
in PPARG waarvan de functionaliteit kon worden aangetoond. We laten zien 
dat haploinsufficiente mutaties voldoende kunnen zijn om een lipodystrofisch 
fenotype ten toon te spreiden en we suggereren dat grondige evaluatie naar 
kenmerken van FPLD zou moeten worden overwogen in patiënten met type 2 
diabetes mellitus zonder overgewicht en met ernstige insuline resistentie. 
Analyse van de familie stamboom van de index patiënt liet zien dat de klinische 
kenmerken van FPLD varieerde tussen de familieleden, in vorm en ernst. 
Deze klinische heterogeniteit binnen een familie is in overeenstemming met 
observaties in eerdere families met PPARG mutaties en zou het resultaat kunnen 
zijn van zowel genetische als omgevingsfactoren. Het zou interessant zijn om 
de individuele familieleden te blijven volgen om vast te stellen of ze uiteindelijk 
hetzelfde fenotype zullen ontwikkelen als de index patiënt. 
Identificatie van FPLD patiënten maakt het mogelijk om nieuwe causale 
genen te ontdekken die dan op hun beurt zouden kunnen leiden tot nieuwe 
behandelingsstrategieën. Bovendien kan onderzoek in deze zeldzame patiënten 
aan het uiteinde van het fenotypisch spectrum resulteren in inzichten in de rol van 
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vetweefsel in de metabole homeostase en op die manier bijdragen aan een beter 
begrip van het veel voorkomende metabool syndroom.

Deel III 
In deel III beschrijven we de resultaten van onderzoek naar triglyceriden (TG). 
In Hoofdstuk 8 hebben we onderzoek gedaan naar het risico op coronair lijden 
in patiënten met metabole dyslipidemie. Mannen met metabole dyslipidemie 
hadden een verhoogd risico op coronair lijden in vergelijking met mannen met een 
normaal high-density lipoprotein cholesterol (HDL-c) en normale TG ((HR: 1.63; 
95% CI: 1.42-1.87) en dit risico bleef significant na aanpassingen voor LDL-c en 
andere metabole risico factoren. Opmerkelijk genoeg vonden we dat het risico op 
coronair lijden hetzelfde was in mannen met een laag HDL-c en hoge TG of een 
laag HDL-c en normale TG en dat in mannen met een normaal HDL-c de plasma 
TG concentratie niet voorspellend was voor coronair lijden. Deze bevindingen 
suggereren dat, in mannen, laag HDL-c concentraties een belangrijke risicofactor 
zijn voor coronair lijden. Onder vrouwen was metabole dyslipidemie ook 
geassocieerd met een hoger risico op coronair lijden (HR: 1.80; 95% CI: 1.49-2.18). 
Hoewel het risico in vrouwen hoger was dan in mannen, verloor de associatie 
alle kracht na aanpassing voor LDL-c en andere risicofactoren voor het metabool 
syndroom. In zowel mannen als vrouwen toonden Kaplan-Meier overlevingscurves 
voor HDL-c and TG concentraties aan, dat personen met metabole dyslipidemie 
een slechtere overleving hadden (p<0.001). We concluderen dat, zowel in mannen 
als in vrouwen, metabole dyslipidemie een voorspeller is voor coronair lijden, 
onafhankelijk van de LDL-c waarden. In mannen is deze relatie ook onafhankelijk 
van andere risicofactoren voor het metabool syndroom, in vrouwen niet. Deze 
bevindingen bevestigen dat personen met een laag HDL-c en hoge TG beschermd 
moeten worden tegen coronair lijden. Bovendien ondersteunen deze resultaten 
het concept dat risicofactoren voor coronair lijden in het metabool syndroom 
elkaar versterken en dat daarom het metabool syndroom als geheel een betere 
voorspeller is van het risico op coronair lijden, dan wat kan worden verklaard door 
de individuele risico factoren van het metabool syndroom. 
Hoofdstuk 9 beschrijft de resultaten van sequencing van de promotor en coderende 
regionen van TG kandidaat genen in 86 patiënten die naar onze kliniek werden 
verwezen voor de evaluatie en behandeling van ernstige hypertriglyceridemie 
(HTG). In 46 (54%) van deze patiënten vonden we zeldzame DNA varianten 
waaronder 19 varianten in LPL, 1 in APOC2, 2 in APOA5, 4 in GPIHBP1 en 8 in 
LMF1. In 22 patiënten (25%) vonden we alleen veel voorkomende varianten 
in LPL en APOA5 terwijl in 18 patiënten (21%) helemaal geen mutaties werden 
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gevonden. Deze laatste bevindingen zijn suggestief voor de betrokkenheid van 
nog onbekende genen. In totaal vonden we 19 bekende mutaties en 16 nieuwe 
varianten in LPL, APOC2, APOA5, GPIHBP1 and LMF1. Echter in vitro validatie 
van de nieuwe genetische varianten in LMF1 toonde aan dat deze mutaties niet 
geassocieerd waren met verminderde LPL activiteit. In overeenstemming met 
deze bevindingen werden vijf van de acht LMF1 mutaties ook gevonden in de 
controle populatie. We concluderen dat genetische variatie in LPL de belangrijkste 
bijdrage levert aan het fenotype van ernstige HTG. Mutaties in GPIHBP1, APOC2 
en APOA5 zijn zeldzaam maar resulteren in een ernstig fenotype terwijl mutaties 
in LMF1 niet substantieel lijken bij te dragen. Deze resultaten tonen aan dat in 
zorgvuldig geselecteerde groepen met ernstige HTG, een moleculaire diagnose 
haalbaar en effectief kan zijn. Deze bevindingen zijn klinisch relevant omdat 
moleculaire diagnostiek in de nabije toekomst zou kunnen leiden tot individueel 
aangepaste therapeutische strategieën in patiënten met ernstige HTG. In de 
toekomst zullen we in patiënten in wie geen functionele mutaties konden worden 
aangetoond, het hele genoom sequencen.
In Hoofdstuk 10 hebben we een “non-biased GWAS” uitgevoerd in 463 patiënten 
met HTG en 1197 controles. De GWAS toonde aan dat veel voorkomende 
varianten in APOA5, GCKR, LPL and APOB geassocieerd waren met het HTG 
fenotype. Resequencing van deze genen identificeerde een significant verschil 
in de aanwezigheid van varianten tussen patiënten en controles: in 438 HTG 
patiënten vonden we 154 zeldzame missense of nonsense varianten ten op 
zichtte van 53 van deze varianten in 327 controles (P=6.2x10-8). Deze bevindingen 
kwamen overeen met een dragerfrequentie van 28.1% in de patiënten en 15.3% 
in de controles (P=2.6x10- 5). Een analyse met alleen zeldzame varianten die 
exclusief werden gevonden in HTG patiënten of in controles, en na verwijdering 
van alle eerder gerapporteerde functionele varianten, resulteerde in 47 varianten 
in patiënten ten op zicht van 9 varianten in de controles (p=2.4x10-5); dit komt 
overeen met een significante toename in dragerfrequentie van 10.3% in patiënten 
ten op zicht van 2.8% in controles (p=4.4x10-5). Een logistisch regressie model 
met daarin zowel klinische variabelen als veelvoorkomende en zeldzame 
genetische varianten verklaarden 41.6% van de totale variatie in HTG diagnoses: 
klinische variabelen verklaarden 19.7%, veel voorkomende genetische variabelen 
in 7 HTG geassocieerde loci verklaarden 20.8% en zeldzame genetische varianten 
in 4 HTG geassocieerde loci verklaarden 1.1%. Daarmee tonen we aan dat loci die 
door GWAS geassocieerd zijn met HTG, niet alleen veel voorkomende varianten 
maar ook een significant overschot aan zeldzame varianten dragen. Samen tonen 
deze resultaten aan dat zowel zeldzame als veel voorkomende varianten in TG 
geassocieerde genen bijdragen aan de fenotypische heterogeniteit onderliggend 
aan HTG. 
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