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Nederlandse Samenvatting
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in de westerse 
wereld. Cholesterol speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van aderverkalking 
(atherosclerose) en daarmee hart- en vaatziekten. Cholesterol kan in het bloed verpakt 
zitten in High Density Lipoprotein (HDL) deeltjes (‘het goede cholesterol’) of in Low 
Density Lipoprotein (LDL) deeltjes (‘het slechte cholesterol’). LDL cholesterol (LDL-c) 
uit de bloedbaan kan zich ophopen in de vaatwand, waardoor de vaatwand dikker wordt 
en het lumen nauwer. Dit kan uiteindelijk leiden tot een afsluiting van het bloedvat. Over 
de exacte rol van HDL is minder bekend. Van HDL wordt gezegd dat het cholesterol uit de 
vaatwand kan halen en naar de lever kan transporteren, vanwaar het wordt uitgescheiden 
uit het lichaam. Het transporteren van cholesterol uit de vaatwandcellen naar HDL in het 
bloed gebeurt via transporteiwitten: ATP-binding cassette (ABC) transporters. Als deze 
eiwitten niet goed werken, resulteert dat in minder HDL-cholesterol (HDL-c) in het bloed. 
HDL-c concentraties in het bloed zijn negatief gecorreleerd met incidentie van hart -en 
vaatziekten. Dit betekent dat mensen met een laag HDL-c een hoog risico op hart- en 
vaatziekten hebben. HDL-verhogende therapieën zouden de kans op hart -en vaatziekten 
kunnen verlagen en worden daarom momenteel intensief onderzocht. 

Het exacte mechanisme achter het mogelijk beschermende effect van HDL is onbekend. 
In dit proefschrift onderzoeken we de associatie tussen hoog of laag HDL-c en atherosclerose 
en hart –en vaatziekten. Naar aanleiding daarvan bespreken we wat we mogen verwachten 
van HDL-verhogende therapieën. Daarnaast hebben we onderzocht welke andere effecten 
HDL heeft, onder andere om bijwerkingen van HDL-verhogende therapieën te voorspellen.

Hoofdstuk 1 vormt de inleiding van dit proefschrift. Hier geven we een overzicht van 
het bewijs voor een rol voor HDL in atherosclerose aan de hand van genetische studies. 
Epidemiologische studies laten ontegenzeggelijk zien dat HDL-c omgekeerd gecorreleerd is 
met het risico op hart –en  vaatziekten. Dat wil zeggen: mensen met een hoog HDL-c hebben 
een laag risico op hart- en vaatziekten en mensen met een laag HDL-c hebben een hoog 
risico op hart –en vaatziekten. Echter, HDL-verhogende therapieën hebben tot op heden niet 
geleid tot een lager risico op hart –en vaatziekten. Hierdoor is de causaliteit van de rol van 
HDL-c in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten ter discussie komen te staan. Studies 
naar genetische aandoeningen leidend tot een laag HDL-c (bijvoorbeeld dragerschap van 
ABCA1, APOA-1 of LCAT mutaties), hebben geen antwoord kunnen geven op de vraag of 
het verband tussen HDL-c en hart- en vaatziekten causaal is. Ook studies naar genetische 
aandoeningen leidend tot een hoog HDL-c (bijvoorbeeld dragerschap van CETP, SCARB1 
en APOC3 mutaties)  hebben ons niet verder gebracht. Genome Wide Association Studies 
(GWAS) laten geen effect zien van veranderingen in HDL-genen op het risico op hart –en 
vaatziekten. De vraag of HDL-c een causale rol speelt in hart- en vaatziekten of slechts een 
biomarker is, vormt het middelpunt van huidig onderzoek naar hart –en vaatziekten.

In het eerste deel van dit proefschrift concentreren we ons op de correlatie tussen HDL 
metabolisme en atherosclerose. 
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Apolipoproteine A-I (apoA-I) is het eiwit waaruit HDL is opgebouwd. Het speelt een 
cruciale rol in veel van de gunstige effecten van HDL. In hoofdstuk 2 laten we zien dat 
de plasma concentratie van ApoA-I echter geen beter voorspeller is voor het optreden van 
hart- en vaatziekten dan de plasma concentratie van HDL-c in de EPIC-Norfolk Prospective 
Population Study. Sterker nog, in de hoogste HDL-c kwartielen correleert een hoog ApoA-I 
met een hogere prevalentie van hart –en vaatziekten. Dit zou verklaard kunnen worden door 
een hoger voorkomen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de groep met hoge 
ApoA-I concentraties. Dit is een belangrijke bevinding in het licht van de ontwikkeling van 
ApoA-I verhogende therapieën ter voorkoming van hart –en vaatziekten.

In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van het bewijs dat ABC transporters 
atherosclerose kunnen voorkomen. De vaatwandbeschermende effecten van ABC 
transporters werden tot voor kort voornamelijk toegeschreven aan hun capaciteit om 
cholesterol uit de vaatwand naar HDL in het bloed te transporteren, waarna het cholesterol 
het lichaam verlaat met de ontlasting. Echter, recent is duidelijk geworden dat ABC 
transporters ook op andere manieren atherosclerose voorkomen. ABC transporters 
reguleren de proliferatie en mobilisatie van cellen in het beenmerg en de milt. Daarnaast 
onderdrukken ABC transporters ontsteking in de vaatwand en reguleren ze de productie 
van bloedplaatjes en de ontwikkeling van trombose. Deze processen spelen waarschijnlijk 
een belangrijke rol in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten bij mensen.

HDL-c wordt voor een deel genetisch bepaald. In de volgende hoofdstukken belichten 
we cohorten met een genetisch laag HDL-c of een genetisch hoog HDL-c. In hoofdstuk 4 
wordt het voorkomen van ABCA1-mutaties beschreven in 78 individuen met een HDL 
onder het tiende percentiel. Zestien studie deelnemers bleken drager van negentien varianten 
in ABCA1. De mate waarin de mutatie de functie van het eiwit beperkt, is onderzocht door 
middel cholesterol efflux experimenten. Zeven van acht missense mutaties resulteerden in een 
afgenomen functie van het eiwit. In hoofdstuk 5 hebben we vervolgens onderzocht of studie 
deelnemers met een afgenomen functie van het ABCA1-eiwit meer atherosclerose hebben. 
We hebben dit zowel onderzocht door middel van echografie van de carotiden als een nieuwe 
methode: vaatwanddiktemeting door middel van MRI. ABCA1-mutatiedragers bleken meer 
atherosclerose te hebben vergeleken met controles. Deze data ondersteunen de ontwikkeling van 
ABCA1-opregulatie in patiënten met hart –en vaatziekten. Echter, verder onderzoek is nodig 
om vast te stellen welke eigenschap van ABCA1 verantwoordelijk is voor deze bevindingen. 

Verminderde werking van het eiwit Abca1 leidt tot verminderde werking van de cellen 
die de binnenkant van vaten bekleden (endotheeldysfunctie) in muismodellen. Pulse wave 
velocity is de snelheid waarmee golven zich door de vaten bewegen en is een risicofactor 
voor hart –en vaatziekten. Pulse wave velocity is geassocieerd met endotheeldysfunctie. 
In hoofdstuk 6 laten we zien dat ABCA- mutatiedragers niet alleen meer atherosclerose, 
maar ook een hogere pulse wave velocity en dus een stijvere vaatwand hebben. Dit is 
onafhankelijk van HDL-c concentraties in plasma. Daarnaast concluderen we dat pulse 
wave velocity een waardevolle, kosteneffectieve, niet-invasieve toevoeging zou zijn aan 
de huidige monitoring van progressie van hart –en vaatziekten, gezien de sterke correlatie 
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met vaatwanddiktemetingen. Hoofdstuk 7 beschrijft een unieke casus van een man die 
op 36-jarige leeftijd een hartaanval kreeg. De man had geen risicofactoren voor hart –en 
vaatziekten. Echter, bij laboratoriumonderzoek werd een extreem laag HDL-c  gevonden, 
wat bij nader onderzoek waarschijnlijk het gevolg bleek van mutaties in zowel ABCA1 als 
APOA1. Het is voor het eerste dat deze combinatie van mutaties wordt beschreven. Het is 
aannemelijk dat het lage HDL-c een bijdrage heeft geleverd aan het vroege optreden van 
hart- en vaatziekten in deze patient. Aangezien er nog geen therapie bestaat om HDL-c te 
verhogen, concentreert de behandeling van deze patiënt zich op het moduleren van andere 
risicofactoren, waaronder het verlagen van LDL-c.

Na het bespreken van de gevolgen van genetisch laag HDL-c voor atherosclerose, 
bespreken we de gevolgen van genetisch hoog HDL-c. In hoofdstuk 8 rapporteren we 
het voorkomen en de gevolgen van dragerschap van APOC3 mutaties. In vijf van tachtig 
studiedeelnemers met een HDL-c boven het 95e percentiel werd een APOC3 mutatie 
gevonden. We vonden twee nieuwe mutaties en een eerder beschreven mutatie. Twee 
van deze drie mutaties zijn geassocieerd met een gunstig lipidenprofiel en een lagere 
plasma apoCIII concentratie. De derde mutatie is minder sterk geassocieerd met een 
gunstig lipidenprofiel en de plasma apoCIII concentratie is ook minder verlaagd. Deze 
studie bevestigt de eerdere bevinding dat weinig apoCIII geassocieerd is met een gunstig 
lipidenprofiel. Daarmee ondersteunen onze bevindingen de ontwikkeling van apoCIII 
verlagende medicijnen, welke op dit moment getest worden in mensen. In hoofdstuk 9 
is het gen dat codeert voor scavenger receptor class B type 1 (SR-BI) gesequenced in 120 
individuen met een HDL-c boven het 90e percentiel. We vonden twee nieuwe mutaties in 
het gen dat codeert voor SR-BI. Daarmee hebben we het aantal bekende mutaties in dit 
gen verhoogd naar drie. De door ons gevonden mutaties segregeren met hoog HDL-c in 
de familie, hetgeen impliceert dat de SR-BI receptor een receptor van belang is in mensen. 

Nadat we de gevolgen van hoog en laag HDL-cholesterol hebben onderzocht, geven 
we in hoofdstuk 10 een overzicht van de mogelijk gunstige effecten van het verhogen 
van apoA-I door middel van apoA-I analogen. We concluderen dat hoewel genetische 
studies geen eenduidig antwoord geven op de vraag of HDL-c beschermt tegen hart –en 
vaatziekten, er voldoende bemoedigende data zijn uit experimentele studies om door te 
gaan met de ontwikkeling van apoA-I (en daarmee HDL) verhogende therapieën. Echter, 
er zal meer onderzoek in mensen gedaan moeten worden om het vaatwandbeschermende 
effect van apoA-I met zekerheid te kunnen vaststellen. In hoofstuk 11 bespreken we de 
belofte van een andere manier om HDL-c te verhogen: CETP-remming. De ontwikkeling 
van CETP-remmers verloopt niet zonder slag of stoot. Hoewel het remmen van CETP 
HDL-c verhoogt in mensen, bleek behandeling met CETP-remmer torcetrapib geassocieerd 
met een toename in sterfte. Dit is toegeschreven aan effecten specifiek voor torcetrapib en 
daarom is de ontwikkeling van andere CETP inhibitors voortgezet. Echter, dalcetrapib, een 
andere CETP-remmer, verhoogde HDL-c, maar leidde niet tot minder hart –en vaatziekten. 
Op dit moment worden CETP-remmers anacetrapib en evacetrapib getest in fase III trials. 
Aangezien beide middelen niet alleen HDL-c verhogen, maar ook LDL-c verlagen, wordt 
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een gunstig effect verwacht op hart –en vaatziekten. Echter, de uitkomst van deze trials zal 
geen antwoord geven op de vraag of HDL-c verhoging leidt tot minder hart –en vaatziekten. 

In het deel II van dit proefschrift concentreren we ons op de rol van HDL in andere 
processen dan atherosclerose, namelijk bijnierfunctie, productie van cellen in het beenmerg 
en ontsteking. In hoofdstuk 12 hebben we de bijnierfunctie van Lcat knockout muizen 
onderzocht. De bijnier gebruikt cholesterol om daaruit hormonen te produceren. In vitro 
studies hebben laten zien dat HDL en LDL cholesterol kunnen doneren aan de bijnier voor 
hormoonproductie. We laten zien dat extreem lage HDL-c concentraties in Lcat knockout 
muizen geassocieerd zijn met een verminderde bijnierfunctie. In hoofdstuk 13 hebben we 
vervolgens de bijnierfunctie bekeken van mannen met een laag HDL-c door mutaties in 
ABCA1 of LCAT, en in mannen met een laag HDL-c zonder onderliggend genetisch defect. 
We laten zien dat basale bijnierfunctie lager is in mannen met een laag plasma HDL-c 
dan in mannen met een normaal HDL-c, ongeacht door oorzaak van het lage HDL-c. 
Deze bevindingen ondersteunen het concept dat HDL een cholesterol donor is voor basale 
hormoonproductie door de bijnier in mannen. Echter, in hoofdstuk 14 laten we zien dat 
de bijnierfunctie van vrouwen met een laag HDL-c door mutaties in ABCA1 of LCAT niet 
lager is dan in vrouwen met een normaal HDL-c. Dit man-vrouw verschil onderstreept het 
belang van sexe-specifieke analyses in cholesterol gerelateerd onderzoek. 

Hoofdstukken 12 en 13 laten zien dat cholesterol afkomstig van HDL een rol speelt in 
hormoonproductie door de bijnier. Echter, in patiënten zonder HDL-c produceert de bijnier 
nog steeds hormonen. Daarnaast was basale hormoonproductie verlaagd in mensen met 
laag HDL-c, maar reageert hun bijnier onveranderd op stress, geïnduceerd door toediening 
van het middel adrenocorticotropic hormone (ACTH). Daarom hypothetiseerden wij dat 
ook LDL substraat vormt voor hormoonproductie door de bijnier. In hoofdstuk 15 hebben 
we gekeken of de stress respons van de bijnier verminderd is in mensen die geen LDL in 
de bijnier kunnen opnemen door een defecte LDL receptor of door een defecte binding van 
LDL aan de LDL receptor. De stress respons van de bijnier bleek lager in patiënten die 
minder LDL-c kunnen opnemen in de bijnier. Dit geeft aan dat LDL-c een rol speelt in de 
respons op stress en is een belangrijke bevinding gezien de ontwikkeling van potente LDL-
verlagende middelen die LDL-c onder de 1 mmol/L kunnen brengen. Behandeling met 
deze middelen zou adequate hormoonproductie door de bijnier in gevaar kunnen brengen. 

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat atherosclerose een ontstekingsproces is. 
Daarnaast is aangetoond dat muizen die geen cholesterol kunnen transporteren, proliferatie 
van beenmergcellen laten zien hetgeen leidt tot meer onstekingscellen in het bloed die 
waarschijnlijk bijdragen aan de ontwikkeling van atherosclerose. In hoofdstuk 16 
hypothetiseerden we dat de combinatie van hoog cholesterol en om onvermogen cholesterol 
te transporteren zou leiden tot proliferatie van beenmergcellen in een grotere mate dan 
een van beide factoren alleen. We laten zien dat in muizen de balans tussen opname van 
cholesterol in de cel en transport van cholesterol uit de cel bepalend is voor het optreden 
van proliferatie van beenmergcellen. Veel opname van cholesterol en weinig transport 
van cholesterol gaat gepaard met een meer proliferatie van beenmergcellen een hogere 
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concentratie monocyten in het bloed. Ook laten we zien dat in kinderen met een hoog LDL 
cholesterol, hoge concentraties monocyten gepaard gaan met een laag HDL-cholesterol, 
waarschijnlijk een gevolg van weinig cholesterol transport. Dit mechanisme zou kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van atherosclerose in mensen met hoog cholesterol. 

Aangezien recentelijk is aangetoond dat muizen met een defect in het cholesterol 
transport meer genexpressie hebben van ontstekingsfactoren in monocyten en macrofagen 
en daarnaast meer onstekingscellen produceren, hebben we in hoofdstuk 17 onderzocht 
of ABCA1-mutatiedragers, die immers ook minder cholesterol kunnen transporteren, 
gekenmerkt worden door meer ontsteking. We laten zien dat ABCA1- mutatiedragers zowel 
meer ontsteking hebben in de vaatwand als meer tekenen van ontsteking in het bloed. 
Middels in vitro experimenten laten we zien dat de verhoogde mate van ontsteking in 
ABCA1-mutatiedragers waarschijnlijk het gevolg is van een effect van ABCA1-deficiëntie 
op de cel. Statines lijken een ontstekingsremmend effect te hebben, gezien de normalisatie 
van ontsteking in de vaatwand en ontstekingsfactoren in het bloed. 
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