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neDerlanDse saMenvaTTInG

Inleiding
Een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten is een te hoog 

cholesterolgehalte in het bloed. Er zijn grofweg twee bronnen van cholesterol: enerzijds kan cholesterol 

door de lever en door de darm worden aangemaakt (synthese). Anderzijds wordt cholesterol uit de 

gal en voeding via de dunne darm opgenomen (absorptie). Cholesterol wordt door het gehele lichaam 

getransporteerd, alwaar het diverse essentiële functies vervult. Zo speelt het een belangrijke rol bij 

de totstandkoming van celmembranen en in de hormoonhuishouding. In het bloed wordt cholesterol 

in zogenaamde lipoproteïnen vervoerd. Dit zijn conglomeraten van eiwitten en vetten die het slecht 

in water oplosbare cholesterol omsluiten, om het effectief door het bloed te kunnen vervoeren. 

Voorbeelden van zulke lipoproteïnen zijn: low-density lipoprotein cholesterol (lDl-c) en high-density 

lipoprotein cholesterol (hDl-c). Cholesterol, met name LDL-C kan zich tegen de vaatwanden afzetten 

en zo hart- en vaatziekten veroorzaken. Een hoog LDL-C gehalte in het bloed hangt dan ook sterk 

samen met het optreden van hart- en vaatziekten. Het omgekeerde geldt voor het HDL-C. Uit veel 

studies is namelijk gebleken dat een hoog HDL-C gehalte in het bloed gepaard gaat met beduidend 

minder hart- en vaatziekten en vice versa.  De exacte reden voor dit verband is nog onbekend, maar 

heeft vermoedelijk meerdere oorzaken. Een van die oorzaken is mogelijk de betrokkenheid van HDL-C 

bij een proces dat reverse cholesterol transport wordt genoemd. Dit proces behelst de afvoer van 

cholesterol uit bloedvaten en perifere weefsels naar de lever, alwaar het cholesterol via de gal en darm 

uiteindelijk in de ontlasting wordt uitgescheiden en op die manier het lichaam definitief kan verlaten. 

Cholesterol wordt in het lichaam, behoudens omzetting in galzouten, vrijwel niet tot andere stoffen 

verwerkt, waardoor de uitscheiding via de ontlasting de belangrijkste manier is om cholesterol uit het 

lichaam te elimineren. 

Het cholesterolgehalte in het bloed kan medicamenteus worden verlaagd. Momenteel wordt dit op 

grote schaal gedaan met HMG-CoA reductase remmers, ofwel statines. Deze groep cholesterolverlagers 

remt zeer effectief de cholesterolsynthese in het lichaam en kan daarmee het cholesterolgehalte in 

het bloed met ongeveer 40% verlagen. Er zijn ook medicijnen die aangrijpen op de absorptie van 

cholesterol uit de darm, met ezetimibe als belangrijkste voorbeeld. Ezetimibe remt de opname van 

cholesterol in de darm, resulterend in een LDL-C verlaging van ongeveer 15% tot 20%. Ezetimibe wordt 

vaak in combinatie met statines voorgeschreven, hetgeen leidt tot een additionele verlaging van het 

cholesterolgehalte in het bloed, maar of dit ook tot minder hart- en vaatziekten leidt, is vooralsnog 

onduidelijk. 
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Inhoud proefschrift
Het wetenschappelijk onderzoek dat in dit proefschrift beschreven staat, richt zich op cholesterol 

transport in de darm, ofwel intestinaal cholesterol transport. Daarbij gaat het dus enerzijds om 

opname van cholesterol uit de voeding en gal (absorptie) en anderzijds om uitscheiding van cholesterol 

in gal en ontlasting (excretie). Deze mechanismen en welke aspecten hiervan zijn onderzocht, staan 

hieronder beschreven. Het eerste hoofdstuk van dit proefschrift (hoofdstuk 1) betreft een introductie 

van het onderwerp en geeft een uitgebreider overzicht van de cholesterolhuishouding en de huidige 

kennis over intestinaal cholesterol transport. In de hoofdstukken 2 tot en met 7 worden de gedane 

experimenten en gevonden resultaten van dit proefschrift beschreven. hoofdstuk 8 betreft een 

algemene discussie van de uitkomsten en van toekomstig onderzoek betreffende dit onderwerp. 

Intestinale cholesterol absorptie
Cholesterol dat zich in de dunne darm bevindt is enerzijds afkomstig van de lever via gal en anderzijds 

afkomstig uit de voeding. Een deel van dit cholesterol (ongeveer 40-50%) wordt door de darmwand 

opgenomen en aan het bloed afgegeven; het resterende deel verdwijnt in de ontlasting. De opname 

van cholesterol wordt bewerkstelligd door in de darmwand aanwezige eiwitten, ofwel transporters. 

Zo wordt cholesterol door het nPc1l1 eiwit (Niemann-Pick C1-Like 1 protein) in de darmwand 

opgenomen en zijn de abcG5/G8 (ATP-Binding Cassette Transporters G5 and G8) eiwitten betrokken 

bij de uitscheiding van cholesterol uit de darmwand terug naar het lumen. Beide eiwitten komen ook 

in de lever voor, waar ze waarschijnlijk vergelijkbare functies bekleden. 

Intestinale absorptie en andere vormen van cholesterol transport kunnen op verschillende manieren 

gemeten worden, maar bijna altijd gebruikmakend van zogenaamde stabiele isotopen. Stabiele 

cholesterol isotopen zijn structureel identiek aan natuurlijk in het lichaam voorkomend cholesterol, 

behoudens een iets zwaardere massa, door de aanwezigheid van een of meerdere extra neutronen 

aan een van de elementen, bijvoorbeeld aan koolstof (C) of waterstof (H) atomen. Deze zogenaamde 

‘verrijking’ van het cholesterolmolecuul zorgt ervoor dat het bij meting in het bloed of in de ontlasting 

te onderscheiden is van natuurlijk voorkomend cholesterol. De isotopen worden stabiel genoemd 

omdat ze geen radioactieve straling uitzenden, zoals andere (instabiele) isotopen. Stabiele isotopen zijn 

daarom niet schadelijk en gedragen zich in het lichaam als natuurlijk voorkomend cholesterol. Stabiele 

isotopen zijn kostbaar en ook de meting van deze isotopen is tijdrovend en duur. Daarom worden in veel 

studies concentraties van plantensterolen in het bloed gebruikt als maat voor cholesterolabsorptie. 

Plantensterolen lijken in hun structuur zeer sterk op cholesterol, maar zijn uitsluitend afkomstig uit de 

voeding. Net als cholesterol worden ze via de dunne darm in het lichaam opgenomen, maar in veel 

mindere mate. Zo zijn campesterol en sitosterol de meest voorkomende plantensterolen, maar hun 

concentraties zijn 100x lager dan die van cholesterol. Het idee achter deze plantensterolen als maat 

cholesterolabsorptie is dat mensen die veel plantensterolen opnemen ook veel cholesterol opnemen 

en vice versa. Ongeveer 40 jaar geleden is er in een aantal studies een verband aangetoond tussen 
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deze concentraties en de gemeten cholesterolabsorptie. Hoewel deze associatie statistisch significant 

was, kon slechts 10 tot 25% van de cholesterolabsorptie door de plantensterolconcentraties verklaard 

worden. Daarbij is het transport van plantensterolen in het lichaam op diverse punten verschillend 

dan dat van cholesterol. Desondanks worden plantensterolconcentraties in het bloed momenteel 

in veel studies gebruikt als maat voor cholesterolabsorptie, mogelijk ten onrechte. Daarom hebben 

wij in een studie van 80 deelnemers met een licht verhoogd cholesterolgehalte de validiteit van 

plantensterolconcentraties als maat voor cholesterolabsorptie onderzocht (hoofdstuk 3). In deze 

studie bleken plantensterolconcentraties geen goede afspiegeling van de cholesterolabsorptie te zijn. 

Daarom kunnen deze beter niet in klinische studies gebruikt worden.

Tevens wordt door sommige onderzoeksgroepen gesuggereerd dat op basis van plantensterolen 

in het bloed, een onderscheid kan worden gemaakt tussen mensen met een hoge en een lage 

absorptie, met als doel deze indeling te gebruiken als hulpmiddel bij de keuze van de meest effectieve 

cholesterolverlagende therapie. Mensen met hoge plantensterolconcentraties zouden meer gebaat 

zijn bij een combinatie van een absorptieremmer (ezetimibe) en een statine, dan mensen met een lage 

absorptie. Omgekeerd zouden mensen met een lage absorptie geen additioneel voordeel van deze 

combinatie hebben en het beste met statine monotherapie behandeld kunnen worden. hoofdstuk 

4 beschrijft een post-hoc analyse van de ENHANCE studie, waarin 720 mensen met familiaire 

hypercholesterolemie werden behandeld met simvastatine 80mg monotherapie of met een combinatie 

van simvastatine 80mg en ezetimibe 10mg. Daarin onderzochten wij of mensen met de sterkste LDL-C 

verlaging na 2 jaar behandeling met ezetimibe/simvastatine combinatietherapie, ook de mensen 

waren met de hoogste plantensterolwaarden aan het begin van de studie. Dit bleek niet het geval, 

wat overeenkwam met de bevindingen van een aantal vergelijkbare studies. Echter, methodologisch 

zou het beter zijn om deze onderzoeksvraag prospectief te toetsen. Prospectieve studies betreffende 

dit onderwerp zijn schaars. Onze bevindingen zouden dan ook in een prospectieve, voldoende grote 

setting nader onderzocht moeten worden. 

Plantensterolwaarden in het bloed zijn deels genetisch bepaald. Er bestaan zeldzame mutaties in 

het ABCG5/G8 gen die aanleiding geven tot 100-voudig hogere plantensterolwaarden in het bloed, 

ofwel sitosterolemie. Daarnaast bestaan er vaker voorkomende genetische ABCG5/G8 varianten of 

polymorfismen, die ook in gezonde mensen geassocieerd zijn met plantensterolconcentraties en het 

cholesterolgehalte in het bloed. De studies die op een dergelijk verband wijzen zijn echter kleinschalig 

en niet consistent in hun uitkomsten. Daarom hebben we een meta-analyse van deze studies 

verricht waarin de associaties tussen vijf vaakvoorkomende ABCG5/G8 genetische polymorfismen 

en plasma cholesterol- en plantensterolwaarden onderzocht zijn. De bevindingen staan in hoofdstuk 

5 beschreven. Daaruit blijkt dat deze polymorfismen niet geassocieerd zijn met noemenswaardige 

veranderingen in cholesterolgehalte in het bloed. Een van de varianten bleek wel geassocieerd met 

lagere plantensterol- en hogere lathosterol concentraties in het bloed, hetgeen zou kunnen wijzen 



165

op het feit dat deze variant de activiteit van het ABCG8 eiwit verhoogt. Inmiddels is door een andere 

onderzoeksgroep aangetoond dat dit inderdaad het geval is (beschreven in hoofdstuk 8). 

Zoals in Hoofdstuk 1 beschreven staat, kan de cholesterolabsorptie medicamenteus worden 

geremd door behandeling met ezetimibe. Hierdoor daalt het cholesterolgehalte in het bloed met 

gemiddeld 15-20%. De cholesterolabsorptie kan ook worden geremd door het consumeren van 

voedingsmiddelen, meestal zuivelproducten, die verrijkt zijn met plantensterolen. In het dagelijkse 

dieet zijn plantensterolen te vinden in groente, fruit, noten, zaden en oliën, in hoeveelheden van 

ongeveer 150-350 mg. Dagelijkse consumptie van ongeveer 2 gram plantensterolen verlaagt het 

cholesterolgehalte in het bloed met gemiddeld 4 tot 15%. Hoeveelheden onder de 1 gram hebben 

geen effect op het cholesterolgehalte en ook hoeveelheden boven de 3 gram geven geen extra 

cholesterolverlaging. Het mechanisme achter cholesterolabsorptie door plantensterolen is dat deze 

in de darm met cholesterol concurreren voor opname via de NPC1L1 transporter. Voor een geslaagde 

absorptie is het noodzakelijk dat het cholesterol in het darmlumen eerst wordt geïncorporeerd in 

zogenaamde micellen. Door een overmaat aan plantensterolen in het darmlumen, gecombineerd 

met hun sterke structurele gelijkheid aan cholesterol, worden plantensterolen in deze micellen 

opgenomen, in plaats van het tevens in het darmlumen aanwezige cholesterol. Ezetimibe zorgt voor 

remming van het NPC1L1 eiwit, waardoor zowel cholesterol als plantensterolen worden opgenomen. 

Tot dusver was het onbekend of de combinatie van behandeling met ezetimibe en de consumptie 

van plantensterolen een synergistisch cholesterolverlagend effect zou hebben. Deze combinatie 

hebben wij vergeleken met ezetimibe monotherapie, respectievelijk plantensterolconsumptie, in 

een crossover studie in veertig mensen met milde hypercholesterolemie (hoofdstuk2). Hieruit bleek 

dat de combinatie van ezetimibe met plantensterolen geen additioneel cholesterolverlagend effect 

teweegbracht ten opzichte van ezetimibe monotherapie. Uit een recente studie blijkt echter dat dit 

wel het geval is. Het verschil in uitkomsten wordt bediscussieerd in hoofdstuk 8.  

Intestinale cholesterol excretie
Recente studies in muizen wijzen erop dat de dunne darm niet alleen cholesterol opneemt, maar ook 

actief bijdraagt aan de fecale uitscheiding van het uit het bloed afkomstige cholesterol. Bij muizen 

bleek ongeveer een derde deel van de totale cholesteroluitscheiding in ontlasting via zogenaamde 

trans-intestinale cholesterol excretie (TIce) te verlopen. Het is nog onbekend of deze route ook in 

mensen een rol speelt, maar eerdere humane studies wijzen erop dit mogelijk wel het geval is. Wij 

hebben in hoofdstuk 7 getracht te meten hoe groot de bijdrage van de TICE route aan de fecale 

cholesteroluitscheiding in mensen is. Daartoe hebben wij met behulp van stabiele cholesterolisotopen 

bij vijftien gezonde mannen met een licht verhoogd cholesterolgehalte, verschillende 

cholesterolstromen tegelijkertijd gemeten, waaronder de intestinale cholesterolabsorptie en de 
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uitscheiding van cholesterol in de gal en ontlasting. Daaruit bleek dat onder normale omstandigheden 

de fecale excretie van cholesterol voor ongeveer een kwart (24%) via TICE verloopt. 

TICE kan een nieuw mechanisme zijn om de cholesteroluitscheiding met medicatie te stimuleren. Dit is 

ook al uit muizenstudies gebleken. Behandeling van muizen met een PPARδ- of een LXR-agonist leidde 

tot een verdubbeling, respectievelijk, verzesvoudiging van de cholesterolexcretie via TICE. Daarnaast 

zijn er aanwijzingen dat de cholesterolabsorptie remmer ezetimibe de cholesterolexcretie via TICE 

zou kunnen stimuleren, hoewel er ook studies zijn die dit tegenspreken. In hoofdstuk 6 beschrijven 

wij een studie in muizen, waarin ezetimibe de fecale cholesterolexcretie deed toenemen, zonder 

de cholesteroluitscheiding in gal te beïnvloeden. Daarbij was deze toename groter dan wat men op 

basis van alleen cholesterolabsorptie remming zou verwachten. Dezelfde ezetimibe behandeling 

van muizen met een defectief ABCG8 eiwit leidde echter tot een minder grote stijging in de fecale 

cholesterolexcretie dan in de gewone muizen. Dit wijst op de mogelijkheid dat ezetimibe of het 

daardoor geremde NPC1L1 eiwit betrokken is bij cholesterolexcretie via TICE en dat het ABCG8 eiwit 

in ieder geval deels hierbij betrokken is. 

Ook bij mensen hebben wij dit gunstige effect van ezetimibe op de fecale uitscheiding van cholesterol 

waargenomen (hoofdstuk 7). Tevens bleek dat deze stijging in cholesterol-uitscheiding grotendeels 

verklaard werd door een significante stijging in TICE. Tien deelnemers ondergingen een tweede meting 

met behulp van stabiele cholesterolisotopen nadat ze gedurende een maand behandeld waren met 

dagelijks 10mg ezetimibe. TICE bleek na ezetimibe behandeling meer dan verdubbeld. Ezetimibe zou 

dus via een ander mechanisme dan voorheen werd aangenomen het cholesterolgehalte in het bloed 

verlagen en daarmee hart- en vaatziekten kunnen voorkomen. Ten aanzien van dat laatste echter 

heerst momenteel nog discussie, omdat nog niet voldoende is aangetoond dat dit geneesmiddel ook 

daadwerkelijk het aantal hart- en vaatziekten vermindert. Daarbij zijn onderliggende mechanismen 

van de TICE route en het effect van ezetimibe hierop nog onvoldoende duidelijk. 

conclusie
Recent is gebleken dat de darm niet alleen betrokken is bij cholesterolabsorptie, maar ook bij directe 

excretie van cholesterol afkomstig uit het bloed. Stimulatie van deze cholesterol-uitscheiding via de 

darm zou dus een nieuwe manier kunnen zijn om het cholesterolgehalte in het bloed van mensen te 

verlagen en daarmee het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. 

In de experimenten beschreven in dit proefschrift, hebben wij gezocht naar valide methoden om 

deze cholesterolabsorptie en -excretie te meten, zodat interventies gericht op deze processen op een 

juiste wijze onderzocht kunnen worden. Daarnaast hebben onze resultaten hypotheses gegenereerd 

ten aanzien van de mogelijke onderliggende mechanismen op basis waarvan cholesterolabsorptie 

en -excretie in de darm verlopen en de wijze waarop de huidige beschikbare interventies hierop 

aangrijpen. Toekomstig onderzoek zal zich vooral richten op het volledig karakteriseren van deze 

onderliggende mechanismen, het ontwikkelen van nieuwe middelen die dit cholesterol transport 
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kunnen beïnvloeden en het verbeteren van onze meettechnieken om de effecten hiervan te kunnen 

waarnemen.
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