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SAMENVATTING G 



Inn dit proefschrif t wordt de invloed van het cholesterol ester transport 

eiwitt {CETP) op hart- en vaatziekten (HVZ) onderzocht. Na een algemene 

introduct iee over CETP en zijn funct ie in het high-density l ipoproteïne 

(HDL)-metabolismee (hoofdstuk 1) wordt in het eerste gedeelte (hoofdstuk 

22 en 3) de relatie tussen een veel voorkomende variatie van het CETP gen 

enn HVZ beschreven. In het tweede gedeelte (hoofdstuk 4. 5. 6) wordt het 

ef fectt van een hoge CETP concentratie in het bloed op l ipiden, l ipopro-

teïnenn en surrogaat eindpunten van HVZ bij patiënten met een hoog risi-

coo op deze ziekte beschreven. Tenslotte wordt in het laatste gedeelte 

(hoofdstukk 7 en 8) van di t proefschri f t het ef fect en de veiligheid van een 

nieuww geneesmiddel dat CETP remt beschreven. 

InIn hoofdstuk 1 wordt de relatie tussen HDL-cholesterol en HVZ beschre-

ven.. Het verhogen van het HDL-cholesterol gehalte in het bloed staat al 

jarenlangg in de belangstelling als therapeutische optie bij de preventie van 

HVZ.. In de zoektocht naar aangrijpingspunten in het HDL-metabol isme 

bli jktt CETP remming een veelbelovende behandeling. Maar zoals bij alle 

aangrijpingspuntenn in het HDL metabol isme moet verder onderzoek uit-

makenn of deze behandeling zorgt voor een daadwerkelijke verlaging van 

dee morbidi tei t en mortal i te i t van HVZ. 

DEELL A 

Dee suggestie dat de veel voorkomende CETP TaqlB gen variatie de pro-

gressiee van coronaire aderverkalking en de reactie op cholesterolverl-

agendee medicatie kan voorspellen is gebaseerd op kwanti tat ieve coronai-

ree angiografie gegevens van mannen van middelbare leeft i jd, die deelna-

menn aan de "regression growth evaluation statin study (REGRESS)". In 

hoofdstukk 2 wordt in de "cholesterol and recurrent events (CARE) study" 

onderzochtt of deze observaties ook gelden voor klinische cardiovasculai-

ree eindpunten. Tegen de verwachting in wordt er geen significante asso-

ciatiee tussen TaqlB gen variaties en HVZ gevonden. Eveneens word t du i -

delijkk dat deze gen variatie geen invloed heeft op pravastatine behande-

ling.. Vanwege de discrepantie tussen dit onderzoek en andere geli jksoor-

t igee onderzoeken is een meta-analyse opgezet die beschreven word t in 

hoofdstukk 3. Voor deze analyse worden de gegevens gebruikt van 12.669 

mensenn die deelnamen aan zes populatieonderzoeken en drie intervent ie-

onderzoekenn met pravastatine. Na evaluatie van de gegevens word t een 

significantt relatie tussen TaqlB en HVZ gevonden, die met name beïnvloed 

wordtt door het HDL-cholesterol gehalte. Deze relatie wordt overigens 

niett gevonden bij patiënten die al HVZ hadden aan het begin van het 

onderzoek.. Tevens bl i jkt roken, in tegenstell ing to t "body-mass index", 

geslachtt en alcohol gebruik, de relatie tussen de TaqlB gen variatie en 

HDL-cholesteroll te beïnvloeden. 



DEELL B 

Gebaseerdd op een klein aantal CETP concentratie gegevens in het 

REGRESSS onderzoek werd verondersteld, dat het verschil in CETP con-

centratiee de gevonden associatie tussen CETP TaqlB en coronaire ader-

verkalkingg zou kunnen verklaren. Nadat in de REGRESS de CETP concen-

tratiee bij een veel groter aantal mensen is gemeten, wordt deze hypothe-

see getest in hoofdstuk 4. De resultaten laten zien dat een hoge CETP 

concentratiee in het bloed geassocieerd is met een snellere progressie van 

coronairee aderverkalking in mannen met bewezen HVZ. Daarnaast worden 

dee beste resultaten van pravastatine behandeling (de grootste verbetering 

vann het l ipidenprofiel en angiografische parameters) gevonden bij pat iën-

tenn met een hoge CETP concentratie in het bloed. Deze ef fecten lijken 

onafhankelijkk te zijn van de beginwaarden van de l ipiden, de l ipidenveran-

deringg en CETP TaqlB gen variatie. De resultaten kunnen overigens de eer-

deree bevindingen niet verklaren. Of een verlaging van het CETP gehalte 

primairr verantwoordeli jk kan worden gehouden voor de gevonden resul-

tatenn wordt hiermee evenmin duidelijk. Wel wordt wederom een associa-

t iee tussen CETP en therapie gevonden. 

Omm meer duidelijkheid te krijgen over de relatie tussen CETP concentra-

tiee en l ipoproteïnen, atherosclerosis en cholesterolverlagende-medicatie, 

zijnn deze parameters in patiënten met een verhoogd risico op HVZ onder-

zocht.. Hiervoor wordt in hoofdstuk 5 het 'atorvastatin versus simvasta-

t inn on atherosclerosis progression (ASAP)" onderzoek gebruikt, waarin 

patiëntenn met familiaire hypercholesterolemie (FH) zijn gerandomiseerd 

naarr LDL-verlagende therapie met atorvastatine 80 mg of simvastatine 40 

mg.. De resultaten laten zien dat er een relatie bestaat tussen een ver-

hoogdee CETP concentratie, een atherogeen l ipidenprofiel en een snellere 

progressiee van atherosclerosis. Statine behandeling laat een verbetering 

zienn van het l ipidenprofiel, maar dit is onvoldoende bij patiënten met een 

verhoogdd CETP gehalte. In hoofdstuk 6 wordt de "diabetes atherosclero-

siss intervention study (DAIS)" gebruikt, waarin patiënten met t ype 2 dia-

betess gerandomiseerd zijn naar fenofibraat of placebo therapie. De uit-

komstt van deze gegevens laten zien dat - na een gemiddelde behandel-

periodee van ruim 3 jaar - fenofibraat-behandelde patiënten met een hoge 

CETPP concentratie een significante grotere progressie van coronaire athe-

rosclerosee ontwikkeld hebben in vergelijking met patiënten met een lage 

CETPP concentratie. Deze associatie wordt gedeeltelijk bepaald doordat 

fenofibraatt alleen het LDL-cholesterol gehalte verlaagt bij patiënten met 

eenn laag en gemiddeld CETP gehalte. Er wordt overigens geen verschil in 

hett effect van fenofibraat op het HDL-cholesterol gehalte en de tr iglyce-

ridenrijke-deeltjess gevonden bij diabetes patiënten met verschillende 

CETPP concentraties. 



DEELL C 

Dee uitkomsten van de REGRESS. ASAP en DAIS laten zien dat een ver-

hoogdee CETP concentratie slecht is voor patiënten met een hoog risico 

opp HVZ. Er van uitgaande dat CETP concentratie en CETP activi teit sterk 

gerelateerdd zijn, zouden deze uitkomsten kunnen suggereren dat remming 

vann CETP activi teit kan zorgen voor een verlaging van de progressie van 

HVZ.. Met het oog hierop concentreert het laatste gedeelte van di t proef-

schrif tt zich op de ef fecten van C ET P-remming op het l ipidenmetabolisme 

inn de eerste trials in mensen. In hoofdstuk 7 wordt de ef fect iv i te i t en vei-

ligheidd van de CETP-remmer JTT-705 beschreven. JTT-705 bli jkt effect ief 

tee zijn in het verhogen van HDL-cholesterol ( tot 34%) bij patiënten met 

eenn milde dyslipidemie. Tevens wordt er een kleine maar significante ver-

lagingg van het LDL-c hole sterol gevonden in de hoogste dosering. JTT-705 

wordtt goed getolereerd en laat geen verhoging van de leverenzymen zien 

inn het bloedonderzoek. Alhoewel er wel wat milde gastrointestinale bi j -

werkingenn worden gerapporteerd, was dit voor patiënten geen reden om 

tee stoppen met het onderzoek. Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 een over-

zichtt gegeven van de huidige literatuur over CETP-remming en wordt het 

success van deze behandeling, met als doel het verminderen van HVZ, in 

eenn breder perspectief gezet. 


