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Atherosclerose is een chronisch ziekteproces van de arteriën welke zich afspeelt op het niveau 

van de vaatwand. Cholesterol lekkage in de vaatwand resulteert in lokaal disfunctioneren van 

de vaatwand (endotheel disfunctie), wat gevolgd wordt door mobilisatie van monocyten naar 

de plek van endotheel disfunctie onder invloed van een toegenomen expressie van adhesie 

moleculen (met name VCAM-1) op endotheelcellen. Eenmaal in de subendotheliale ruimte 

aangekomen, neemt de monocyt de eigenschappen van een macrofaag aan. Transformatie 

van deze macrofagen tot schuimcellen geschiedt door opname van subendotheliaal gelegen 

geoxideerde lipiden partikels. In de subendotheliale ruimte is nu sprake van een ‘vaatwand’ 

ontsteking met als belangrijkste inflammatoire spelers de geactiveerde macrofagen en T-lym-

focyten, die een continue bron van chemo-attractanten en pro-inflammatoire cytokines vor-

men. De hierop volgende geleidelijke toename van inflammatoire cellen, debris en cholesterol 

leidt tot een progressieve vernauwing van het bloedvat, de atherosclerotische plaque. Door 

proliferatie van gladde spiercellen over de plaque heen kan de laesie zich meestal stabiliseren. 

Echter, het fibreuze kapsel om de plaque heen kan ook ruptureren onder invloed van matrix 

metallo proteinases welke door de geactiveerde macrofagen geproduceerd worden. Ruptuur 

van de plaque gaat gepaard met het vrijkomen van tissue factor en leidt tot acute trombose-

ring van het bloed ter plaatse met als gevolg een occlusie van het bloedvat. Langdurige oc-

clusie van het bloedvat kan leiden tot een myocardinfarct (indien het een coronair arterie be-

treft) of een herseninfarct (als het een cerebrale arterie betreft). Verlaging van het LDL-C door 

middel van medicamenteuze behandeling met statines kan verdere aangroei van een plaque 

remmen en bij zeer agressieve verlaging van het LDL-C soms zelfs leiden tot regressie van de 

atherosclerotische plaques. Ook als primaire preventie voor hart- en vaatziekten zijn statines 

inmiddels zeer waardevol gebleken.

Deel I van dit proefschrift handelt over de diverse beeldvormende technieken die thans be-

schikbaar zijn om zowel klinische vormen als subklinische vormen van atherosclerose te visu-

aliseren. 

In hoofdstuk 1 hebben wij middels een literatuur studie gekeken naar de beste methoden, 

zowel invasief als non-invasief, om atherosclerotische plaques in een vroeg stadium te kunnen 

visualiseren. Hierbij zijn de non-invasieve methoden zoals carotis intima-media dikte (IMT), 

flow mediated dilation (FMD), multidetector CT/electron beam CT en de cardiale magnetische 

resonantie imaging (MRI) vergeleken met invasieve methoden zoals quantitatieve coronair an-

giografie (QCA) en de intravasculaire ultrasound (IVUS). Wij laten zien dat bij de non-invasieve 

modaliteiten IMT vooralsnog de voorkeur geniet boven de andere technieken vanwege de so-

lide wetenschappelijke onderbouwing, de makkelijke toepasbaarheid, de grote mate van re-

produceerbaarheid en het vermogen om zowel progressie als regressie van atherosclerose te 

visualiseren. Bij de invasieve modaliteiten wordt coronair angiografie al decennia tot de gou-
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den standaard gerekend, ondanks het feit dat de visualisatie beperkt is tot het arteriële lumen 

en vroege stadia van atherosclerose dus gemakkelijk gemist kunnen worden. In onze optiek 

heeft IVUS de meeste potentie om atherosclerotische veranderingen in coronaire arteriën te 

visualiseren maar de predictieve waarde voor toekomstige cardiovasculaire events moet voor 

deze modaliteit nog aangetoond worden. Bovendien zullen opkomende technieken, zoals 320 

multislice CT en MRI gecombineerd met functionele metingen (hetzij PET en/of moleculaire 

beeldvormende technieken met gebruikmaking van selectieve ligands) zullen waarschijnlijk 

in de nabije toekomst beschikbaar komen voor klinische toepassing en daarmee serieuze kan-

didaten worden in de competitie voor de beste beeldvormende modaliteit. Momenteel wordt 

gewerkt aan validatie van de laatstgenoemde 2 technieken.

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de rol van IMT as surrogaat marker voor atheros-

clerose. Hiertoe worden de belangrijkste resultaten van diverse sleutel studies besproken. Al-

lereerst wordt aan de hand van observationele studies geïllustreerd dat de aanwezigheid van 

hart- en vaatziekten (HVZ) positief geassocieerd is met de dikte van IMT. Een andere obser-

vationele studie met 4476 patiënten liet zien dat deze positieve associatie tussen IMT en HVZ 

ook van toepassing is op asymptomatische patiënten. Voorts wordt aan de hand van voor-

name statine interventie trials bij diverse patiënten populaties aangetoond dat IMT heel goed 

in staat is om de effecten van deze medicijnen op de vaatwand te beoordelen. Kanttekeningen 

bij de toepassing van IMT worden echter ook gemaakt. Ten eerste, de vergelijkbaarheid van 

IMT uitkomsten tussen studies onderling wordt beperkt door een gebrek aan standaardisatie 

van beeldvormingsprotocollen. Bovendien blijkt IMT de grootste waarde te hebben bij patien-

ten die een snelle progressie van IMT doormaken, dat wil zeggen patienten waarbij de veran-

dering in LDL-C lineair gerelateerd is aan verandering in IMT. Hierbij gaat een sterke LDL-C re-

ductie dus gepaard met minder IMT-progressie. Echter, bij tevoren reeds optimaal behandelde 

patienten, en dientengevolge een laag LDL-C met een trage IMT progressie, zal de beperkte 

resolutie van IMT het onmogelijk maken om verdere verschillen in IMT progressie aan te tonen 

bij toevoeging van additionele cholesterol verlagers (Enhance studie). 

In deel II van het proefschrift wordt aandacht geschonken aan de rol die LDL-C speelt in het 

proces van atherosclerose. In hoofdstuk 3 worden hiertoe eerst de genetische achtergronden 

belicht bij Familiaire Hypobetalipoproteinemie (FHBL). Dit is een zeldzame stoornis die geken-

merkt wordt door extreem verlaagde waarden (< 5e percentiel voor leeftijd en geslacht) van 

het apolipoproteine B (apoB) en het plasma LDL-cholesterol ten gevolge van mutaties in het 

gen dat codeert voor apoB. Nieuwe genmutaties worden beschreven bij mensen die voldoen 

aan dit lipidenprofiel. De hypothese wordt geopperd dat de extreem lage LDL-C waarden tot 

minder atherosclerose aanleiding zullen geven en aldus beschermend zouden zijn voor het 

ontwikkelen van HVZ.

In hoofdstuk 4 werd deze laatste hypothese getoetst door de carotis IMT te meten bij 41 

patiënten met FHBL en dit te vergelijken met 41 gezonde controle patiënten. Het geringe ver-
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schil in IMT ten nadele van de controle groep bleek echter niet significant na correctie voor 

traditionele risicofactoren zoals leeftijd, geslacht, roken en body mass index. Wij denken 

dat deze uitslag mede te verklaren is door de beperkte groepsgrootte en het feit dat de ver-

gelijkende arm uit gezonde controles bestond. Het is recent duidelijk geworden dat de IMT 

techniek minder geschikt is om minder progressie van IMT aan te tonen in vergelijking met 

metingen verricht bij gezonde vrijwilligers. Klaarblijkelijk heeft dit te maken met de eerder 

geneoemde beperkte resolutie van IMT. Om dus aan te tonen dat de FHBL groep een dunnere 

IMT heeft dan controle personen als teken van een afgenomen risico op hart en vaatziekten, 

zou een extreem groot aantal observaties nodig zijn (> 750 patienten). Daarentegen liet een 

aanvullende analyse op basis van een cumulatieve risico score, opgebouwd uit leeftijd, sys-

tolische bloeddruk en roken, wel een significant lagere arteriële vaatwand stijfheid zien in de 

FHBL groep vergeleken met de controles. Eerdere studies hebben aangetoond dat arteriële 

vaatwand stijfheid een belangrijke voorspeller is voor toekomstige cardiovasculaire events. 

Onze bevindingen bevestigen dat de levenslange expositie aan extreem lage LDL-C waarden 

bij mensen met FHBL het risico op het ontwikkelen van atherosclerose reduceert. 

In hoofdstuk 5 tonen wij een overzicht van de opgebouwde klinische ervaring met een nieuwe 

cholesterol verlager genaamd Inegy™. Inegy™ is een combinatie preparaat van ezetimibe en 

simvastatine. Simvastatine behoort tot de klasse van statines, deze remmen de aanmaak van 

cholesterol in de lever door remming van een essentiële enzym, het hydroxymethylglutaryl-

coenzyme A (HMG-CoA) reductase. Ezetimibe behoort tot de geheel nieuwe klasse van cho-

lesterol absorptie remmers en remt de opname van cholesterol in de darm zonder de opname 

van triglyceriden en vet oplosbare vitaminen te beïnvloeden. Met Inegy™ is het mogelijk om 

LDL-C reducties tot 61% te bereiken, meer dan met statine monotherapie mogelijk is. Verder 

blijkt uit de getoonde data dat het geneesmiddel goed verdragen wordt door patiënten en dat 

het weinig bijwerkingen vertoond. 

Zoals hierboven reeds kort genoemd hebben de recente uitkomsten van diverse klini-

sche studies met Inegy™ echter veel stof doen opwaaien omtrent het ‘eenvoudige’ con-

cept van LDL verlaging. Op de jaarlijkse conferentie van de American College of Cardiology 

in 2008 werd zelfs gevraagd om een brede wijziging van prescriptie gedrag ten nadele van 

ezetimibe-bevattende combinatie preparaten. Dit laatste berust enerzijds op de ‘negatieve’ 

bevindingen van ezetimibe combinatie therapie op IMT in de ENHANCE studie en anderzijds 

op het gebrek aan toegevoegde waarde in de SEAS trial met een tegenvallende reductie van 

cardiovasculaire events bij patiënten met een aorta stenose. Betekent dit dat hoofdstuk 5 her-

schreven zou moeten worden? In de persoonlijke optiek van deze auteur geenszins. Allereerst 

is het niet verwonderlijk dat de ENHANCE trial geen verdere reductie van IMT kon aantonen in 

(Familiaire Hypercholesterolemie) FH patiënten behandeld met simvastatine-ezetimibe com-

binatie therapie ten opzichte van simvastatine monotherapie aangezien de FH patiënten bij in-

clusie reeds ‘dunne’ IMTs hadden, dit in tegenstelling tot eerdere studies in FH patiënten zoals 
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de ASAP studie. Ten tweede was de progressie van IMT onder de ‘standaard’ behandeling, dus 

simvastatine monotherapie, reeds totaal te niet gedaan. Dientengevolge is het theoretisch al 

onmogelijk progressie beter te remmen dan stilstand. De belangrijkste reden van deze studie 

uitkomst lijkt dan ook te wijten aan de inclusie van met name goed behandelde FH patiënten 

met een lage ziekte-load. 

In de SEAS studie werden patiënten met een aortaklep stenose behandeld met de combinatie 

van simvastatine-ezetimibe versus placebo. Het primaire eindpunt, een composiet van “ma-

jor cardiovascular events”, toonde geen significant verschil. Echter, het is onbekend of LDL-C 

verlaging dit proces daadwerkelijk kan beïnvloeden. De relatief lage reductie in ischemische 

cardiovasculaire events is moeilijk te duiden aangezien de studie niet gepowered was voor dit 

specifieke eindpunt. Concluderend dient het LDL-C bij patiënten optimaal gereduceerd te wor-

den, primair met adequaat gedoseerde statine therapie. Als dit om wat voor reden dan ook 

onvoldoende lukt kan overwogen worden ezetimibe aan de medicatie toe te voegen. In 2012 

kan op basis van de uitkomsten van de IMPROVE IT trial definitief vastgesteld worden of deze 

combinatie ook daadwerkelijk het aantal hart- en vaatziekten verder reduceert in vergelijking 

tot statine monotherapie. 

In deel III van het proefschrift richten wij ons op een andere patientengroep die steeds meer 

met atherosclerose te maken krijgt, de patiënten die geïnfecteerd zijn met het humaan immu-

nodeficientie virus type 1 (HIV-1). De risico’s op HVZ worden besproken alsook de schadelijke 

maar ook potentieel gunstige effecten van antiretrovirale therapie. Therapeutische opties ter 

bestrijding van HVZ bij deze patientengroep passeren de revue. 

In hoofdstuk 6 starten wij met een overzicht van de literatuur waarin wij aangeven hoe infectie 

met HIV-1 gerelateerd is aan HVZ. Dyslipidemie bij een onbehandelde HIV-1 infectie kenmerkt 

zich onder andere door een verlaagd high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) gehalte. De 

inverse relatie tussen de hoogte van het HDL-C en het risico op HVZ in de algemene bevolking 

is inmiddels door vele grote epidemiologische en klinische studies aangetoond. HIV-1 wordt 

tegenwoordig effectief bestreden door 3 of meer antiretrovirale medicijnen, veelal uit ver-

schillende klassen, te combineren. Dit wordt combinatie antiretrovirale therapie of kortweg 

cART genoemd.

We laten zien dat cART, en in het bijzonder HIV-protease remmers (PI) bevattende cART, geas-

socieerd is met een verhoogd risico op HVZ. Dit komt door de metabole complicaties van deze 

therapie, zoals dyslipidemie, insuline resistentie en veranderingen in de lichaamsvet verdeling 

(lipoatrofie). Non-nucleoside reverse transcriptase remmers (NNRTI) blijken juist het HDL-C te 

verhogen en niet bij te dragen aan dit risico op HVZ. HIV-1 infectie zelf lijkt echter ook bij te dra-

gen aan het verhoogd risico op HVZ zoals onder andere blijkt uit obductie studies van voor het 

cART tijdperk waarbij uitgebreide atherosclerotische laesies gevonden werden in de coronair 

arteriën van jong overleden patiënten. Deze afwijkingen konden niet verklaard worden door 
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klassieke risico factoren voor HVZ. Daarnaast blijkt HIV-1 rechtstreeks in te grijpen op een van 

de belangrijkste functies van HDL-C, het reverse cholesterol transport. Reverse cholesterol 

transport is het proces waarbij het overmaat aan cholesterol vanuit perifere weefsels getrans-

porteerd wordt naar HDL partikels die het vervolgens naar de lever transporteren alwaar het 

via de gal wordt uitgescheiden. De eerste stap in dit transport is de ABCA1 gemedieerde efflux 

van cholesterol vanuit weefselmacrofagen naar de HDL-partikels. HIV-1 is in vitro in staat ge-

bleken om deze ABCA1 gemedieerde efflux te remmen door down-regulatie van ABCA1 wat de 

accumulatie van cholesterol in de macrofagen en versneld optreden van atherosclerose zou 

kunnen bevorderen. Naast deze directe effecten blijkt HIV-1 ook door middel van chronische 

immuunactivatie het proces van atherosclerose te bevorderen. Zo worden diverse stollings-

factoren beïnvloedt leidend tot een hypercoagulabele status en blijkt immunomodulerende 

therapie van HIV het ontstaan van atherosclerotische plaques te remmen in dierexperimen-

ten. Het versneld optreden van atherosclerose bij HIV-1 patiënten blijkt dus te berusten op 

zowel directe als indirecte invloeden van het virus op de vaatwand, lipidenprofielen en stol-

lingsfactoren. 

In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de verschillende wijzen waarop antiretrovirale mid-

delen plasma lipiden kunnen beïnvloeden. Gebruikmakend van een unieke populatie van HIV-1 

negatieve neonaten die geboren werden uit HIV-1 positieve moeders en ter preventie van HIV-1 

transmissie via de moedermelk gedurende tenminste 3 maanden behandeld werden met de 

NNRTI nevirapine (NVP) of de nucleoside reverse transcriptase remmer lamivudine (3TC). NVP 

liet in eerdere studies bij HIV-1 positieve volwassenen reeds zien krachtige HDL-verhogende 

eigenschappen te bezitten. In deze studie werd duidelijk dat de plasma HDL spiegels en ook 

apoA-I concentraties sterker verhoogd waren in de NVP groep dan in de 3TC groep. Hiermee 

maken wij waarschijnlijk dat het bij eerdere studies gevonden effect van NVP op HDL-C niet 

puur en alleen te maken heeft met een stijging van de spiegels naar “pre-infectie waarden” 

maar dat het mede een intrinsieke eigenschap van NVP betreft. Immers, de huidige studie 

werd uitgevoerd bij HIV-1 negatieve neonaten. De vraag blijft echter of de gevonden HDL-C 

stijging potentieel gunstig is wat betreft het risico op HVZ.

Om deze voorgaande vraag te beantwoorden hebben wij in hoofdstuk 8 carotis-IMT metin-

gen verricht bij 62 HIV-1 patiënten die met PI behandeld werden en dit vergeleken met de uit-

komsten bij 68 HIV-1 patiënten die met NVP of efavirenz, een andere NNRTI, behandeld wer-

den. Hierbij vonden wij inderdaad significant hogere HDL-C spiegels bij de groep patiënten die 

behandeld werd met NNRTI. De carotis IMT metingen bleken ook lager (en dus gunstiger) te 

zijn in de groep die behandeld werd met NNRTI wat zich naar verwachting zou kunnen verta-

len in een lager risico op HVZ. Helaas bleken HDL-C spiegels in de multivariaat analyse geen 

onafhankelijke voorspellers voor carotis IMT te zijn. Kennelijk spelen andere factoren dan het 

HDL-C mede een rol.
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In hoofdstuk 9 hebben wij getracht meer inzicht te krijgen in het mechanisme achter de eer-

der genoemde HDL-C stijging bij gebruik van de non-nucleoside reverse transcriptase remmer 

NVP. Hiervoor werden in een periode van 24 weken 3x apoA-I kinetiek proeven verricht bij 14 

HIV-1 geïnfecteerde patiënten die tenminste 6 maanden behandeld werden AZT/3TC/abacavir 

en gedurende die periode een niet detecteerbare viral load (HIV-1 RNA <50 copies/ml) hadden. 

Belangrijke HDL-C modulerende enzymen werden eveneens gemeten. Wij laten zien dat toe-

voeging van NVP aan de behandeling met AZT/3TC/abacavir leidt tot significante verhogingen 

van de plasma spiegels van HDL-C en apoA-I. Dit hangt samen met een verhoogde productie 

van apoA-I zonder dat het catabolisme van dit eiwit beïnvloed wordt. De significante verho-

ging in LCAT activiteit is in absolute zin laag (9%) en onzes inziens daarom geen afdoende ver-

klaring voor de gevonden stijging in HDL-C/apoA-I spiegels. Recente uitkomsten van de DAD 

studie, een grote multicenter prospectieve cohort studie met klinische eindpunten, laten zien 

dat het verhoogd risico op HVZ bij HIV-1 patiënten vooral gerelateerd is aan het gebruik van 

PI-bevattende cART en niet aan dat van NNRTI-bevattende cART. In de SMART studie werd 

aangetoond dat therapie interruptie van cART bij HIV-1 patiënten gepaard ging met een daling 

van het HDL-C en dat het geassocieerd was met een 2x verhoogd risico op het ontwikkelen van 

HVZ. De HDL-C dalingen bleken bovendien het grootst te zijn bij de patiënten die met NNRTI 

behandeld werden ten tijde van de interruptie. Deze uitkomsten suggereren dat hogere HDL-C 

concentraties beschermen tegen het optreden van HVZ. Mogelijk dat onze studie uitkomsten 

kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstige selectieve HDL-C verhogers, niet al-

leen voor HIV-1 patiënten maar ook voor patiënten uit de algemene populatie.

Bij gebrek aan krachtige en veilige HDL-C verhogers richt de huidige therapie van PI-geindu-

ceerde dyslipidemie bij HIV-1 patiënten zich nog steeds op verlaging van het LDL-C. De meeste 

statines zijn echter gecontraindiceerd omdat PI, inclusief lopinavir/ritonavir, het metabo-

lisme van statines remmen door remming van het cytochroom P450. In hoofdstuk 10 doen 

wij verslag van een pilot studie waarbij de effectiviteit en veiligheid van rosuvastatine wordt 

onderzocht bij HIV-1 patiënten met een dyslipidemie veroorzaakt door de PI lopinavir/ritona-

vir. Aangezien rosuvastatine slechts minimale metabolisering ondergaat via het cytochroom 

P450 enzym was de gedachte dat dit een veilige combinatie zou zijn voor HIV-1 patiënten. LDL-

C concentraties bleken krachtig gereduceerd te worden bij gebruik van rosuvastatine. Een 

belangrijk punt van aandacht verdient echter wel de rosuvastatine spiegel stijging die bij alle 

doseringen van rosuvastine werd waargenomen. Op basis van deze studie kan geconcludeerd 

worden dat rosuvastatine therapie bij cART therapie (lopinavir/ritonavir) zeker mogelijk is. 

Echter, gezien de interactie tussen de medicatie vormen lijkt het verstandig relatief laag te do-

seren, frequente biochemische controles te verrichten en goede voorlichting te geven over de 

mogelijkheid van spier complicaties (rhabdomyolyse). De huidige resultaten zijn in lijn met de 

uitkomsten van eerdere interactie studies tussen PI en de overige statines. Tezamen vormen 

zij een krachtige waarschuwing tegen liberaal gebruik van hoge dosis statine therapie in deze 

groep patiënten. 
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De thans beschikbare technieken en methoden ter detectie en modificatie van het cardiovas-

culair risico bij patienten met, al dan niet medicamenteus geinduceerde, dyslipidemieen zul-

len zich steeds verder ontwikkelen op basis van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten. 

De studies gepresenteerd in dit proefschrift pleiten voor een high throughput screening voor 

hart- en vaatziekten met behulp van non-invasieve beeldvormende technieken. Met name de 

one-stop-shop benadering met MRI, waarbij in 1 onderzoek zowel structuur, plaque compo-

sitie en inflammatie, alsmede functie (shear stress) kan worden gevisualiseerd, zal naar ver-

wachting een revolutionaire verandering gaan vormen bij de individuele risicoschatting van 

patienten.

Wat LDL verlaging betreft zal het gezien de huidige graad van therapie steeds moeilijker 

worden om verdere winst voor patiënten aan te tonen in surrogaat marker studies. Echter, 

dit dient niet zo maar gebruikt te worden als bewijs van geen effect bij de beoordeling van 

nieuwe geneesmiddelen, omdat hier anders veelbelovende medicijnen mogelijk ten onrechte 

het etiket onwerkzaam opgeplakt zullen krijgen. Ook hier is verdere verbetering van surrogaat 

markers dus noodzakelijk.

In tegenstelling tot de situatie met betrekking tot LDL verlaging staat het onderzoek met be-

trekking tot HDL verhogende strategieën nog relatief in de kinderschoenen. Dit onderzoek 

heeft bovendien een zware klap gekregen door onder andere de recente verwikkelingen rond 

de CETP-remmer Torcetrapib, hetgeen echter met name op off-target toxicity van dit middel 

bleek te berusten. 

Zo bleek de oversterfte bij gebruik van torcetrapib samen te hangen met inductie van hyper-

aldosteronisme en hypokaliemie. Nieuwe modaliteiten om selectief HDL te verhogen zijn es-

sentieel voor een verdere reductie van het cardiovasculair risico. Onze bevinding dat NNRTIs 

HDL productie lijken aan te zetten kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan verdere inzichten 

bij de ontwikkeling van apoAI- productie enhancers.

De rol van chronische inflammatoire ziekten bij het verhogen van het cardiovasculair risico zal 

niet alleen algemeen geaccepteerd moeten worden, maar mede gezien de toenemende inci-

dentie van HVZ tegelijkertijd ook moeten leiden tot een beleidswijziging bij artsen. Zo zullen 

patienten die leiden aan ziekten als HIV, reumatoide artritis, de ziekte van Crohn en systemi-

sche lupus erythematosus niet alleen beter gescreend moeten worden op de aanwezigheid 

van cardiovasculaire risicofactoren maar zal de aanwezigheid daarvan, waar mogelijk, aanlei-

ding moeten zijn tot het starten van gerichte risico verlagende therapie.
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