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Samenvatting g 

Ditt proefschrift beschrijft een aantal nieuwe mogelijkheden om dyslipidemie te benade-
ren.. Deel ï Diagnose en beoordeling van erfelijk e dyslipidemie bevat enkele studies die 
verrichtt zijn bij patiënten die drager zijn van mutaties in het gen dat codeert voor de ATP 
Bindingg Cassette Al (ABCA1). In 1999 is dit gen voor het eerst beschreven als de mole-
culairee basis voor de ziekte van Tangier, een zeldzame stoornis in de vetstofwisseling die 
gekenmerktt wordt door een extreem laag HDL-C. Hoofdstuk 1.1 beschrijft de klinische 
presentatiee van een patient met premature hart- en vaatziekten en de ziekte van Tangier 
enn het effect van cholesterolverlagende medicatie. Dragers van een mutatie in het ABCA1 
gen,, ABCA1 heterozygoten, hebben een lager HDL-C dan niet-dragers van deze mutatie. 
InIn hoofdstuk 1.2 wordt een cohort van yy ABCA1 heterozygoten beschreven. Zij hebben 
niett alleen een verlaagd plasma HDL-C, maar ook een verhoogd triglyceridengehalte. Een 
belangrijkee bepalende factor van het fenotype is de leeftijd: heterozygoten tussen de 
30-700 jaar hebben vaker een laag HDL-C (onder de vijfde percentiel voor leeftijd en 
geslacht)) dan dragers van een mutatie jonger dan 30 jaar. Cholesterol efflux uit fibroblas-
tenn is sterk gecorreleerd met het plasma HDL-C gehalte en is verantwoordelijk voor 82% 
vann de variatie. Voor elke 8% verandering in ABC Al gemedieerde efflux wordt een 0.1 
mmol/11 verandering in het plasma HDL-C voorspeld. ABC Al heterozygoten hebben een 
meerr dan drie keer grotere kans op hart- en vaatziekten (HVZ), dat zich op jongere leef-
tijdd presenteert vergeleken met hun niet aangedane familieleden. HVZ komen vaker voor 
bijj  heterozygoten met een lagere cholesterol efflux. Deze data leveren een direct verband 
tussenn verminderde cholesterol efflux en daardoor een verminderd transport van choles-
teroll  terug naar de lever, een verlaagd plasma HDL-C en zo een verhoogde kans op HVZ. 
Hoofdstukk 1.3 gaat hierin een stap verder. In een groep Nederlandse ABCA1 heterozygo-
tenn is gekeken naar de relatie tussen plasma HDL-C, cholesterol efflux en de hoeveelheid 
atherosclerosee die gemeten is door middel van echografisch onderzoek van de dikte van 
dee wand van hals- en liesslagaderen (IMT). Aangezien ABC Al de cholesterol efflux 
stimuleertt naar "jonge" HDL deeltjes, zal dit proces minder goed verlopen in de heterozy-
gotenn dan in controle personen van hetzelfde geslacht, gelijke leeftijd en met een zelfde 
ethnischee achtergrond. 

ABCA11 heterozygoten met een verlaagd HDL-C en verminderde cholesterol efflux 
hebbenn een dikkere IMT (p=o.oo4); zij bereiken een IMT van 0.75 mm op de leeftijd van 
555 jaar in tegenstelling tot gezonde controles die deze IMT bereiken op een leeftijd van 80 
jaarr (p<o.ooi). Ze hebben dus een snellere aangroei en progressie van de preatherosde-
rotischee vaatwand afwijkingen. Een sterke correlatie waargenomen tussen HDL-C en 
cholesteroll  efflux (R=o.9; p=o.ooi), HDL-C en IMT (R=-o.7o; p=o.oi) en cholesterol 
effluxx en IMT (R=-o.6o; p=o.oi8). Deze resultaten laten voor het eerst in mensen een 
directt verband zien tussen ABCA1 gemedieerde cholesterol efflux en de progressie van 
atherosclerose,, en suggereren dat het vergroten van de efflux de progressie van athero-
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sclerosee zou kunnen verhinderen of zelfs zou kunnen verminderen voordat het vaatlijden 
symptomatischh wordt. In hoofdstuk 1.4 wordt een grote follow-up studie beschreven bij 
patiëntenn twee jaar nadat de diagnose familiaire hypercholesterolemie (FH) is gesteld. 
Doell  van dit continue screeningsprogramma is het identificeren van FH patiënten op het 
momentt dat ze nog geen klinische uitingen hebben van HVZ om ze profylactisch behan-
delingg te bieden. Op het moment van onderzoek had ongeveer een derde van de volwas-
senn FH patiënten een vorm van cholesterolverlagende behandeling, terwijl een jaar later 
ditt percentage aanmerkelijk was gestegen. Behandeling met cholesterolverlagende medi-
cijnenn is voor deze patiënten echter niet een jaar, maar levenslang geïndiceerd. De hui-
digee bevindingen ondersteunen deze observaties. Ze laten bovendien zien dat therapeuti-
schee interventie op de lange termijn mogelijk is en dat een sterke verlaging van plasma 
cholesteroll  bereikt kon worden, zelfs in FH patiënten voorafgaand aan de screening al 
behandeldd werden. 

Deell  II  Aggressieve behandeling van dyslipidemie zet de voordelen op een rij van een 
meerr aggressieve behandeling van dyslipidemie. Hoofdstuk II. l verklaart de oorlog aan 
onderbehandeling,, omdat dyslipidemie nog steeds onvoldoende gediagnosticeerd en 
behandeldd wordt. De grote onderzoeken met statines hebben eenduidig laten zien dat 
effectievee cholesterolverlagende therapie de mortaliteit en morbiditeit ten gevolge van 
HVZZ significant vermindert. De voordelen van de cholesterolverlagende therapie gelden 
niett alleen voor middelbare mannen, maar voor veel meer groepen patiënten. Recente 
onderzoekenn laten zien dat het verlagen van LDL-C naar streefwaardes mogelijk is voor 
eenn aanzienlijk deel van de patiënten als statines maar in hoge doseringen worden voor-
geschrevenn en zo resulteren in een grotere reductie van de kans op HVZ. Ondanks het 
feitt dat uit klinische en angiografische onderzoeken blijkt dat intensieve behandeling de 
morbiditeitt vermindert en levens redt, zijn er nog steeds te veel artsen die te lang wach-
tenn met de behandeling van dyslipidemie. In hoofdstuk II. 2 wordt een relatieve nieuw-
komerr op de statine markt, atorvastatine, vergeleken met 20 en 40 milligram-equivalente 
dosess simvastatine in 378 hypercholesterolemie patiënten met en zonder HVZ. Na 
88 weken was de relatieve verandering van het LDL-C ten opzichte van het begin van de 
studiee in de atorvastatine groep in vergelijking met de simvastatine groep 14.2  14.4% 
versuss 3.2  13.6% (p=o.oooi). Daarmee bereikt een groter percentage patiënten met een 
verhoogdd risico op HVZ de streefwaardes van de EAS of NCEP. Hoofdstuk II. 3 beschrijft 
dee effictiviteit en veiligheid van atorvastatine 4omg als monotherapie bij 36 patiënten 
mett type III dyslipidemie (familiaire dysbetalipoproteinemie) en 23 patiënten met ern-
stigee gecombineerde hyperlipidemie in een open-label, niet gerandomisseerde studie. Na 
400 weken werd een afname van totaal cholesterol, triglyceriden en apo B gezien in de 
laatstgenoemdee groep patiënten van respectievelijk 40%, 43% en 41%. In de groep 
patiëntenn met dysbetalipoproteinemie waren de reducties 46%, 40% en 43%. De behan-
delingg met atorvastatine werd goed verdragen en er werden geen ernstige bijwerkingen 
gerapporteerd.. In hoofdstuk II. 4 wordt een open label studie beschreven met 1546 patiën-
ten,, waarbij de HMGCoA-reductase remmer fluvastatine in vier doseringen, namelijk 
2omg,, 4omg, 8omg en zo nodig gecombineerd met gemfibrozil 1200 mg gedurende een 
jaarr werd onderzoent. In totaal haalde 61.8% van de patiënten de gewenste LDL-C verla-
ging;; voor patiënten zonder HVZ was de streefwaarde 3.5 mmol/1 en voor patiënten met 
HVZZ minder dan 3.0 mmol/1. De veiligheidsparameters ALAT, ASAT en CPK waren ten 
opzichtee van aanvang iets hoger in de groepen die 4omg, 8omg of 8omg plus gemfibro-



2000 SAMENVATTING 

zill  gebruikten. De medicatie werd goed verdragen en er was geen verschil in het aantal 
bijwerkingenn tussen de behandelingsgroepen. Hoofdstuk II. 5 beschrijft een dubbel-
blinde,, gerandomiseerde studie waarbij patiënten met primaire hypercholesterolemie 
mett een matig tot hoog risico op HVZ werden behandeld met oplopende doseringen sim-
vastatinee {io, 20,4omg) en fluvastatine (20,40, 8omg) en werden vergeleken wat betreft 
hett bereiken van de LDL-C streefwaardes. In beide risico groepen bereikten de patiënten 
diee simvastatine gebruikten vaker de gewenste LDL-C waardes en daarvoor was minder 
vaakk het ophogen van de dosering nodig in vergelijking met de groep die fluvastatine 
gebruikte. . 

Hoofdstukk H.6 evalueert van de effectiviteit en veiligheid van een nieuwe maximum 
doseringg van simvastatine van 8omg in 231 opeenvolgende hypercholesterolemie patiën-
tenn van de Lipidenpolikliniek. Het LDL-C daalde na behandeling significant met 39.0%, 
hett totaal cholesterol met 33.8% en de triglyceriden 20.0%, terwijl het HDL-C steeg met 
15.0%% in deze niet-gecontroleerde praktijkstudie. De veiligheidsparameters in het labora-
toriumonderzoekk waren gunstig. Het gebruik van statines wordt verder onderstreept in 
hoofstukk II.7: statines zijn effectief, worden goed verdragen en kunnen LDL-C krachtig 
verlagen.. Daarnaast kunnen statines triglyceriden verlagen in patiënten met een ver-
hoogdd triglyceride gehalte en zijn ze in staat om de voortgang van atherosclerose te rem-
men.. Gezien de hoeveelheid bewijs voor klinische en economische voordelen van het 
gebruikk van statines in zowel primaire als secundaire preventie van HVZ, is onderbehan-
delingg ongepast en niet te rechtvaardigen. 

Alss laatste worden nieuwe manieren van aanpak van dylipidemie besproken in deel 
III . . 

Hoofstukk III. l gaat door waar het vorige hoofdstuk eindigt. Hoewel statines de meest 
gebruiktee geneesmiddelen zijn voor de behandeling van hypercholesterolemie, bereiken 
dee meeste patiënten niet het gewenste LDL-C met een lage dosering statines. Hogere 
doseringenn statine of een statine in combinatie met andere cholesterolverlagende genees-
middelenn zijn soms nodig om LDL-C streefwaardes te bereiken. Dat kan echter een ver-
hoogdee kans op bijwerkingen geven en zo minder acceptabel zijn voor patiënten. Het 
combinerenn van een statine met een cholesterolverlagend geneesmiddel dat op een 
anderee manier het cholesterol metabolisme beinvloedt, kan voordelen leveren die com-
plementairr zijn en een aanvulling op werking van een statine. Een voorbeeld van een 
nieuwee manier om cholesterol te verlagen is door remming van het Microsomaal Trigly-
ceridee Transfer Proteine (MTP). De effectiviteit en veiligheid van vier doses van de MTP-
remmerr implitapide (20, 40, 80 en 160 mg/dag) zoals getest in een dubbelblinde, pla-
ceboo gecontroleerde, parallelgroep studie in patiënten met primaire hypercholesterole-
miee wordt beschreven in hoofdstuk IH.2. Implitapide leidt tot een dosis afhankelijke 
dalingg van LDL-C van 8 tot 55% en gaf ook een dosis afhankelijke daling van totaal choles-
terol,, ApoB, HDL-C en triglycerides. In hogere doseringen, met name 80 mg en 160 mg, 
werdd implitapide minder goed verdragen dan in lagere doseringen, placebo of cerivasta-
tine.. Dit kwam met name door negatieve effecten op het maagdarm kanaal en leverfunc-
tiestoornissen. . 

Hoofdstukk III. 3 beschrijft de effectiviteit van geconcentreerde n-3 vetzuren of visolie 
inn 89 patiënten met ernstige hypertriglyceridemie in een vergelijking met gemfibrozil. 
Beidee middelen verlagen triglyceriden aanzienlijk. Gemfibrozil verlaagt echter niet alleen 
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dee triglyceriden, het verhoogt ook het HDL-C aanzienlijk meer dan geconcentreerde vis-
olie.. Het effect van chocolaatjes verrijkt met een phytosterol esters, waarvan 18% sitosta-
nol,, is geëvalueerd in 70 proefpersonen met een licht verhoogd totaal cholesterol in 
hoofdstukk III.4 . Consumptie van 3 chocolaatjes per dag gedurende 4 weken verlaagde het 
totaall  cholesterol met 6.4% en het LDL-C met 10.3% zonder het HDL-C en de triglyceri-
denn te beïnvloeden. 

Hett resultaat van de vergelijking van cerivastatine 0.1, 0.2 and o.3mg eenmaal daags 
mett gemfibrozil 6oomg twee maal daags in patiënten met primaire gecombineerde 
hyperlipidemiee wordt beschreven in hoofdstuk III.5 . Cerivastatine verlaagde het LDL-C 
afhankelijkk van de dosis met 15-24%, terwijl onder gemfibrozil het LDL-C 7.5% daalde. 
Triglyceridenn daalde 20.3 % onder de hoogste dosering cerivastatine en 50.3% onder 
gemfibrozil.. Beide geneesmiddelen werden goed verdragen. 




