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CHAPTERR 14 

Samenvatting g 
DitDit  proefschrift richt zich op de basale mechanismen van arteriogenese en de 
experimentelee farmacologische stimulatie van collaterale vaatgroei. Hiervoor is 
gebruikk gemaakt van verschillende dierexperimentele modellen. Zoals beschreven in 
dee introductie is speciale aandacht besteed aan het proces van leukocyten 
aantrekkingg en migratie en de extrapolatie van onze bevindingen naar stimulatie van 
arteriogenese.. Er wordt gewezen op het belang van twee factoren voor de 
extrapolatiee van de experimentele data naar de klinische setting: het effect van pro-
arteriogenee therapie op het onderliggende atheroscl erotisch e proces dient 
geëvaluuerdd te worden en de pro-arteriogene effecten dienen reproduceerbaar te zijn 
inn een pre-klinisch proefdier model. 

Inn hoofdstuk 2 wordt de rol van de ontstekingsfactor tumor necrosis factor alpha 
(TNF-a)) bestudeerd. Voor deze studie hebben we een nieuw muizenmodel 
ontwikkeldd dat gebaseerd is op microspheermetingen onder omstandigheden van 
maximalee vasodilatatie; dit in tegenstelling tot eerdere studies waarin 
weefsell  perfusie over het algemeen middels Laser Doppler gemeten wordt. Met dit 
modell  tonen we dat TNF-a essentieel is voor een normale arteriogene respons na 
occlusiee van de Arteria Femoralis in muizen. Ook de exacte signaaltransductie van 
TNF-aa hebben w:e onderzocht door gebruik te maken van p55 receptor (TNF 
receptorr 1, TNFR1) knockout muizen en p75 receptor (TNFR2) knockout muizen. 
Aangezienn de meeste biologische effecten van TNF-a via de p55 receptor verlopen, 
waswas onze hypothese dat dit ook tijdens arteriogenese het geval is. Inderdaad kunnen 
wcwc aantonen dat p55 -/- muizen een defect in arteriogenese vertonen dat 
vergelijkbaarr is met het defect in TNF-a -/- muizen, terwijl p75 knockout muizen 
eenn normale arteriogene respons vertonen. Een directe vergelijking tussen de 
microspheerr methode en de Laser Doppler methode in naakte muizen laat de 
superieuriteitt van de eerstgenoemde methode zien. 

Inn hoofdstuk 3 worden onze bevindingen ten aanzien van de rol van TNF-a 
gedurendee arteriogenese bevestigd. Experimenten met klinisch beschikbare TNF-
inhibitorenn (ingezet bij reumatische afwijkingen) laten een significante remming van 
arteriogenesee zien in het konijnenmodel van Arteria Femoralis occlusie. Deze 
observatiess 7.ijn van belang in het licht van de negatieve resultaten verkregen uit 
klinischee studies met TNF-a inhibitoren bij patiënten met hartfalen. 

Inn hoofdstuk 4 wordt de rol van de verschillende subpopulaties van leukocyten 
belicht.. De langst bekende pro-arteriogene substantie is MCP-1. Ditproteine is 
echterr niet specifiek voor monocyten maar heeft ook een chemoattractieve werking 
opp andere leukocyten populaties. Middels in vitro stimulatie en immunohistochemie 
latenn we zien dat de effecten van humaan MCP-1 op monocyten, van humaan IL-8 
enn NAP-2 op granulocyten en de effecten van humaan lymphotactine op lymfocyten 
inn het konijnenmodel behouden blijven. Echter, alleen de infusie van humaan MCP-
11 leidt tot een verbetering van de collaterale circulatie in het konijnenmodel. Deze 
studiee bevestigt dus de centrale rol die met name monocyten/macrophagen spelen 
tijdenss arteriogenese. 
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Inn hoofdstuk 5 bestuderen we de rol van transendotheliale migratie van monocyten 
enn bestuderen we de effecten van inhibitie van de aanhechting van monocyten op de 
werkingg van MCP-1. De monocytaire aanhechting wordt geblokkerd met gebruik 
vann een antilichaam tegen ICAM-1. De blokkade van monocytenadhesie middels 
hett anti-ICAM antilichaam doet de pro-arteriogene effecten van MCP-1 vrijwel 
volledigg verdwijnen. Deze data worden bevestigd in ICAM-1 knockout muizen. Ook 
muizenn deficient voor MAC-1, de ligand van ICAM-1, laten een dergelijk effect 
zien.. Muizen deficient voor alle drie selectine isoformen (E-, P- en L-selectine) 
vertonenn geen reductie in arteriogene respons. Klaarblijkelijk heeft de remming van 
dee initiële stap in monocyten adhesie, het zgn. „rolling"' , waarvoor de seiectines 
verantwoordelijkk zijn, geen effect op collaterale vaatgroei. 

Inn hoofdstuk 6 wordt de rol van CD44 belicht. Er zijn drie functies bekend van deze 
transmembraanreceptorr die mogelijk van belang zijn tijdens arteriogenese: het dient 
alss adhesiemolecuul voor leukocyten. het stabiliseert groeifactoren (o.a, FGF-2 en 
PDGF)) en het activeert TGF-01. Inderdaad vertonen CD44 knockout muizen een 
sterkee reductie in arteriogene respons. Gebruik makend van Laser microdissectie 
hebbenn we aangetoond dat een van de mechanismen verantwoordelijk voor deze 
reductiee in arteriogene respons een verminderde groeifactor stabiliteit in 
afwezigheidd van CD44 is. 

Inn hoofdstuk 7 wordt in detail het konijnenmodel van occlusie van de Arteria 
Femoraliss beschreven en worden de effecten van MCP-1 in dit model, zoals 
gemetenn met fluorescerende microspheres gepresenteerd. Dit model is ook in 
hoofdstukk 4, 5, 8-10 en 13 gebruikt. Deze studie bevestigt de eerder gepubliceerde 
dataa uit een ex-vivo model waarin de pro-arteriogene werking van MCP-1 ook werd 
aangetoond.. Verder worden in deze studie voor het eerst data gepresenteerd over de 
effectenn van MCP-1 in een "pruning" model. In dit model is de meerderheid van de 
collateralee arterieën al ontwikkeld op het moment dat met de behandeling begonnen 
wordt.. Tevens laten we zien dat gedurende het proces van "pruning", de 
angiographischee verschijning van collaterale vaten omgekeerd evenredig is aan de 
verbeteringg van collaterale bloedstroom. 

Inn hoofdstuk 8 hebben we de effecten van een andere pro-arteriogene factor 
bestudeerdd die zijn werking uitoefent via monocyten, GM-CSF. In-vitro data laten 
zienn dat GM-CSF apoptose van monocyten/macrophagen remt. als mogelijk 
mechanismee voor de pro-arteriogene effecten. Ook tonen we de additieve effecten 
vann een combinatiebehandeling met MCP-1 en GM-CSF. 

Inn hoofdstuk 9 wordt de pro-arteriogene werking van TGF-pl getoond. 
Immunohistologischh onderzoek laat een verhoogde expressie van TGF-pl rond 
prolifererendee collaterale vaten zien. Functionele metingen tonen een significante 
verbeteringg van de collaterale conductantie na behandeling met TGF-fH. Deze 
effectenn kunnen worden toegerekend aan een verbeterde arteriogene respons terwijl 
dee angiogene respons onveranderd blijft . Verschillende in vitro experimenten 
ondersteunenn onze hypothese dat de pro-arteriogene effecten van TGF-P I via een 
werkingg op monocyten/macrophagen verlopen. 
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Hoofdstukk 10 richt zich op de systemische atherogene effecten van de lokale 
toedieningg van MCP-1. Samen met hoofdstuk 11, wordt hier de balans tussen pro-
arteriogenee en pro-atherogene effecten van MCP-1 nauwer bestudeerd. Gebruik 
makendd van Watanabe heritable hyperlipidemic rabbits wordt gekeken naar de 
invloedd van MCP-1 behandeling op plaque formatie en op collaterale vaatgroei in 
éénn model. Er wordt aangetoond dat MCP-1 ook onder hyperlipidemische 
omstandighedenn arteriogenese stimuleert, alhoewel de toename in arteriogenese niet 
zoo uitgesproken is als bij normale New Zealand White rabbits. Vanwege een hoge 
standaardafwijkingg in plaque oppervlakte in de Watanabe konijnen blijkt het in dit 
modelmodel niet mogelijk om eenduidig de vraag te beantwoorden of MCP-1 
atherogenesee induceert. 

Daaromm is deze studie herhaalt in ApoE -/- muizen, zoals gepresenteerd in 
hoofdstukk 11. Deze studie bevestigt opnieuw: dat MCP-1 een sterke pro-arteriogene 
werkingg vertoont, ook in het geval van hyper!ipidemie. In de ApoE -/- muizen 
vindenn we echter dat MCP-1 behandeling ook het proces van atherogenese versterkt. 
Intra-arterielee infusie van MCP-1 leidt tot toename van neointima formatie en 
plaquee progressie en verandert de plaque compositie richting een instabiel 
phenotype.. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak om nieuwe substanties te 
testenn op eventuele pro-atherogene werking voordat de toepassing in klinische 
studiess plaatsvindt. 

Inn hoofdstuk 12 beschrijven we een experimentele studie naar de effecten op 
arteriogenesee van twee klinisch veelvuldig toegepaste medikamenten. Aspirine en 
clopidogrel.. We laten zien dat de behandeling met Aspirine leidt tot een remming 
vann leukocyten migratie en leukocyten activatie en een remming van vasculaire 
proliferatiee en collaterale vaatgroei. Clopidogrel, ten dele gebruikt voor dezelfde 
indicatiee maar met een ander werkingsmechanisme, beinvloedt collaterale vaatgroei 
niet. . 

Interpretatiee en conclusies 
Arteriogenese,, oftewel de groei van pre-existente collaterale anastomosen tot 
functionelee collaterale conductievaten, is het meest efficiënte proces voor herstel 
vann bloedstroom na arteriele occlusie en is een natuurlijk ontsnappingsmechanisme 
voorr de gevolgen van artcrieel vaatlijden. 
Dee volgende conclusies kunnen uit dit proefschrift gelrokken worden: 

1.. Zowel TNF-cc als CD44 spelen een belangrijke rol in het proces van collaterale 
vaatgroei.. Een deficiëntie in een van deze beide factoren leidt tot een reductie in de 
natuurlijkee arteriogene respons. Onze experimentele studies met TNF-a inhibitoren 
lietenn vergelijkbare resultaten zien als verkregen met de knockout muizen. Deze 
dataa verschaffen nieuwe inzichten die mogelijk van belang zijn voor het vinden van 
eenn verklaring voor de negatieve resultaten verkregen uit de klinische studies met 
TNF-aa inhibitoren als behandeling voor hartfalen. 

2.. Monocyten migratie en accumulatie zijn essentieel voor arteriogenese, terwijl de 
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roll  van andere leukocyten populaties gering lijk t te zijn. Een deficiëntie in ICAM-1 
off  de ligand voor ICAM-1 op de membraan van leukocyten. MAC-1, leidt tot een 
sterkee afname van collaterale vaatgroei. 

3.. MCP-1 is van alle op dit moment bekende pro-arteriogene factoren het best 
werkzaam,, zowel in het konijnenmodel als in het varkensmodel. De werkzaamheid 
blijf tt ook behouden onder hyperlipidemische omstandigheden in Watanabe konijnen 
enn ApoE -/- knockout muizen. Echter, de lokale behandeling met MCP-1 leidt tot 
systemischee progressie van atherosclerose en verandering van compositie van de 
plaques. . 

4.. TGF-pM en GM-CSF zijn alternatieve kandidaten voor therapeutische 
arteriogenese.. Beide factoren hebben mogelijk ook een gunstig effect op 
atherosclerose.. Van TGF-pl is het bekend dat het leidt tot stabilisatie van plaques. 
Voorr GM-CSF is beschreven dat het leidt tot reductie van plaquegrootte in 
Watanabee konijnen. Deze twee factoren zijn dus mogelijke kandidaten voor een 
klinischee studie, hetzij als monotherapie hetzij in combinatie met andere pro-
arteriogenee factoren. 

5.. Geneesmiddelen voor de behandeling van hart- en vaatziekten dienen te worden 
onderzochtt op mogelijke effecten op de collaterale circulatie. Aspirine remt de 
ontwikkelingg van collaterale vaten in het konijnenmodel van Arteria Fcmoralis 
occlusiee terwijl Clopidogrel in dit model geen invloed heeft. Deze data vormen 
mogelijkk een verklaring voor de positieve resultaten die verkregen zijn met 
Clopidogrell  in vergelijking met Aspirine in de onlangs uitgevoerde CAPRIE-Trial. 
Eenn in de nabije toekomst geplande klinische studie naar de effecten van Aspirine 
enn Clopidogrel in patiënten met perifeer vaatlijden kan hier mogelijk meer 
duidelijkheidd verschaffen. 

Toekomstperspectief f 
Inn de 70'er jaren is voor het eerst beschreven dat collaterale vaatgroei gepaard gaat 
mett accumulatie van monocyten/macrophagen en actieve celproliferatie in de 
vaatwand.. Ondanks enorme inspanningen die geleid hebben tot de identificatie van 
verschillendee factoren die arteriogenese stimuleren is er op dit moment nog geen 
enkelee hiervan toegelaten voor de behandeling van hart- en vaatziekten. 
Verschillendee casereports zijn gepubliceerd waarin melding werd gemaakt van 
positievee resultaten verkregen met de stimulatie van angiogenese als nieuwe 
therapiee voor patiënten bij wie mechanische revascularisatie niet mogelijk is. Het 
initiëlee enthousiasme voor dit nieuwe concept werd echter snel getemperd door de 
negatievee resultaten van de klinische trials, zoals te doen gebruikelijk bij vele hypes 
inn de medische wereld. De volgende hype kondigde zich echter al snel aan: stamcel 
onderzoekk en het stimuleren van myogenese en vasculogenese. Hopelijk is de 
levenscycluss van dit interessante nieuwe onderzoeksgebied langer dan dat van het 
angiogenesee onderzoek. 
Dee meest waarschijnlijke reden voor het mislukken van de klinische trials is het 
gebrekk aan robuuste experimentele data. Collaterale vaatgroei is immers een uiterst 
complexx biologisch proces waarbij verschillende celtypen (o.a. 
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monocyten/macrophagen.. gladde spiercellen, fibroblasten en endotheelcellen) 
alsookk verschillende bekende en deels ook nog onbekende factoren betrokken zijn. 
Hett is dus zeer de vraag of het toedienen van één enkele factor voldoende zal zijn 
omm arteriogenese te stimuleren in de klinische situatie waarbij patiënten gedurende 
velee jaren lijden aan atherose 1 erotisch vaatlijden. Celgerichte therapie biedt hier 
mogelijkk de oplossing. De accumulatie van monocyten/macrophagen rond 
prolifererendee eollaterale vaten als therapeutisch target heeft als voordeel dat deze 
cellenn in staat zijn om vrijwel alle benodigde factoren op de juiste plaats en op de 
juistee tijd af te leveren. 
Ditt proefschrift heeft zich gericht op de basale mechanismen van arteriogenese. 
Arteriogenesee is het meest efficiënte biologische proces voor hel herstel van 
bloedstroomm na arteriëie occlusie, aangezien het leidt tot de vorming van 
conductantievatenn met een grote capaciteit. Angiogenese daarentegen leidt tot de 
vormingg van capillairen met een zeer beperkte capaciteit. Capillaire netwerken zijn 
vann belang voor de lokale uitwisseling van nutriënten en zuurstof. Capillaire 
netwerkenn kunnen echter conductantievaten niet vervangen. Met het oog op 
toekomstigee klinische trials dienen de experimentele modellen dichter tegen de 
klinischee situatie aan te liggen. Van belang zijn zgn. „disease models" zoals ApoE -
/-- muizen of diabetische muizen waarin niet alleen de werking van substanties onder 
dergelijkee pathologische omstandigheden getest kan worden maar waarin bovendien 
ookk eventuele bijwerkingen op het onderliggende ziekteproces geëvalueerd kunnen 
worden.. Ook zijn zgn. „pruning" modellen van belang waarbij factoren pas 
toegediendd worden op een tijdstip waarop de initiële fase van arteriogenese reeds 
heeftt plaatsgevonden, analoog aan de klinische situatie. Ook de patientenselectie zal 
vann belang zijn voor toekomstige studies naar de effecten van groeifactorthcrapie, 
combinatietherapiee of celtherapie. 
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