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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Dit proefschrift is gewijd aan de ontwikkeling van beeldvormingstechnieken voor het 
karakteriseren van atherosclerose en voor het onderzoeken van de effecten van nieuwe anti-
atherosclerotische farmacotherapie. Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 vormen de introductie 
van het proefschrift en beschrijven de pathogenese van atherosclerose en de argumenten 
voor het ontwikkelen van beeldvormingstechnieken van atherosclerose. Vaatwandmetingen 
kunnen gebruikt worden om het hart- en vaatziekterisico in te schatten, om inzicht in het 
atherosclerotische ziekteproces te verkrijgen, en om effecten van nieuwe anti-
atherosclerotische medicijnen te onderzoeken. Vasculaire beeldvorming is een aantrekkelijk 
surrogaateindpunt voor hart-  en vaatziekte, omdat het atherosclerotische ziekteproces zelf 
afgebeeld wordt, hetgeen een reflectie geeft van zowel bekende als onbekende, 
aangeboren en verworven risicofactoren voor hart- en vaatziekte.

DEEL I 
Het eerste deel van dit proefschrift behandelt de toepassing van de met echo gemeten 
intima-media- dikte van de arteria carotis (CIMT) in studies waarin medicijneffecten worden 
gemeten. 
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van studies waarin CIMT is gebruikt om de effecten van 
cholesterolverlagende medicijnen te meten, en laat zien dat er een hoge mate van 
overeenstemming is tussen de uitkomsten van CIMT-studies en studies met klinische 
eindpunten.
Hoofdstuk 4 is een post-hoc analyse waarbij we de data van 1624 patiënten van twee 
gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studies hebben gebruikt om 60 
verschillende CIMT meetprotocollen te reconstrueren. We hebben van elk protocol de 
reproduceerbaarheid en de mate van precisie van CIMT-progressie bepaald. De beste 
meetmethode bleek het meten van de CIMT van de arteria carotis communis, van zowel de 
voor- als achterwand onder meerdere hoeken. 
Hoofdstuk 5 is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin 
720 patiënten met familiaire hypercholesterolemie behandeld werden met 80mg/d 
simvastatine in combinatie met placebo of 10mg/d ezitimibe, een cholesterol-
absorptieremmer. In een periode van 24 maanden werd geen verschil in CIMT-progressie 
waargenomen tussen beide groepen, terwijl het low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) 
16.5% lager was in de ezitimibegroep. Deze resultaten hebben aanleiding gegeven tot 
hevige discussie, waarbij de vraag rees of we patiënten nog wel ezitimibe voor moeten 
schrijven. De huidige European Society of Cardiology-richtlijn stelt dat de combinatie van 
statine en ezetimibe alleen overwogen kan worden als de streefwaarde van het LDL-C niet 
kan worden gehaald met maximale statinetherapie alleen.1 Dit lijkt een redelijke 
aanbeveling, alhoewel er geen ondersteunend bewijs voor is aangezien de effectiviteit van 
ezetimibe in deze populatie (patiënten waarbij de streefwaarde van het LDL-C niet kan 
worden gehaald met maximale statinetherapie alleen) niet is onderzocht. Ons onderzoek 
heeft aanleiding gegeven tot het starten van de klinische eindpuntenstudie IMPROVE-IT 
(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00202878), waaruit duidelijk zal worden of ezetimibe 
effectief is voor de preventie van hart-  en vaatziekte. De resultaten worden bekend in 
september 2014.
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Hoofdstuk 6 is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin 
892 patiënten met familiaire hypercholesterolemie behandeld werden met 100 mg/d 
pactimibe of placebo, toegevoegd aan de standaard cholesterolverlagende medicatie. 
Pactimibe is een remmer van acyl coenzyme A: cholesterol acyltransferase (ACAT), een 
enzym betrokken bij intracellulaire cholesterol-  accumulatie. Deze studie werd na 15 
maanden vroegtijdig afgebroken vanwege de negatieve resultaten van de intravasculaire 
echostudie ACTIVATE.2 In overeenstemming met deze studie vonden we in ons onderzoek 
geen effect van pactimibe op maximale CIMT-progressie, terwijl de gemiddelde CIMT-
progressie toenam en er meer klinische cardiovasculaire eindpunten voorkwamen in de 
pactimibe groep. Door de uitkomsten van ons onderzoek en de ACTIVATE-studie is de 
ontwikkeling van pactimibe gestopt, en sindsdien zijn er geen medicijnen in de ACAT 
inhibitieklasse meer ontwikkeld.

DEEL II 
Deel II van dit proefschrift is gericht op de ontwikkeling en toepassing van magnetic 
resonance imaging (MRI) van de vaatwand. 
Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de technische voorwaarden en de klinische relevantie 
van vaatwand-MRI. We bespreken multiple contrast weighted MRI voor het afbeelden van 
plaquegrootte en -compositie, dynamic contrast enhanced MRI om de permeabiliteit van 
microvaatjes in de plaque te onderzoeken, MRI met ultra small particle iron oxide (USPIO) 
dat plaque-inflammatie zichtbaar maakt, en “moleculaire beeldvorming” om op cellulair en 
moleculair niveau atherosclerotische processen te visualiseren.
In Hoofdstuk 8 hebben we een hoge resolutie 3.0 Tesla MRI-protocol ontwikkeld om 
vaatwanddikte van de arteria carotis te meten. We hebben, in vivo bij biggen, onze MRI-
methode vergeleken met echo van de vaatwand. Vervolgens hebben we de carotiden 
verwijderd en de vaatwanddikte histologisch bepaald. We hebben aangetoond dat de 
histologisch gemeten vaatwanddikte overeenkomt met die, gemeten met MRI en echo.
In Hoofdstuk 9 hebben we onze MRI-methode in vivo  bij mensen toegepast en laten we 
zien dat MRI-  en echo-vaatwandmetingen gelijk zijn aan elkaar, terwijl de meetvariabiliteit 
van MRI kleiner is dan die van de echomethode. De hoge mate van overeenkomst tussen 
MRI en echo, maakt dat vaatwand-  MRI voort kan bouwen op de reeds bestaande data van 
echostudies die geleid hebben tot de acceptatie van echo-CIMT-metingen als valide 
surrogaateindpunt voor hart-  en vaatziekte. Door de betere reproduceerbaarheid maakt de 
MRI-methode het mogelijk om observationele-  en therapeutische interventiestudies te 
verrichten in kleinere groepen en in korter durende studies.
Hoofdstuk 10 en Hoofdstuk 11 zijn beide observationele studies waarin we 3.0-T MRI en 
echo-CIMT-  metingen van de carotiden hebben toegepast. De metingen werden verricht bij 
asymptomatische dragers van respectievelijk lecithin:cholesterol acyltransferase (LCAT) en 
ATP-binding cassette transporter A1 (ABCA1) gen-mutaties, en vergeleken met gezonde 
vrijwilligers. LCAT en ABCA1 mutatiedragers hebben een aanzienlijk lager high-density 
lipoprotein cholesterol (HDL-C, ~40% lager). In beide onderzoeken stelden we met MRI vast 
dat de mutatiedragers meer atherosclerose hadden en vaker cholesterolrijk weefsel en 
verkalkingen in de vaatwand hadden. Met de echomethode konden we het verschil tussen 
mutatiedragers en gezonde vrijwilligers niet vinden. Het hart-  en vaatziekterisico in LCAT en 
ABCA1 mutatiedragers is momenteel onduidelijk, en de standaard risico-  scores (b.v.  
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Framingham Risk Score) kunnen in deze populaties niet toegepast worden. Onze resultaten 
laten zien dat de mutatiedragers een verhoogd hart-  en vaatziekterisico hebben en dat 
derhalve cardiovasculaire risicopreventie belangrijk is. Verder hebben onze resultaten 
implicaties voor het HDL-C onderzoeksveld. HDL-C is een sterke voorspeller van hart-  en 
vaatziekte en wordt daarom gezien als een potentieel nieuw doel voor therapeutische 
interventie. Recente data hebben dit concept echter niet ondersteund, gezien het feit dat 
twee HDL-C-verhogende cholesteryl ester transfer protein (CETP)-remmers (torcetrapib and 
dalcetrapib) geen gunstig effect op hart- en vaatziekte lieten zien.3 Onze studies suggereren 
dat HDL-C-verhoging toch een gunstig effect zou kunnen hebben op atherosclerose als 
HDL-C-verhoging bewerkstelligd kan worden door toename van LCAT of ABCA1- activiteit.
In Hoofdstuk 12 hebben we een 1H magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS)-methode 
ontwikkeld die het mogelijk maakt om cholesteryl ester in atherosclerotische plaques te 
meten. Plaques hebben een unieke samenstelling, met een grote hoeveelheid cholesteryl 
ester ten opzichte van andere lipiden. Het meten van cholesteryl ester in plaques kan nuttig 
zijn om effecten van anti-atherosclerotische medicatie te meten. Technieken om dit in vivo 
bij mensen op moleculair niveau te meten zijn er echter niet. In onze studie laten we voor 
het eerst zien dat we de ratio van de resonanties van allylisch methyleen (2.0 ppm) en 
methyleen (1.2 ppm) protonen kunnen meten, hetgeen de vetzuurcompositie van 
cholesteryl ester in plaques relatief ten opzichte van perivascular triglycerides in het 
gescande volume weergeeft. De 1H-MRS-methode heeft een goede reproduceerbaarheid. 
Toekomstig onderzoek zal de huidige technische beperkingen en kwaliteit van de spectra 
moeten verbeteren.

DEEL III 
In deel III hebben we de relatie tussen de wrijvingskracht (endothelial shear stress -  ESS) die 
het bloed uitoefent op het endotheel van de vaatwand en de ontwikkeling van 
atherosclerose onderzocht. 
In 1969 merkten Caro et al. op dat regio's met lage ESS, voorkeurslocaties zijn voor 
atherosclerotische plaques.4 Later is dit fenomeen bevestigd in in vitro- en experimentele 
dierstudies.5 In vivo-data in mensen over dit onderwerp zijn echter schaars, voornamelijk 
omdat het lastig is om ESS in vivo accuraat te meten.
In Hoofdstuk 13 hebben we een 3.0-T MRI-methode ontwikkeld om ESS te schatten op 
basis van de spatiële snelheidsgradiënt dicht bij de vaatwand. We hebben voor het eerst in 
mensen bevestigd dat lage ESS geassocieerd is met vaatwandverdikking, uitwaartse 
remodellering van de vaatwand en toename van vaatwandstijfheid. Het feit dat binnen een 
dwarsdoorsnede van de arteria carotis de plek met de laagste ESS een significant dikkere 
vaatwand heeft dan de plek met de hoogste ESS, ondersteunt dat er een causale relatie is 
tussen ESS en de ontwikkeling van atherosclerose.
In Hoofdstuk 14 hebben we carotis ESS MRI-metingen verricht in jonge vrijwilligers, voor en 
na een vet- en glucoserijke maaltijd. We observeerden dat de postprandiale 
hypertriglyceridemie samenging met een directe daling van carotis ESS. De daling van ESS 
was geassocieerd met een daling van de viscositeit en stroomsnelheid van het bloed. 
Gezien de cruciale rol van ESS in atherosclerose-  ontwikkeling, suggereert dit dat de 
geobserveerde ESS daling bijdraagt tot de postprandiale pro-atherogene status.
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DEEL IV
Het onderwerp van het laatste deel van het proefschrift betreft het specifiek visualiseren en 
behandelen van vaatwandontsteking in humane- en experimentele dierstudies. 
Vaatwandinflammatie wordt de afgelopen jaren in toenemende mate herkend als een 
belangrijk proces in atherosclerose-ontwikkeling. Biomarkers van inflammatie in het serum 
zijn onafhankelijke voorspellers van hart-  en vaatziekte, en nieuwe farmacotherapie die 
aangrijpt op het ontstekingsproces in atherosclerose is in ontwikkeling. In lijn hiermee 
worden ook beeldvormingstechnieken ontwikkeld waarmee vaatwandontsteking kan 
worden afgebeeld.
In Hoofdstuk 15 hebben we 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography (FDG-
PET) gebruikt om vaatwandontsteking te quantificeren. FDG-PET geeft de mate van 
glucosemetabolisatie weer, hetgeen in ontstoken weefsel verhoogd is. FDG-opname in de 
vaatwand is geassocieerd met de hoeveelheid macrofagen en inflammatoire 
genenexpressie in plaques6-7, en met deze techniek is het mogelijk om de anti-
inflammatoire effecten van medicatie te meten in atherosclerotische plaques in mensen.8, 9 

In deze studie hebben we de relatie onderzocht tussen vaatwandontsteking en 
cardiovasculaire risicofactoren bij patiënten met coronarialijden, die behandeld worden met 
de huidige standaard medicamenteuze therapie. We concludeerden dat 
vaatwandontsteking van de carotiden frequent voorkomt bij deze populatie, en 
geassocieerd is met overgewicht, leeftijd, hypertensie, roken en het mannelijk geslacht. 
FDG-opname van de vaatwand nam toe naarmate componenten van het 
metaboolsyndroom clusteren.
Hoofdstuk 16 is een FDG-PET-studie, waarbij we longitudinaal de relatie hebben 
onderzocht tussen een breed spectrum aan biomarkers van inflammatie in het serum en 
vaatwandontsteking van de aorta en carotiden in een post-hoc analyse van de dal-PLAQUE 
study.9 Dal-PLAQUE is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie, 
die het effect van dalcetrapib, een cholesteryl ester transfer protein (CETP)-remmer, op 
vaatwandontsteking heeft gemeten met FDG-PET, in 130 patiënten met coronarialijden of 
een hoog hart- en vaatziekterisico, en behandeld met de huidige standaard 
cholesterolverlagende therapie. We analyseerden de serum biomarkers en FDG-PET-data 
aan het begin van de studie en na drie maanden. We observeerden dat serum 
myeloperoxidase (MPO) geassocieerd was met vaatwandontsteking van de carotiden zowel 
aan het begin van de studie als na drie maanden. Lipoprotein-associated phospholipase A2 
mass, high sensitivity C-reactive protein, interleukin 6, soluble P-selectin, soluble E-  selectin, 
soluble intracellular adhesion molecule 1, soluble vascular cell adhesion molecule 1, and 
matrix-metalloproteinase 3 and 9 correleerden niet met vaatwandontsteking in de aorta of 
carotiden. Dit is een intrigerende bevinding, omdat zowel vaatwandontsteking als 
biomarkers van ontsteking in het serum geassocieerd zijn met hart-  en vaatziekte, maar 
blijkbaar zijn ze niet aan elkaar gerelateerd (behalve MPO).
Het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 17, is een experimentele dierstudie waarin we 
nanotechnologie hebben gebruikt voor zowel diagnostische beeldvorming als voor 
doelgerichte therapie. We hebben een injecteerbaar reconstituted high density lipoprotein 
(rHDL) nanopartikel ontwikkeld dat statine in zich draagt, met als doel om statine lokaal in 
de atherosclerotische plaque aan te kunnen bieden aan macrofagen om zo lokaal de anti-
inflammatoire eigenschappen van statine te kunnen exploiteren. We toonden eerst in vitro 
aan dat ons nanopartikel de ontstekingsreactie van macrofagen onderdrukt, en dat dit 
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gebeurt door inhibitie van het intracellulaire mevalonaat-metabolisme. Vervolgens hebben 
we in vivo in een atherosclerotisch muismodel (apoE-KO) onderzocht of het nanopartikel 
accumuleert in de macrofagen in atherosclerotische plaques in de aorta. Hiervoor hebben 
we gadolinium (een MRI contrastmiddel) in het nanopartikel ingebouwd, waarmee we na 
injectie signaaltoename in plaques zagen, wat opname van het nanopartikel door de 
vaatwand impliceert. Vervolgens hebben we een dubbel gelabeld nanopartikel gebruikt, 
met Cy5.5-phospholipiden in de corona and DiO / DiR in de kern. Met 'near infrared 
fluorescence imaging' toonden we aan dat de nanopartikels in de plaques accumuleren. 
Fluorescentiemicroscopie van plaques liet zien dat de nanopartikels colocaliseren met 
macrofagen in de plaques. Flow cytometry van de cellen van aortaplaques toonde aan dat 
macrofagen uit plaques de nanopartikels hadden opgenomen. Met 'laser capture 
microdissection' toonden we aan dat het intracellulaire mRNA-niveau van TNF-α in plaque 
macrophagen significant verlaagt, wat aantoont dat de inflammatoire respons lokaal wordt 
onderdrukt door de nanopartikels. Vervolgens hebben we apoE-KO muizen 12 weken lang 
behandeld met 2 wekelijkse infusies, en een andere groep muizen behandeld met 1 week 4 
hoge doseringen van de nanopartikels, en vergeleken met diverse controlebehandelingen 
(placebo, orale statine, rHDL therapie). We zagen dat de hoeveelheid macrofagen in 
plaques significant afnam ten opzichte van de controlebehandelingen. Samengevat laat 
onze studie zien dat deze injecteerbare nanotherapie snel plaque-inflammatie kan 
onderdrukken wat mogelijk gunstige effecten zou kunnen hebben voor patiënten met een 
acuut hartinfarct. Een voordeel van deze nanotherapie is dat de individuele componenten 
(statine en rHDL) goed verdragen worden door mensen en daardoor een goede potentie 
hebben voor translatie naar mensen.

CONCLUSIE
De afgelopen decennia is er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van echo, CT, MRI 
en FDG-PET-applicaties voor beeldvorming van atherosclerose. Het doel van dit proefschrift 
was om aan deze ontwikkeling bij te dragen door het onderzoeken en toepassen van 
bestaande, en het ontwikkelen van nieuwe beeldvormingstechnieken. Dit proefschrift bevat 
echo CIMT-metingen, MRI vaatwanddikte- en compositiemetingen,  cholesteryl ester-
detectie in plaque met 1H-MRS, ESS-metingen met fase-contrast-MRI, vaatwand-inflammatie 
quantificatie met FDG-PET, en het toepassen van nanotechnologie voor diagnostische 
beeldvorming en doelgerichte therapie van plaque-inflammatie. Het huidige arsenaal van 
beeldvormingsmodaliteiten is in staat om inzicht te geven in endotheelfunctie, 
atheroscleroseprogressie, plaquecompositie en vaatwandinflammatie bij mensen en in 
diermodellen. In de toekomst zal beeldvorming van atherosclerose verder evolueren in de 
richting van visualisatie van cellulaire en moleculaire processen waarbij echo, CT, MRI, PET, 
SPECT en hybride beeldvormingstechieken een belangrijke rol zullen spelen. 
Een relatief nieuwe ontwikkeling is het gebruik van nanotechnologie voor doelgerichte 
diagnostiek en therapie van atherosclerose10, waarvan het laatste hoofdstuk een voorbeeld 
is. Het voortschrijdende inzicht in de pathofysiologie van atherosclerose en de innovaties in 
nanopartikel-synthesemethoden zullen nieuwe mogelijkheden scheppen voor diagnostiek 
en therapie gericht op nieuwe aangrijpingspunten van atherosclerose. 
De uitdaging zal zijn om deze “moleculaire beeldvorming” vervolgens te vertalen naar 
humane toepassingen.
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