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CHAPTKR 14 

Samenvat t ing 

Dit proefschrift bestaat uit studies die zowel basaal wetenschappelijk onderzoek 

bevatten naar arteriogenese en de stimulatie van dit proces, alsook patiënten data. 

Hoofdstuk 2 is een overzichtsartikel waarin de achtergronden van arteriogenese 
worden belicht. Verschillen en overeenkomsten met de twee andere vormen van 
vaatgroei, angiogenese en vasculogenese, worden aangegeven. Verschillende 
manieren worden besproken om arteriogenese te stimuleren, hetzij via 
monocyten/macrophagen, hetzij via substanties met een directe werking op de 
vaatwand. Verder wordt aandacht besteed aan de moeilijkheden die zijn te 
verwachten indien men dit soort therapieën ook klinisch toe wil passen. Onder 
andere is hierbij van belang de moeilijkheid om resultaten die vaak verkregen zijn 
met kleine proefdieren te extrapoleren naar een groter species zoals de mens. Ook 
eventuele nadelige bijwerkingen zoals het bevorderen van atherosclerose worden 
hier besproken. Als laatste worden in het overzichtsartikel enige aanbevelingen 
gedaan ten aanzien van het gebruik van klinische eindpunten in studies die de 
stimulatie van arteriogenese als doel hebben. 

In hoofdstuk 3 staat de rol van TNF-a centraal. Om het beschreven onderzoek uit te 
kunnen voeren hebben we een nieuw model ontwikkeld waarbij de gouden
standaard methode om perfusie te meten, te weten de microsphere!] techniek, voor 
het eerst wordt toegepast in een muizenmodel van perifere arteriogenese. Door dit 
model toe te passen op verschillende genetisch gemanipuleerde muizen konden we 
vaststellen dat TNF-a nodig is voor een normale arteriogene respons. Bovendien 
waren we in staat om aan te tonen dat het effect van TNF-a verloopt via de p55 
receptor en niet via de p75 receptor. Bovendien laten we zien dat de microspheren 
techniek ook in dit model veel gevoeliger is dan de breed toegepaste Laser-Doppler 
techniek. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we voor de eerste maal de rol van CD44 tijdens 
arteriogenese. We laten zien dat de arteriogene respons in CD44 knockout muizen 
nog lager is dan die van de in hoofdstuk vier beschreven TNF-a knockout muizen. 
Dit komt omdat in afwezigheid van CD44 het leukocyten transport, en dus ook 
monocyten/macrophagen transport, naar lokaties van vaatgroei verhinderd is. 
Bovendien is in afwezigheid van CD44 de stabiliteit verminderd van sommige 
eiwitten die nodig zijn voor arteriogenese, zoals FGF-2 en PDGF. In dit hoofdstuk 
maken we ook voor het eerst gebruik van laser microdissectie. Dit is een techniek 
waarbij met behulp van een laser, geintegreerd in een microscoop, miniscule 
weefselstukjes kunnen worden geisoleerd en geanalyseerd voor de hoeveelheid 
aanwezige RNA. 

In hoofdstuk 5 wordt een model van arteriogenese in het konijn gepresenteerd. 
Centraal staat de werking van MCP-1 en ook het verloop over een langere 
tijdsperiode. Tevens wordt het concept van "pruning" beschreven. Dit is een term 
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voor het fenomeen dat kort na de occlusie van een toevoerende arterie zeer vele, 
relatief kleine collaterale vaten zichtbaar worden maar dat na verloop van tijd slechts 
enkele collaterale vaten met een grote diameter overblijven. De gezamenlijke 
capaciteit van deze weinige grote vaten is echter vele male hoger dan de 
gezamenlijke capaciteit van de vele kleine vaatjes die in het acute stadium aanwezig 
waren. Het hier beschreven model wordt vervolgens ook toegepast in hoofdstuk 6 en 
7. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de positieve effecten van GM-CSF op de ontwikkeling van 
collaterale vaten. We laten zien dat GM-CSF de levensduur van 
monocyten/macrophagen verlengd als mogelijke verklaring voor deze effecten. Ook 
worden data getoond over de additieve werking van GM-CSF en MCP-I op 
artcriogenese. 

In hoofdstuk 7 wordt de rol van TGF-81 in collaterale vaatgroei belicht. We tonen 
aan dat de actieve vorm van TGF-B1 vermeerderd tot expressie komt in en rondom 
prolifererende collaterale vaten. Indien TGF-61 intra-arterieel wordt toegediend na 
afsluiting van de arteria femoralis in konijnen, dan heeft dit een sterk positief effect 
op de groei van collaterale vaten. We laten zien dat dit effect met name plaats vindt 
op grote collateral vaten, met andere woorden arteriogenese wordt gestimuleerd. 
Met verschillende in vitro experimenten wordt aannemelijk gemaakt dat de effecten 
van TGF-B1 op arteriogenese verlopen via monocyten/macrophagen. De 
ontwikkeling van capillaire netwerken, angiogenese, wordt niet beïnvloed dor TGF-
(31. 

In hoofdstuk 8 wordt een nieuw model van arteriogenese beschreven in een groter 
species, het varken. In dit model kan zeer nauwkeurig de weerstand van de 
collaterale circulatie gemeten worden middels intravasculaire drukmetingen en 
metingen van de totale bloedstroom in de perifere circulatie. Deze bepalingen 
worden gedaan onder gecontroleerde omstandigheden van bloeddruk en 
bloedstroom middels de aanleg van een extra-corporale circulatie. Dit model is zeer 
relevant voor pre-klinisch onderzoek naar arteriogenese aangezien het model veel 
dichter bij de mens staat. 

In hoofdstuk 9 wordt het varkensmodel toegepast om de werkzaamheid van MCP-1 
in een groter species te onderzoeken. We laten zien dat MCP-I ook in een groter 
proefdiermodel werkzaam is en de capaciteit van de collaterale circulatie vergroot, 
ook al is het verschil met de controle groep duidelijk minder dan in de kleinere 
proefdiermodel len. 

Hoofdstuk 10 gaat over de balans tussen arteriogenese en atherosclerose. In dit 
hoofdstuk hebben we gekeken naar de effecten van MCP-I in een model van 
atherosclerose en hyperlipidemie, het Watanabe konijn. We tonen aan dat MCP-I 
ook in een model van atherosclerose en hyperlipidemie werkzaam is. Wel is de 
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effectiviteit gereduceerd ten opzichte van de effectiviteit in normale gezonde dieren. 
De vraag of MCP-1 atherosclerose beïnvloedt kan in dit hoofdstuk niet eenduidig 
beantwoord worden omdat de spreiding van de data hiervoor te groot is. 

Daarom hebben wc in hoofdstuk 11 dezelfde vraagstelling onderzocht in een 
muizenmodel van atherosclerose. het ApoF -/- model. In dit hoofdstuk laten we zien 
dat de positieve effecten van MCP-1 op col laterale vaatgroei ook tot lange tijd na 
stoppen van de behandeling aanwezig blijven. Hier tonen we echter ook aan dat de 
behandeling met MCP-1 nadelige effecten heeft op de vorming van atherosclerose. 
Na MCP-1 behandeling ontstaat meer neointima, vergroot het totale oppervlakte aan 
plaque-weefsel en veranderd de cellulaire samenstelling van de atherosclerotische 
plaques. Dit toont de delicate balans aan die bestaat tussen atherosclerose aan de ene 
kant en vaatgroei aan de andere kant. 

In hoofdstuk 12 wordt het ontwerp van een patiententrial gepresenteerd, de START-
trial. Deze trial wordt uitgevoerd in het Academisch Medisch Centrum en het 
Rijnland ziekenhuis in Nederland en in de Universiteitskliniek Freiburg in 
Duitsland. In totaal 40 patiënten met claudicatio intermittens worden behandeld met 
GM-CSF gedurende een periode van twee weken. Aan het einde van deze twee 
weken wordt bekeken of er een effect is op de maximale loopafstand tijdens een 
loopband-test. Tevens worden metingen van de perifere bloeddruk, de bloedstroom 
(met behulp van MRI) en de huiddoorbloeding (met behulp van Laser-Doppler) 
uitgevoerd. Na 90 dagen komen alle patiënten dan terug voor de laatste follow-up. 

Interpretatie en conclusies 
Arteriogenese, oftewel de ontwikkeling van grote collaterale conductantievaten, is 
een natuurlijk ontsnappingsmechanisme dat de negatieve effecten van arteriole 
vaatafsluiting op zowel functie als klinische symptomen ten dele op kan heffen. 
De volgende conclusies kunnen getrokken worden uit de in dit proefschrift 
gepresenteerde studies: 

1. Zowel TNF-a als CD44 spelen een belangrijke rol in arteriogenese. De genetische 
deletie van deze factoren of haar receptoren leidt tot een sterk verminderde 
arteriogene respons na arteriële vaatafsluiting. De CD44 receptor speelt een rol in 
het monocyten/macrophagen transport gedurende collaterale vaatgroei en zorgt 
bovendien voor de stabilisering van de pro-arteriogene groeifactoren FGF-2 en 
PDGF. Klinische relevantie wordt aangetoond door de gevonden correlatie tussen 
collaterale vaatontwikkeling en CD44 respons van monocyten/macrophagen in 
patiënten met coronair vaatlijden. De herkenning van de rol van deze moleculen in 
arteriogenese maakt de weg vrij voor meer specifiek onderzoek naar deze 
mechanismen en de mogelijkheid om collaterale vaatgroei positief te beïnvloeden. 

2. MCP-1 is een belangrijke pro-arteriogene factor, die werkzaam is in zowel kleine 
als grote proefdiermodellen. Ook onder omstandigheden van hyperlipidemie is 

226 



SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

MCP-1 in staat om arteriogenese te stimuleren. Echter, in atherosclerotische ApoE 
-/- muizen leidde de behandeling met MCP-1 tot een vermeerdering van 
atherosclerose en een verandering van de cellulaire samenstelling van de plaques. 

3. De effectiviteit van TGF-61 voor de stimulatie van arteriogenese is vergelijkbaar 
met die van MCP-1. Bovendien konden we in ons model geen invloed vinden op 
angiogenese, hetgeen het risico op atherosclerose en carcinogenese als eventuele 
negatieve bijwerkingen verminderd. In combinatie met de door andere groepen 
gemelde positieve werking van TGF-B1 op plaque stabilisatie maakt dit TGF-B1 tot 
een aantrekkelijke kandidaat voor verder onderzoek naar eventuele klinisch 
toepasbaarheid als pro-arteriogene substantie. 

4. Ook voor GM-CSF zijn anti-atherogene effecten gemeld. De goede resultaten met 
dit middel in onze experimentele modellen en de onlangs verschenen data uit een 
trial bij patiënten met coronair vaatlijden hebben geleid tot de opzet van een trial in 
patiënten met perifeer vaatlijden. 

Recente ontwikkelingen en aanbevelingen voor de toekomst 
In 1970 werd voor de eerste keer beschreven dat collaterale vaatontwikkeling 
gepaard gaat met actieve celproliferatie en dat er dus geen sprake is van passieve 
vaatdilatatie. In die tijd werd ook herkend dat dit proces mogelijk farmacologisch 
beïnvloedbaar is als een nieuwe strategie voor de behandeling van hart- en 
vaatziekten. In de daarop volgende 25 jaar zijn enorme inspanningen geleverd om de 
precieze achtergronden van dit proces te doorgronden, hetgeen een grote 
hoeveelheid zeer waardevolle kennis heeft opgeleverd. Vervolgens leek in het 
midden van de jaren negentig de grote doorbraak plaats te vinden met de 
beschrijving van de eerste studies naar de effecten van VEGF en FGF-1 in patiënten 
met perifeer en coronair vaatlijden. Deze studies hebben het veld geopend voor het 
grote aantal onderzoeksgroepen dat zich nu bezig houdt met dit onderwerp.De 
zoektocht naar de ideale substantie is immers nog lang niet voorbij. Er is weliswaar 
veel progressie geboekt in de afgelopen jaren maar op dit moment is wereldwijd 
noch geen enkel middel geregistreerd dat als specifiek doel heeft om collaterale 
vaatgroei te stimuleren als behandeling voor hart- en vaatziekten. In feite is in geen 
enkele grote placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde studie een positieve 
farmacologische stimulatie van collaterale vaatgroei aangetoond. Dit maakt duidelijk 
hoe complex het proces van collaterale vaatgroei in werkelijkheid is en misschien is 
het idee van één enkele factor om dit proces te beïnvloeden te eenvoudig om te 
kunnen slagen. Eén van de belangrijkste inzichten die het onderzoek van de 
afgelopen jaren heeft opgeleverd is het verschil tussen angiogenese, de vorming van 
capillaire netwerken, en arteriogenese, de vorming van grote collaterale conductantie 
vaten. Inmiddels zijn ook de meeste onderzoeksgroepen ervan overtuigd dat 
angiogenese nooit toereikend kan zijn om de functie van grote toevoerende arterieën 
over te nemen en dat hiervoor arteriogenese noodzakelijk is. 
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De reactie van zowel de publieke opinie alsook de wetenschappelijke wereld op 
nieuwe ontwikkelingen herhaalt zichzelf vaak. De plotselinge opkomst en 
ondergang van angiogenese hebben het enthousiasme voor de volgende 
"beloftevolle" ontwikkelingen niet gematigd en therapeutische vasculogenese en 
myogenese zijn omarmd als nieuwe bondgenoten in de strijd tegen hart- en 
vaatziekten. Hoewel deze nieuwe ontwikkelingen hoogst interessant zijn, moet 
opgemerkt worden dat het gaat om zeer experimentele methoden waarvoor de 
benodigde achtergrondkennis voor een groot deel nog ontbreekt. Een doordachte 
benadering van deze nieuwe concepten is op zijn plaats en we kunnen slechts hopen 
dat deze concepten een langere en minder explosief verlopende levensduur gegund 
zijn dan bij therapeutische angiogenese het geval is geweest. 
Dit proefschrift heeft vooral arteriogenese als onderwerp gehad. Ook voor 
arteriogenese is het moeilijk voorstelbaar dat de toediening van een enkele factor 
voldoende is om de capaciteit van de collaterale circulatie over een langere periode 
te vergroten. Daarom zijn cel-gemediëerde pro-arteriogene therapieën ook zo 
interessant omdat lichaamseigen cellen, en met name monocyten/macrophagen. in 
staat zijn om de hele reeks aan benodigde factoren te produceren op de juiste plaats 
en op de juiste tijd. Dat dit concept kansrijk is, is onlangs aangetoond in de TACT 
trial waarin patiënten met perifeer vaatlijden succesvol behandeld werden met 
autologe beenmergcellen. Uiteraard zullen deze data echter eerst nog in grotere 
studies bevestigd dienen te worden voordat er sprake kan zijn van klinische 
toepasbaarheid. 

Ten slotte, zoals president F.D. Roosevelt ooit zei: ""It is common sense to take a 
method and try it: if it fails, admit it frankly and try another. But above all, try 
something." Zolang dit paradigma in een pre-klinisch stadium wordt toegepast is dat 
waarschijnlijk inderdaad de meest zinvolle strategie. 
Want de noodzakelijkheid voor alternatieve behandelingsstrategieën in de strijd 
tegen hart- en vaatziekten is groot en deze noodzaak zal naar verwachting alleen 
maar groter worden. 
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