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Nederlandse samenvatting 
 
In veel ontstekingsziekten kan de onderliggende pathologie worden gekoppeld 
aan de (dys) functie van het aangeboren immuunsysteem. De activiteit van 
macrofagen is schadelijk voor de initiatie en verergering van verschillende 
ontstekingsgerelateerde aandoeningen, zoals atherosclerose en de afstoting van 
transplantaten. Therapieën die de populatie van macrofagen beheren, hetzij door 
hun aantallen te verlagen of door hun functies te moduleren, kunnen gunstig zijn 
voor de klinische uitkomst van dergelijke aandoeningen. 
 
In dit proefschrift hebben we ons gericht op de modulatie van de immuunfunctie 
van macrofagen. Hiervoor gebruikten we gerichte nanoimmunotherapieën op 
basis van HDL-afgeleide nanodeeltjes. Tevens willen wij de pathofysiologische 
processen die zowel atherosclerose als de afstoting van een getransplanteerde 
harttransplantatie veroorzaken, begrijpen en veranderen. 
 
Hoofdstuk 2 gaat in op de rol van de macrofaag in verschillende ziektes. 
Macrofagen zijn cellen die vaak als eerste reageren op een infectie. Dat doen zij 
door de indringers op te nemen en af te breken. Op deze manier kunnen zij ook 
dode cellen verteren en helpen zo in het onderhoud van het lichaam. Meestal 
vervullen zij hun rol adequaat, maar het komt ook wel eens voor dat de cellen van 
ons immuunsysteem voor problemen zorgen, bijvoorbeeld in kanker of 
atherosclerose.  
 
Omdat macrofagen zo’n grote rol spelen in deze ziektes, zijn het aantrekkelijke 
doelwitten voor mogelijke therapieën en diagnostische doeleinden. Door gebruik 
te maken van nanodeeltjes gericht op macrofagen, kunnen huidige therapieën 
worden verbeterd en nieuwe therapieën worden gecreëerd. Sommige 
nanodeeltjes worden bijvoorbeeld gevuld met medicijnen, waardoor zij sneller 
op hun plek van bestemming aankomen en de bijwerking minder heftig zijn. 
Andere nanodeeltjes kunnen met contrastmiddelen worden gevuld, waardoor we 
kunnen zien waar de macrofagen zich bevinden, bijvoorbeeld in een tumor. Door 
verschillende karakteristieken te combineren, kunnen nanodeeltjes met 
meerdere functionaliteiten worden gefabriceerd. 
 
In hoofdstuk 3 wordt een specifieke nanodeeltje besproken, namelijk het HDL 
deeltje (High-density lipoprotein). Normaal gesproken circuleren deze deeltjes 
door het bloed en transporteren vetten van de weefsels naar de lever. HDL 
deeltjes kunnen ook worden gebruikt om medicijnen en andere middelen te 
vervoeren. Omdat HDL nanodeeltjes van nature makkelijk worden opgenomen 
door macrofagen, hebben zij soms een voordeel ten opzichte van andere soorten 
nanodeeltjes. Tevens worden HDL deeltjes weer afgebroken in de lever en blijven 
dus niet achter in het lichaam.  
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Om gebruik te maken van HDL deeltjes, moeten deze eerst uit donorbloed 
worden geïsoleerd. De belangrijkste component van HDL is het ApoA1 eiwit, dat 
in een methanol/chloroform oplossing wordt gescheiden van de rest. Daarna kan 
het geïsoleerde ApoA1 worden gebruikt voor het maken van recombinante HDL 
nanodeeltjes. Door ApoA1 te mengen met verschillende lipiden, medicijnen of 
contrast middelen, kan een verscheidenheid aan HDL nanodeeltjes worden 
gecreëerd. HDL nanodeeltjes kunnen ook goed worden aangepast door moleculen 
op hun oppervlak te verbinden, bijvoorbeeld om de targeting naar specifieke 
cellen te verbeteren. Op deze manier kunnen HDL nanodeeltjes voor 
verschillende doeleinden worden gebruikt. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling en het testen van twee nieuwe 
therapeutisch middelen die de interactie tussen CD40 en TRAF6 inhiberen. 
Uitgebreide binding studies laten zien dat de twee moleculen binden op unieke 
plekken aan TRAF6. Zo zorgen zij er voor dat CD40 geen contact kan maken en er 
geen signaal kan worden doorgegeven. 
 
In macrofagen werken CD40 en TRAF6 samen om signalen van T cellen te 
ontvangen, welke zorgen voor activatie van de macrofaag. In atherosclerose leidt 
activatie van CD40-TRAF6 tot een versnelde en verergerde opbouw van de 
atherosclerotische plaque. Behandeling met de twee nieuwe CD40-TRAF6 
inhiberende middelen laat zien dat de opbouw van atherosclerose kan worden 
tegengegaan. In het geval van vergevorderde atherosclerose, kan de progressie 
worden tegen gegaan en kan CD40-TRAF inhibitie er voor zorgen dat de plaque 
een stabiel, klinisch gunstig, fenotype krijgt. Tevens kan het middel in een HDL-
nanodeeltje worden verwerkt, wat de targeting naar macrofagen verbetert. De 
HDL-nanodeeltjes worden goed opgenomen in de atherosclerotische plaques. De 
6 weken durende behandeling met de nanodeeltjes laat een sterke afname van 
het aantal macrofagen zien. 
 
Verschillende in vitro analyses laten zien dat CD40-TRAF6 inhibitie er voor zogt 
dat macrofagen minder inflammatoire factoren aanmaken. Ook kunnen 
macrofagen minder goed aan endotheel cellen binden waardoor hun migratie 
wordt verminderd. Deze resultaten kunnen verklaren waarom er minder 
macrofagen in de plaque aanwezig zijn en waardoor er minder atherosclerose 
wordt waargenomen. 
 
In hoofdstuk 5 wordt één van de CD40-TRAF6 inhibirende middelen opnieuw 
getest in een muismodel van vergevorderde atherosclerose. Om een goede 
vergelijking met de klinische situatie te maken, worden muizen slechts 1 week 
behandeld met een hogere dosis van de inhibitor. Het is het doel om het aantal 
macrofagen te verminderen zodat de plaque minder inflammatoir wordt. 
 
Om het middel bij de macrofagen te krijgen wordt het in een HDL nanodeeltje 
verpakt. Door de HDL-nanodeeltjes te labelen met fluorescente tags, kan worden 
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vastgesteld dat de nanodeeltjes goed wordt opgenomen in de aorta en de 
atherosclerotische plaque. Bijna alle monocyten en macrofagen nemen de HDL 
nanodeeltjes op, terwijl T cellen geen opname laten zien. 
 
Eén week behandeling met de HDL-nanodeeltjes formulering laat zien dat een 
groot deel van de macrofagen is verdwenen uit de plaques. In theorie zou dit 
ervoor moeten zorgen dat de plaques minder inflammatoir zijn. Om dit te 
bevestigen wordt er gebruik gemaakt van FMT-CT scans. Aan de hand van deze 
scans blijkt dat er inderdaad minder protease activiteit in de plaques kan worden 
waargenomen. 
 
Om te onderzoeken hoe het kan dat het aantal macrofagen afneemt, werd er 
gekeken naar de celdeling en de cel migratie. Als eerste werd BrdU geïnjecteerd, 
2 uur voor het einde van het experiment. BrdU wordt in het DNA van delende 
cellen opgenomen zodat er kan worden gezien welke cellen gedeeld zijn. De 
nanodeeltjes behandeling liet echter geen verschil zien in het aantal delende 
macrofagen. Ook in vitro werd er geen verschil waargenomen. Ten tweede werd 
er naar het RNA van de macrofagen gekeken, waarmee er een vermindering in 
genexpressie voor cel binding werd waargenomen. Dit kan grote gevolgen 
hebben voor de migratie van de macrofagen en daarmee een vermindering van 
het aantal cellen in de plaques.  
 
Uiteindelijk werd de HDL-nanodeeltjes formulatie getest in een Rhesus (?) apen 
model, een diermodel dat dichter bij de mens staat. In totaal werden 12 Rhesus 
apen gebruikt om te onderzoeken of de behandeling voor schadelijke 
bijwerkingen zorgt, en hoe de nanodeeltjes zich in vivo gedragen. Uit deze 
experimenten bleek dat de behandeling geen korte termijn bijwerkingen had en 
geen schade aanbracht aan vitale organen. Tevens kon er met PET-MRI scans een 
goed beeld worden gevorm van de nanodeeltjes circulatie en distributie over de 
verschillende organen. Uit deze data kan worden geconcludeerd dat de 
behandeling goed vertaalbaar is richting de mens. 
 
In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar het effect van mTOR en S6K1 signalering in 
macrofagen in vergevorderde atherosclerose. Het mTOR complex wordt 
beschouwd als een van de belangrijkste moleculen voor het reguleren van het 
metabolisme, celdeling en RNA transcriptie. S6K1 ligt ‘downstream’ van het 
mTOR complex en wordt hierdoor geactiveerd. S6K1 staat ook erom bekend dat 
het RNA transcriptie en celdeling kan reguleren. Door het inhiberen van één van 
deze moleculen zou het mogelijk kunnen zijn om de celdeling van macrofagen in 
de plaque te kunnen remmen en zo atherosclerose te kunnen stoppen. Tevens is 
het van belang om te onderzoeken of er verschillen zijn tussen het inhiberen van 
mTOR en S6K1. 
 
Om mTOR activiteit te remmen wordt er gebruikt gemaakt van de bekende mTOR 
inhibitor, rapamycine. Voor het remmen van S6K1 wordt een nieuwe inhibitor, 
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PF-4708671, gebruikt. Beide middelen worden verpakt in een HDL-nanodeeltje, 
om de targeting naar macrofagen te verbeteren. Binnen de plaques nemen bijna 
alle monocyten en macrofagen de nanodeeltjes op.  
 
De effecten van rapamycine op de onsteking in de plaque werden gemeten met de 
FMT-CT techniek. Eén week van mTOR inhibitie zorgde voor een grote afname in 
protease activiteit. Dit ging gepaard met een even grote afname van het aantal 
macrofagen in de plaques. Een vergelijkbare afname van macrofagen werd ook 
waargenomen bij de inhibitie van S6K1. 
 
Vervolgens werd de gen expressie van macrofagen bekeken, na behandeling met 
rapamycine of PF-4708671. Rapamycine zorgde voor een grote afname in de 
expressie van genen die gelinkt waren RNA translatie, cel adhesie, eiwit transport 
en oxidatieve fosforylering. PF-4708671 behandeling zorgde vergelijkbare 
resultaten, maar vooral de RNA translatie leek te zijn aangedaan.  
 
Net als bij mTOR inhibitie, was bij S6K1 inhibitie een groot aantal genen van de 
oxidatieve fosforylering aangedaan. In vitro RNA analyses op RAW264.7 cellen 
lieten ook een sterk effect zien op deze kant van het metabolisme. Om dit te 
bevestigen werden in vitro metabolische experimenten gedaan. Hieruit bleek dat 
beide middelen de cellulaire respiratie beïnvloeden waardoor de cel minder 
energie ter beschikking heeft. Doordat de inhibitie van mTOR en S6K1 zorgen 
voor verminderde RNA translatie, kampt de macrofaag met een verminderde 
energiehuishouding. Dit kan er voor zorgen dat de macrofaag minder actief is en 
minder inflammatoir. In vitro experimenten met BrdU lieten zien dat de beide 
middelen hierdoor voor een verminderde celdeling zorgden.  
 
Als laatste experiment kregen muizen een osmotische pomp geïmplanteerd 
gedurende de week van de behandelingen. Deze pompjes gaven een constante 
hoeveelheid BrdU af, zodat het aantal delende macrofagen kon worden 
vastgesteld aan het einde van de behandeling. Het bleek dat beide middelen ook 
in vivo een negatief effect hadden op de celdeling, en daarmee de atherosclerose 
kon worden vermindert.  
 
Hoofdstuk 7 beschrijft een nieuwe therapeutische mogelijkheid voor de 
behandeling van harttransplantaties. In het geval een harttransplantatie zal het 
immuunsysteem het nieuwe orgaan aanvallen en afstoten. Om dit te voorkomen 
worden er in huidige therapieën middelen gegeven die het immuunsysteem 
onderdrukken. Met de nieuwe therapie, gebaseerd op ‘trained immunity’, word 
het immuunsysteem niet onderdrukt maar worden macrofagen ‘getraind’ om het 
nieuwe orgaan te tolereren. 
Trained immunity beschrijft het nieuwe concept waarbij macrofagen een korte 
termijn ‘geheugen’ hebben, waardoor ze beter kunnen reageren op herhaalde 
bedreigingen. Tot voor kort was er alleen van T en B cellen bekend dat ze een 
immunologisch geheugen hadden. Recent werd ook bekend dat mTOR ook een 
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belangrijke schakel is in de ‘trained immunity’. Zoals eerder beschreven kan 
rapamycine mTOR inhiberen en uit in vitro experimenten blijkt dat dit gebeurt 
door de methylatie van het H3K4 histon. mTOR inhibitie zorgt in vitro voor een 
verminderde inflammatoire reactie van macrofagen. Dit is ook het geval bij ex 
vivo macrofagen welke zijn behandeld met rapamycine.  
 
Door rapamycine in HDL te verpakken kunnen de macrofagen beter worden 
bereikt. Wederom zien we een sterke opname van HDL-nanodeeltjes in 
monocyten en macrofagen. Met behulp van PET-CT scans kon worden 
waargenomen dat gelabelde nanodeeltjes zich ophopen in getransplanteerde 
hartjes. Door slechts 3 injecties van de HDL nanoparticle, verzamelen zich minder 
inflammatoire macrofagen in de transplantaten. Ook produceren de macrofagen 
uit deze hartjes ex vivo minder inflammatoire factoren en is hun fenotype anders 
dan van de klassieke inflammatoire macrofagen.  
 
De macrofagen uit de hartjes kunnen in vitro de deling van T cellen inhiberen, wat 
een toename van het aantal regulatoire T cellen in vivo verklaard. Uiteindelijk 
zorgt het anti-inflammatoire fenotype van de macrofagen ervoor dat er tolerantie 
optreed, wat is te zien aan de lange overleving van het getransplanteerde hart. Uit 
experimenten waar de macrofagen worden verwijdert uit de muizen, blijkt dat er 
alleen tolerantie optreedt wanneer deze macrofagen aanwezig zijn.  
 
Uit genexpressie analyse blijkt dat mTOR inhibitie lijdt tot een verhoging van 
CD40 expressie. Zoals besproken in hoofdstuk 4, kan dit zorgen voor een 
inflammatoire activatie van de macrofagen. Daarom werden de muizen 
behandeld met een combinatie van CD40-TRAF6 inhiberende en de mTOR 
inhiberende nanodeeltjes behandeld. Dit zorgde voor een synergistische werking 
van de behandeling, wat resulteerde verlengde overleving van de 
getransplanteerde hartjes. In dit geval wist 70% van de getransplanteerde hartjes 
meer dan 100 dagen te overleven.  
 
Conclusie 
 
In deze thesis worden verschillende macrofaag modulerende therapieën getest 
en besproken. Wel komen al deze therapieën op 1 punt met elkaar overeen; ze 
zijn gebaseerd het HDL-nanodeeltjes platform. Zoals duidelijk moet zijn 
geworden uit deze thesis, is HDL zeer geschikt als drager van verschillende 
middelen en kan gebruikt worden voor therapeutisch en diagnostische 
doeleinden, of een combinatie daarvan.  
Het voordeel van het HDL-nanodeeltjes platform is veelzijdig. Ten eerste 
verbeterd het de farmacokinetiek en beschikbaarheid in vivo. Ten tweede 
vergroot het de levering van middelen aan macrofagen, gestimuleerd door de 
natuurlijke affiniteit voor HDL van deze cellen. Tevens kan HDL op een 
veelvuldigheid aan manieren gemaakt en aangepast worden, waardoor het aantal 
mogelijke toepassingen enorm is. 



515749-L-bw-lameijer515749-L-bw-lameijer515749-L-bw-lameijer515749-L-bw-lameijer
Processed on: 13-12-2017Processed on: 13-12-2017Processed on: 13-12-2017Processed on: 13-12-2017 PDF page: 237PDF page: 237PDF page: 237PDF page: 237

  

 

237 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

A 

 
Uit de verschillende studies kunnen we opmaken dat de modulatie van macrofaag 
functies een grote impact kan hebben op de uitkomst van athersclerose en 
harttransplantaties. Alhoewel deze modellen veel van elkaar verschillen, zijn 
beide gerelateerd aan de immuunfunties van de macrofagen. Tevens zien wij dat 
de twee belangrijke middelen uit deze thesis, rapamycine en de CD40-TRAF6 
inhibitor, in zowel atherosclerose als het harttransplantatie model een positief 
effect hebben. Het laat zien dat macrofagen op verschillende manieren beïnvloed 
kunnen worden, wat stimuleert om te zoeken naar nieuwe targets en betere 
medicijnen. De RNA sequencing data in hoofdstuk 6 beschrijft hoe deze zoektocht 
naar nieuwe targets zou kunnen verlopen. 
 
De modulatie van macrofaag functie in cardiovasculaire ziektes is al jarenlang een 
doel van vele wetenschappers. Zeer recentelijk heeft de eerste succesvolle 
grootschalige klinische studie met IL-1B antilichamen, zijn resultaten bekend 
gemaakt. De IL-1B antilichamen worden reeds gebruikt voor de behandeling van 
artritis, maar laten nu ook hun werking zien in de behandeling van 
atherosclerose. Het feit dat anti-inflammatoire middelen een significant effect 
hebben op atherosclerose in mensen is een belangrijke stap voorwaarts. Het 
maakt de weg naar de kliniek voor toekomstige anti-inflammatoire middelen, 
zoals de op HDL gebaseerde nanotherpieen, een stuk makkelijker.  
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Beste lezers, collegae, vrienden en familie. Het promotietraject kan niet worden 
samengevat in een boekje, het is zoveel meer dan een handvol pagina’s met tekst 
en data. De afgelopen vier jaar waren de meest leerzame jaren van mijn leven en 
ik ben dankbaar dat ik ze heb mee mogen maken. Ik wil graag iedereen bedanken 
die heeft geholpen bij het tot stand komen van dit proefschrift, maar ik wil een 
aantal mensen in het bijzonder noemen.  
 
Professor dr. W.J.M. Mulder, promotor. Beste Willem, bedankt dat je mij de kans 
hebt gegeven om voor jou te werken. Zonder jou had ik hier nu niet gestaan. Ik 
heb erg veel van je geleerd, en niet alleen op het gebied van werk. Ik heb 
ongelooflijk veel respect voor wat je doet en hoe jij je inzet voor de mensen met 
wie je samenwerkt. Heel erg bedankt voor de tijd en energie die je in mij hebt 
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Professor dr. E. Lutgens. Beste Esther, ik wil je bedanken voor al je hulp, steun en 
goede adviezen. Vanaf het moment dat ik werd `geadopteerd´ op de afdeling 
voelde ik mij thuis. Ik ben trots dat ik jouw mijn promotor mag noemen. 
 
Dr. R. Duivenvoorden, co-promotor. Beste Raphael, vanaf het moment dat jij mijn 
co-promotor werd ging alles in een stroomversnelling. We hebben samen aan 
hele coole projecten gewerkt en zonder jou had dit boekje niet tot stand kunnen 
komen. Ik heb ontzettend veel van je geleerd en ben je dankbaar voor je 
toewijding en je inspirerende enthousiasme.  
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advice and stimulating conversations. You were always there when I had 
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had a lot of fun working with you! 
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en Professor dr. Ir. G.J. Strijkers wil ik allen hartelijk bedanken voor hun 
bereidwilligheid om plaats te nemen in de promotiecommissie en voor het 
kritisch doornemen van mijn proefschrift. 
 
Ik wil iedereen bedanken uit het Nanomedicine Laboratorium en het 
Translational and Molecular Imaging Instituut van de Icahn School of Medicine at 
Mount Sinai in New York. Ik ben op deze afdeling begonnen met mijn eerste 
project en heb er mijn eerste stappen als onderzoeker gemaakt. Zahi, Jun, 
Francois, Brenda, Tina, Rolando, Mandy, Max and all others, thank you so much 
for helping me with all of these projects. You have all brought this thesis to the 
next level! 
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I would also like to thank all my friends that made my life in New York such an 
incredible experience. Especially Jelle, Rafael, Lisa, Idowu, Chang Ho, Joost, John, 
Luuk, Mootaz, Benjamin, Julia en Laurien, thanks for all the good memories! 
 
Ook mijn collega’s op het AMC wil ik bedanken. Het zijn er teveel om te benoemen 
en dus bedank ik elke afdeling apart. F4, dit is de afdeling waar het allemaal 
begon. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke tijd en samenwerking. G1, ik wil 
jullie bedanken voor een geweldige tijd, ik heb veel geleerd gedurende mijn korte 
tijd hier op het lab. MBIOC, hier belandde ik na mijn terugkomst uit New York. 
Bedankt dat jullie mij wilden `adopteren’, ik voelde mij thuis vanaf dag 1. Bedankt 
voor alle hulp en plezier tijdens de laatste jaren van mijn promotietraject, ik zal 
jullie nooit vergeten. Ik wil nog wel enkele mensen in het bijzonder benoemen. 
Joyce, Hans, Stefan, Saskia, Linda, Myrthe, Annette,  Jeffrey en Tom, bedankt voor 
al jullie hulp. Zonder jullie zou mijn promotietraject een stuk minder soepel zijn 
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Uiteraard wil ik alle co-auteurs die mee hebben gewerkt aan dit proefschrift 
bedanken, voor zover niet al genoemd. Bedankt voor jullie inzet, tijd, hulp en 
samenwerking. 
 
Beste Thijs, bedankt voor al je hulp deze jaren en natuurlijk dat je mij als 
paranimf wilt bijstaan tijdens mijn promotie. We hebben heel wat meegemaakt in 
die maanden in New York. Zowel tijdens werk als daarbuiten was het altijd 
lachen, samen met Joost, John en de anderen. Ik zal nooit vergeten dat ik die 
avond bruut door jou ben verslagen in een Tinder-competitie, een slag die ik 
nooit te boven ben gekomen. Mijn enige hoop is nu dat mijn cryptocoins het beter 
doen dan die van jou.  
 
Voor al mijn lieve vrienden in Nederland, heel erg bedankt voor al jullie steun en 
gezelschap gedurende deze jaren, zonder jullie was het leven een stuk minder 
leuk. Special thanks to Stefan, Remko, Gino en Sander, het feit dat jullie mij 
kwamen opzoeken in New York zal ik nooit vergeten. Ik wil Stefan dubbel en 
dwars bedanken, je bent niet alleen al jaren mijn beste vriend maar ook heb je mij 
verschillende malen geholpen met het maken van prachtige figuren.  
 
Lieve Ben, Vera, Tessa, Frank, Tim, Daphne, Jacqueline, Chris en alle kids, ik wil 
jullie allemaal bedanken voor het warme onthaal in de familie Cocx, ik voelde mij 
thuis vanaf dag 1 en ik kan mij geen betere schoonfamilie wensen. 
 
Lieve Pap, Mam, Yil en Feiko, Anna en Casper, ik wil jullie bedanken voor al jullie 
steun, liefde en mooie momenten door de jaren heen. Ik realiseer mij steeds 
vaker dat ik dankbaar mag zijn voor zo’n mooie familie. Lieve Pap en Mam, 
zonder jullie onvoorwaardelijke steun zou ik hier niet hebben gestaan. Ik kan 
jullie niet genoeg bedanken voor alles wat jullie mij hebben gegeven, gezien en 
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Lieve, mooie Cindy, bedankt voor je grenzeloze liefde, je vertrouwen, je hulp, je 
steun en natuurlijk dat je lacht om mijn flauwe grappen. Zonder jou had mijn 
leven er nu heel anders uitgezien en ik ben blij dat ik je ontmoet heb. Onze liefde 
begon vlak voor mijn promotietraject en zat eveneens vol moeilijke en mooie 
momenten. We hebben in een korte tijd al veel samen meegemaakt en ik kan mij 
geen leven meer zonder jou voorstellen. Ik hoop dat wij samen nog heel veel 
mooie avonturen gaan beleven. Ik hou van je! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




