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Samenvattin g g 

EenEen Laag HDL-cholesterol in het bloed is een belangrijke risicofactor voor 

har t -- en vaatziekten, maar een goede behandeling voor het selectief ver-

hogenn van het HDL-cholesterol gehalte is thans niet voorhanden. 

Ditt artikel geeft een overzicht van de therapeutische aangrijpingspunten 

inn het HDL-metabolisme met als doel het verhogen van het HDL-cho-

lesteroll gehalte in de circulatie. 

HDLL speelt een cruciale rol in het omgekeerde cholesterol transport 

(RCT)-concept'.. Dit staat voor het transport van overtol l ig cholesterol 

vanuitt perifere weefsels naar de lever en uitscheiding met de gal. 

HDLL kan daarnaast ook direct beschermend voor de vaatwand werken 

doorr antioxidatieve. ant i- inf lammatoire, anti-apoptotische en ant i - th rom-

botischee eigenschappen. 

EenEen van de aangrijpingspunten in het HDL-metabolisme is het choleste-

rolesterr transporteiwit (CETP); remming van dit t ransporteiwit l i jkt een 

veelbelovendee therapie. Bij de mens leidt dit t o t een sterke verhoging van 

hett HDL-cholesterol, terwi j l hiermee in dierexperimenteel onderzoek 

regressiee van atherosclerose is aangetoond. 



Abstrac t t 

High-densit yy  l ipoprotei n as therapeut i c targe t to 
preven tt  cardiovascula r disease . 

Loww HDL-cholesterol levels are an important risk factor for cardiovascu-

larr disease and, currently, no good t reatment exists for selectively incre-

asingg HDL-cholesterol. 

Thiss article describes therapeutic targets in the metabol ism of HDL wi th 

thee aim to raise HDL-cholesterol levels. 

HDLL plays a crucial role in the reverse cholesterol transport (RCT)-con-

cept.. This is the transport of (excess) cholesterol f rom peripheral tissues 

t oo the liver and excretion wi th the bile. 

HDLL is also suggested to ameliorate vascular funct ion and t o protect 

againstt oxidative damage. Moreover it has ant i- inf lammatory, anti-apop-

to t i cc and an t i t h rombo t i c properties. 

Onee of the targets to raise HLD-c is cholesteryl ester transfer protein 

(CETP):: inhibit ion of CETP activity in humans has been shown t o be an 

effect ivee too l t o raise HDL-c levels and can protect against atherosclero-

siss in cholesterol- fat rabbits. 



Inleidin g g 

Har t -- en vaatziekten (HVZ) vormen wereldwi jd de belangrijkste doods-

oorzaak.. Atherosclerose is in het merendeel van de gevallen het onderl ig-

gendee ziekteproces. Stoornissen in de vetstofwissel ing behoren to t de 

belangrijkstee risicofactoren voor atherosclerose.1 waarbij een verhoogde 

concentratiee van het ' low-density l ipoprotein ' cholesterol (LDL-c) t radi t i -

oneell in het middelpunt van de belangstelling staat. De succesvolle 

implementat iee van statines heeft geresulteerd in een ommekeer in de 

preventiee van HVZ. Uit vele grote gerandomiseerde onderzoeken2"4 is 

geblekenn dat verlaging van het LDL-c ( tot 40%) geassocieerd is met een 

reductiee van cardiovasculaire 'events' van 24 t o t 34%. Ondanks het berei-

kenn van de LDL-c streefwaarden en het aanpakken van andere risicofac-

toren,, krijgt een aanzienlijk deel van de patiënten een (recidief) cardio-

vasculairee gebeurtenis. Verdere optimalisat ie van preventie van HVZ 

vraagtt derhalve dringend om nieuwe doelen in de vetstofwissel ing naast 

LDL-cc verlaging. 

EenEen laag 'high-density l ipoprotein" cholesterol (HDL-c), een belangrijke 

risicofactorr voor HVZ,1:S;6 komt hierbij als eerste in aanmerking. Echter, in 

tegenstell ingg t o t de effectieve LDL-verlaging door statines, is het krachtig 

enn selectief verhogen van het HDL-c problematischer, tenminste met de 

thanss beschikbare medicamenten. Op dit moment zijn er maar weinig 

behandelmogelijkhedenn voor patiënten met een verlaagd HDL-c. Niet 

medicamenteuzee interventies, zoals dieetaanpassing, uitbreiden van licha-

melijkee inspanning en stoppen met roken hebben slechts een geringe ver-

hogingg van HDL-c t o t gevolg. Medicamenteuze HDL-verhoging is voorna-

melijkk beperkt t o t nicotinezuur, waarmee t o t 30% HDL-verhoging wordt 

bereikt.7:88 Echter, ongunstige bijwerkingen liggen hier aan de basis van een 

beperktee implementatie. Mogelijkerwijs zal d i t veranderen na de introduc-

t iee van een nicotinezuur met vertraagde afgif te, Niaspan.9 met een aan-

merkelijkk gunstiger bijwerkingen profiel. Daarnaast hebben statines en 

fibratenn een (licht) HDL-c verhogend ef fect , variërend van 5% t o t 15%.6;,

Naarr verwachting zullen de komende jaren meer geneesmiddelen beschik-

baarr komen die deze lacune kunnen opvullen. 

Ditt art ikel beschrijft therapeutische aangrijpingspunten in het HDL-meta-

bolismee met als doel het verhogen van het HDL-c gehalte in de het bloed. 

Aann de hand van de bespreking van deze aangrijpingpunten zal duidelijk 

wordenn welke medicamenten in de nabije toekomst te verwachten zijn en 

welkee voorlopig nog op zich zullen laten wachten. 

HDLL en Atheroscleros e 

Hett verhogen van het HDL-c staat al jaren lang in de belangstelling als 

therapeutischee opt ie bij de preventie van HVZ: De sterk inverse relatie 

tussenn HDL-c en cardiovasculaire morta l i te i t in de Framingham1 is in vele 

epidemiologischee studies bevest igd.5 6 Markant gegeven is dat een laag 



HDL-cc de meest frequente afwijking in het l ipidenspectrum is bij pat iën-

tenn met premature atherosclerose.11 Echter, gezien het ontbreken van 

selectievee 'HDL verhogende middelen' is het bewijs voor HDL verhoging 

alss anti-atherogene interventie vooralsnog uiterst beperkt. Onderzoek 

mett f ibraten, resulterend in HDL-verhoging en triglyceriden-verlaging bij 

vr i jwell onveranderde LDL cholesterol waarden, heeft reeds laten zien dat 

eenn HDL-c stijging van 1% t o t een afname van HVZ van 2-3% kan leiden.12 

Dee verwachtingen ten aanzien van HDL-verhoging naast LDL-verlaging l i j -

kenn bevestigd te worden door onder anderen de familial atherosclerosis 

t reatmentt study (FATS),13 en de 'HDL-atherosclerosis t reatment study 

(HATS)'.144 In beide onderzoeken werden door combinatietherapie reduc-

tiess in cardiovasculaire gebeurtenissen gerapporteerd die oplopen t o t 72-

90%.. Deze fraaie resultaten rechtvaardigen een verregaande inspanning 

omm de precieze waarde van HDL-verhoging naast LDL-verlaging verder uit 

tee zoeken. Hierbij dient aangetekend te worden dat verhoging van het 

HDLL op vele wijzen bewerkstell igd kan worden, die op hun beurt van 

invloedd kunnen zijn op de kwal i tei t van het HDL, Het is derhalve van groot 

belangg om precies te begrijpen op welke wijze HDL zijn anti-atherogene 

werkingg uitoefent. 

Traditioneell wordt HDL gezien als centrale mediator van het 'reverse cho-

lesteroll transport (RCT)'.15;16 Dit staat voor het transport van cholesterol 

vanuitt perifere weefsels, waaronder de vaatwand en macrofagen, naar de 

lever.. Na omzet t ing t o t galzouten wordt het cholesterol vervolgens in de 

darmm uitgescheiden. De laatste jaren is meer en meer duidelijk geworden 

datt HDL eveneens direct beschermende werking heeft: Zo bli jkt HDL in 

staatt om een verstoorde endotheelfunct ie te herstelten, met name bij 

patiëntenn met een verlaagd HDL-c. , 7" '9 Verder remt HDL de vorming van 

hett voor de vaatwand uiterst schadelijke geoxideerde LDL.20 Naast deze 

antioxidatievee eigenschappen, word t HDL ook anti- inf lammatoire, ant i -

apoptot ischee en ant i thrombot ische2 , ; 2 2 eigenschappen toegedicht. Welke 

vann deze functies het meest bijdraagt aan de atheroprotectieve werking 

vann HDL is vooralsnog onduideli jk. 

Aangrijpingspunte nn in he t HDL metabolism e 
HDLL metabolism e 

Dee HDL-fractie bestaat uit een heterogene groep van kleinere l ipoproteï-

nen.. De kern met cholesterolesters en triglyceriden wordt omgeven door 

eenn enkele laag fosfol ipiden waarin vrij cholesterol en een groot aantal 

e iwi t tenn voorkomen. Van deze e iwi t ten maken apolipoproteïne (apo)A-l en 

apoA-lll de grootste fracties uit (70, respectievelijk 20%). De novo HDL 

productiee vindt plaats in de lever en de dunne darm, de organen die ook 

apoA-ll aanmaken, als platte schijfjes (pre-HDL). Daarnaast vindt tevens 

HDLL vorming in de circulatie plaats als 'bi jprodukt' ti jdens de afbraak van 

triglyceride-ri jkee l ipoproteïnen ('very low-density l ipoprotein' (VLDL) en 
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chylomicronen)) onder invloed van lipoproteïne lipase (LPL) en het fos fo -

lipidenn transport eiwit (PLTP). 

Ditt pre-HDL deeltje kan vrij cholesterol opnemen uit de perifere cellen 

dankzijj de aanwezigheid van het 'ATP binding cassette AT (ABCA1)23 eiwit 

opp de celmembraan, i.e. een cholesterol- en fosfol ip idenpomp die de uit-

scheidingg van lipiden van de cel naar het HDL reguleert. In het HDL wordt 

hett cholesterol dan vervolgens veresterd door het enzym "lecithin:cho-

lesteroll acyltransferase" (LCAT). waarna HDL een bolvormige structuur 

aanneemt.244 Overdracht van HDL-c naar de lever kan op twee manieren 

plaatsvinden.. Allereerst direct door een selectieve opname van choleste-

rolesterss uit HDL via de hepatische 'scavenger receptor class B type I' 

(SR-BI I Anderzijdss kunnen cholesterolesters uit HDL overgedragen 

wordenn aan apoB-bevattende lipoproteïnen (VLDL of LDL) onder invloed 

vann het "cholesterolester transporteiwit'(CETP).27 in ruil voor tr iglyceri-

d e ss Het cholesterol in de apoB-bevattende lipoproteïnen wordt dan uit-

eindelijkk toch geklaard door de lever via de LDL-receptor {zi e figuu r T). 
Hiernaastt zijn er nog andere eiwit ten die met name een rol spelen bij de 

remodelleringg van het HDL-partikel. Dit zijn PLTP (zorgt voor fos fo l ip i -

dentransportt tussen lipoproteïnen). hepatische lipase (HL: zorgt voor 

hydrolysee van fosfol ipiden en triglyceriden) en endotheliaal lipase (EL; 

zorgtt voor hydrolyse van met name fosfolipiden). 

LDL-R R 

VAATWAND D 

Figuu rr  1 

Revers ee Cholestero l Transpor t 

MACROFAGEN N 

ATHEROSCLEROTISCHEE PLAK 

TG== triglyceride. CE= cholesterolesters. FC= vrij cholesterol. VLDL= 'very low density' 

lipoproteïne.. VLDL chylom.= VLDL chylomicronen. LDL= ' low-density' lipoproteïne. 

LDL-R== ' low-density' l ipoproteïne receptor. HDL 'high-density' l ipoproteïne. CETP= cho-

lesterolesterr transporteiwit. LPL= lipoproteine lipase. ABCA1 = 'ATP-binding cassette 

protein'.. LCAT= lecithin:cholesterol acyltransferase, PLTP= fosfolipiden transporteiwit. 

EL== endotheel lipase. HL= hepatische lipase. SRB1= 'scavenger receptor class B type I'. 
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Dee spe le r s in he t HDL m e t a b o l i s m e - e f f e c t e n 
va nn m u t a t i e s e n / o f i n t e r v e n t i e s 

Lipase s s 
Opp dit moment zijn er 3 lipases bekend die in het humane HDL metabo-

lismee een rol spelen. 

Endotheliaall Lipase (EL) is een recent ontdekte speler in het HDL meta-

bolisme,, waar dientengevolge nog erg weinig van bekend is. Dit enzym 

li jktt bij voorkeur HDL-fosfol ipiden af te breken. Twee onderzoeksgroepen 

hebbenn inmiddels laten zien dat genetische EL variaties zijn geassocieerd 

mett HDL-c concentraties in de algemene bevolking.28 Verder zorgt EL 

overexpressiee in muizen voor een daling van het HDL-c.29"31 Het is echter 

nogg te vroeg om EL als kandidaat voor interventie naar voren te schuiven 

omm HDL-c concentraties te moduleren. 

Hepatischee Lipase (HL) zorgt voor het remodellering van lipoproteïnen 

doorr de afbraak van fosfol ipiden en triglyceriden. Humane HL deficiëntie 

iss geassocieerd met een verandering in l ipidenprofiel waaronder een ster-

kee toename van HDL-c. maar ook met een toegenomen productie van 

atherogenee l ipoproteïnen ("remnants" van chylomicronen en VLDL). Bij 

dezee patiënten l i jkt er sprake van een verhoogd risico op premature athe-

rosclerose.. Dit in tegenstell ing to t onderzoek op muizen, waarbij zowel 

deficiëntiee als overexpressie van HL leidt t o t een afname van atheroscle-

rose.. Hieruit bli jkt dat de rol van HL in het l ipidenmetabol isme nog niet 

volledigg is opgehelderd. Therapeutisch interventie met betrekking to t dit 

aangrijpingspuntt l i jkt derhalve vooralsnog prematuur.29 '32 

Lipoproteinee lipase (LPL) speelt een belangrijke rol bij de afbraak van t r i -

glyceride-rijkee l ipoproteïnen. Tijdens dit proces komen vetten en eiwit ten 

vrijj die bijdragen aan de vorming van HDL. Humane deficiëntie van LPL is 

geassocieerdd met ernstige hypertriglyceridemie33 met tevens een laag 

HDL-c.344 Deze aandoening gaat gepaard met het optreden van eruptieve 

xanthomenn en kan leiden to t acute pancreatitis, er is echter geen sprake 

vann overduidelijke versnelde atherosclerose te zien. Deze waarneming 

hangtt waarschijnlijk samen met het fei t dat er geen atherogene chylomi-

cronn remnant particles' gevormd kunnen worden.3 5 

Scavenge rr  r ecep to r clas s B t yp e I (SR-BI ) 
Ookk voor dit eiwit geldt dat er bij de mens nog erg weinig kennis over-

bestaat.. Epidemiologische onderzoeken hebben wel aangetoond dat vari-

atiess in het SR-BI gen geassocieerd zijn met HDL-c en LDL-c concentra-

tiess en er li jkt een associatie te zijn met tr iglyceriden en overgewicht.36, 

maarr over relaties met HVZ is vooralsnog niets bekend. Dit onderzoek 

wordtt ondermeer bemoeil i jkt door het fei t dat er geen humane SR-BI 

deficiëntiess zijn beschreven. Overexpressie van SR-BI in muizen leidt to t 

eenn daling van HDL-c en een afname van atherosclerose,38 ten gevolge 

vann een verhoogde uitscheiding van HDL-c in de gal.39 Overeenkomstig is 

err in SR-BI 'knock-out ' muizen juist sprake van een verhoogd HDL en een 

toenamee van atherosclerose.40 Dit benadrukt dat een hoog HDL-c dus niet 

altijdd geassocieerd hoeft te zijn met gunstige effecten. In termen van "trans-
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portt van cholesterol van de periferie naar de lever", is een ongeremde 

doorvoerr van cholesterol waarschijnlijk van groot belang. 

Phospho l ip i dd t rans fe r p ro te i n (PLTP) 

Opp dit moment is er nog weinig bekend over de funct ie van PLTP bij de 

menss en zijn er geen PLTP deficiënties bekend, echter PLTP-activiteit is 

verhoogdd bij insuline-resistentie, diabetes mell i tus (type 1 en 2) en over-

gewicht.411 Overexpressie van PLTP in de muis leidt t o t een daling van het 

HDL.. waarschijnlijk vanwege een toename van het HDL-katabolisme. en is 

geassocieerdd met een verhoogde gevoeligheid voor dieetgeïnduceerde 

atherosclerose.. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen of het PLTP-inhi-

bit iee een gewenst effect zou kunnen bewerkstell igen. 

ATPP b ind in g casse t t e A1 (ABCA1 ) 
Bijj volledige ABCA1-deficiëntie, de ziekte van Tangier, leidt afwezigheid 

vann cellulaire cholesteroleff lux t o t stapeling van cholesterolesters in 

'perifere'' weefsels, hetgeen geassocieerd is met premature atherosclero-

se.. Ook bij dragers van een ABCA1 mutat ie is sprake van een verhoogde 

cardiovasculairee morbiditeit.42"44 Stimulering van ABCA1 heeft in dier-

proevenn hoopgevende resultaten opgeleverd.45 Verschillende farmaceuti-

schee industrieën werken inmiddels aan ABCAI-agonisten. 

L e c i t h i n : c h o l e s t e r o ll a c y l t r a n s f e r a s e (LCAT ) 
Mutatiess in het LCAT gen kunnen o fwe l familiaire LCAT deficiëntie (FLD) 

off 'Fish-eye disease' (FED) veroorzaken. Hierbij wordt FLD gekenmerkt 

doorr een volledige afwezigheid van LCAT-functie terwi j l in het geval van 

FEDD er nog steeds sprake is van enige LCAT-activiteit. Beide zeer zeldza-

mee aandoeningen worden gekenmerkt door een sterk verlaagd HDL-c en 

uitgebreidee corneatroebeling. Ondanks de vri jwel volledige afwezigheid 

vann HDL-c. worden FLD- en FED-patiënten niet direct gekenmerkt door 

hett optreden van premature atherosclerose. Helaas is er nauwelijks infor-

matiee over de functie van LCAT uit epidemiologische onderzoeken. 

Onderzoekk met dieren laat wel zien dat de mate van overexpressie van 

LCATT de gevoeligheid voor atherosclerose sterkt beïnvloedt. De geringe 

groot tee van het LCAT gen maakt gentherapeutische toepassingen moge-

lijkk maar klinische toepassingen zullen nog wel even op zich laten wach-
v « «« 46-48 
ten. . 

A p o l i p o p r o t e ï n ee A - l ( a p o A - l ) 

Completee ApoA-l deficiëntie resulteert in een laag of afwezig HDL en is 

gecorreleerdd met premature atherosclerose.49 De meeste mensen met 

eenn partiële apoA-l deficiëntie hebben een laag HDL en een vergrote kans 

opp HVZ. Overexpressie van ApoA-l in diermodellen remt de progressie 

vann atherosclerose. Recentelijk zijn onderzoekers er in geslaagd om athe-
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rosclerosee in muizen te vertragen door apoAl gentherapie.50 De opkomst 

vann veilige vectoren die een langdurige expressie kunnen bewerkstell igen 

maaktt apoA-l gentherapie in de mens niet ondenkbaar. Tenslotte wordt 

thanss veel onderzoek verricht naar het effect van behandeling met apoAl 

infusiee en/of toedienen van oraal (synthetische) apoA-l. die na toediening 

inn het 'HDL-complex' worden ingebouwd. ' :S1:5 Recent hebben wij laten 

zienn dat acute infusie van ApoA-l (in de vorm van kunstmatig HDL) resul-

teer tt in een funct ioneel herstel van vaatwandfunctie bij patiënten met 

eenn a priori laag HDL.19 De lange termijn effecten van deze interventies 

zijnn vooralsnog onbekend. 

C h o l e s t e r y ll  Este r Transfe r P ro te i n (CETP) 
Volledigee CETP-deficiëntie is bij mensen geassocieerd met een geïsoleerd 

sterkk verhoogd HDL-c (tot 5 mmol/ l) . maar er bestaat geen duidelijkheid 

tenn aanzien van het risico op HVZ.53 Ondanks de onduidelijkheid over de 

funct iee van CETP bij de mens hebben verschillende farmaceutische bedri j-

venn inmiddels CETP-remmers ontwikkeld. In een fase II onderzoek in 

mensenn laat een van de CETP-remmers, JTT-705. in de hoogste dosering 

34%% stijging van het HDL-c. 16% stijging van het apoA-l gehalte en 7% 

dalingg van het LDL-c zien.54 In konijnen resulteerde behandeling met JTT-

7055 in een 70% verlaging van het cholesterol-gehalte van de aortawand, 

eenn resultaat wat vergelijkbaar was met behandeling van simvastatine.55 

Uitt lopende onderzoeken zal moeten blijken of de significante HDL-c-st i j -

gingg in mensen ook zal resulteren in de bescherming tegen atherosclero-

see en dientengevolge een daling van de incidentie van HVZ. 

Conc lus i e e 

Ondankss optimaliseren van "evidence-based" statine therapie wordt het 

grootstee gedeelte van de cardiovasculaire mortal i te i t met de huidige stra-

tegiee (op relatief korte termijn) nog steeds niet voorkomen. Geënt op een 

solidee epidemiologische en experimentele grondslag zullen in toenemen-

dee mate geneesmiddelen ter beschikking komen die selectief en effect ief 

hett HDL-cholesterol kunnen verhogen. De combinatie van diverse ant i -

atherogenee activi teiten, reikend van RCT t o t vaatwandfunctieverbetering. 

antioxidatievee eigenschappen, ant i- inf lammatoire eigenschappen en ant i -

thrombogenee eigenschappen, hebben geleid to t hooggespannen verwach-

tingenn van HDL -verhogende interventies. Als eerste in de rij zal vermoe-

delijkk de CETP-remmer toegepast gaan worden in combinatie met s ta t in-

etherapie.. Als deze voldoet aan de eerder geschetste verwachtingen is 

tevenss het startschot gegeven voor de ontwikkel ing van vele andere 

selectievee HDL-verhogende medicijnen. 
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