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Samenvatting 

In die proefschrift wo rd t de invloed van genetische factoren op premature 

atherosclerose onderzocht en besproken. Het eerste deel is geheel gericht op 

Familiaire Hypercholesterolemie, een aandoening waarbi j een mutat ie in één gen 

l i jdt to t een verhoogd cholesterol en daardoor op vaak zeer jeugdige leeftijd to t 

hart- en vaatziekten. De resultaten van onderzoek naar verscheidene metabole en 

genetische factoren, die het fenotype van Familiaire Hypercholesterolemie (FH) 

mede beïnvloeden, evenals de resultaten van klinische interventie onderzoek worden 

gepresenteerd. In het tweede deel word t in een aantal onderzoeken bij jonge 

mensen die een hart infarct doormaakten aan de hand van een breed scala van 

nieuwe genetische risicofactoren de complexiteit van de pathogenese van hart- en 

vaatziekten gedemonstreerd. Welke consequenties di t kan hebben voor preventie en 

therapie is punt van discussie. 

Deel I 

De klinische verschijnselen van FH worden in hoofds tuk 1 gedemonstreerd aan de 

hand van de ziektegeschiedenissen van twee jonge FH patiënten. Hieruit bl i jkt het 

grote belang van vroegtijdige diagnostiek en behandeling van deze aandoening om 

hart infarcten en plotse dood op jonge leeftijd te voorkomen. Omda t het genetisch 

defect dat aan FH ten grondslag ligt, een mutat ie in het gen dat codeert voor de 

LDL-cholesterol receptor o f voor het apoproteine-B100, bekend is, is het mogelijk 

o m met behulp van DNA onderzoek in FH families vroegti jdig dragers van het gen 

op te sporen en met cholesterolverlagende medicatie te behandelen. In hoofds tuk 2 

word t het resultaat van mutat ie analyse en familieonderzoek gegeven met daarbi j de 

frequentie en de geografische distributie van de 13 meest voorkomende mutaties in 

Neder land. 

Het is opmerkel i jk dat de klinische expressie van FH met name wat betreft aanvang 

en ernst van hart- en vaatziekten (HVZ) sterk kan verschillen, zelfs als er sprake is 

van eenzelfde gen mutat ie . Andere genetische en omgevingsfactoren spelen 

klaarbl i jkel i jk een belangrijke rol bij de uitgebreidheid ven het proces van 

atherosclerose bij FH. 

Inmiddels hebben we een betrekkelijk eenvoudige, goed gevalideerde methode to t 

onze beschikking, waarmee we de in t ima media dikte ( int ima media thickness, IMT) 

van de grote perifere arteriën kunnen meten om als maat voor de uitgebreidheid van 
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SAMENVATTING 

atherosclerose te gebruiken. Wi j deden IMT metingen bij 142 FH patiënten, die 

reeds bekend waren met HVZ en 106 FH patiënten zonder HVZ. De IMT van de 

gehele groep FH patiënten was significant dikker dan die van een controle groep en 

de IMT van FH patiënten met HVZ was dikker dan die van FH patiënten zonder HVZ. 

Deze resultaten zijn opgetekend in hoofdstuk 3. 

Samen met het Academisch Ziekenhuis te Nijmegen verrichtten wij een klinische 

interventie studie bij 325 FH patiënten en toonden wij aan dat agressieve 

cholesterol verlagende therapie met 80mg atorvastatine gedurende 2 jaar de IMT 

deed verminderen (-0.031 mm [95% Cl -0.007 to -0 .055] ; p=0.0017) , en dat 

daarentegen conventionele therapie met 40mg simvastatine de IMT deed toenemen 

(0.036 [0 .014-0 .058] ; p=0.0005) . De LDL-cholesterol verlaging in de atorvastatine 

groep was significant sterker dan in de simvastatine groep, de IMT verandering was 

daarbij ook significant verschillend (p=0.0001) . De resultaten van deze ASAP 

(Atorvastat in versus Simvastat in on Atherosclerosis Progression) studie zij 

beschreven in hoofdstuk 4. 

Met ons onderzoek is aangetoond dat het niet alleen van belang is om vroegti jdig 

mensen met FH op te sporen, maar ook om hen op krachtige wijze met 

cholesterolverlagend medicatie te behandelen om progressie van atherosclerose en 

daarmee hart- en vaatziekten te voorkomen. 

De laatste jaren is veel onderzoek gepubliceerd waarin het belang van processen van 

ontsteking en thrombose bij het ontstaan en bij de complicaties van atherosclerose 

word t aangetoond en waarin het gunstige effect van statines op het beloop van 

hart- en vaatziekten niet alleen toegeschreven wordt aan de LDL-cholesterol dal ing, 

maar ook aan de gunstige beïnvloeding van deze processen. 

Ook wij vroegen ons a f o f deze zogenaamde pleiotrope effecten van statines bij FH 

patiënten de progressie van atherosclerose beïnvloeden. Daarom onderzochten wij 

o f markers van ontsteking, stol l ing en fibrinolyse met het gebruik van hoge dosis 

statine veranderen en o f deze veranderingen gerelateeerd zijn met progressie o f 

regressie van I M T 

In de ASAP studie populat ie bepaalden we C-reactieve proteine (hs-CRP) als maat 

voor ontsteking en toonden aan dat 80mg atorvastatine hs-CRP meer reduceert 

dan 40mg simvastatine en dat de mate van dal ing direct geassocieerd is met de 

mate van atherosclerose regressie, ui tgedrukt in I M T Deze resultaten zijn 

beschreven in hoofdstuk 5. 

Ookf ibr inogeen, een onafhankeli jke risicofactor voor hart- en vaatziekten, zou door 

de statines gemoduleerd worden, hetgeen klinische consequenties zou kunnen 

hebben. In de ASAP studie bleek het fibrinogeen zowel met 80mgatorvastat ine als 
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met 40mg simvastatine gering, doch wel significant te stijgen met respectievelijk 

0.09 g/l (3.6%, p = 0.0104) en 0.11 g/l ( 3.8%, p = 0.0077). Deze stijging ging echter 

niet gepaard met veranderingen in de IMT na 2 jaar, zodat wij in hoofdstuk 6 

pleitten voor een statine keuze op basis van het l ipiden verlagende effect en niet op 

het bi jkomende effect op fibrinogeen. 

Wi j deden ook onderzoek naarde effecten van een hoge dosis statine op stollings-

en fybrinolyse-parameters en de invloed daarvan op IMT bij 106 FH patiënten, die 

gedurende 2 jaar met 80mg simvastatine behandeld werden. Wi j zagen wederom 

een signif icante sti jging van fbr inogeen, maar ook van stollings factor VII I , von 

Wi l lebrand factor, D-dimer en plasminogen activator inhibi tor type 1 en een dal ing 

van p ro th romb in fragment 1 +2 en prothrombine. Deze veranderingen echter bleken 

niet gecorreleerd met toename o f afname van IMT na twee jaar, zodat wij in 

hoo fds tuk 7 concluderen dat statines weliswaar parameters van stoll ing en 

fibrinolyse veranderen doch dat dit geen invloed heeft op het proces van 

atherosclerose in twee jaar. 

Het fenotype van FH, een monogenetisch bepaalde ziekte, staat onder invloed van 

bi jkomende metabole en genetische factoren. In het kader daarvan onderzochten 

wi j een groot coho r t bekend FH patiënten op een frequent voorkomende D9N 

substitutie van het l ipoproteine lipase gen, welke geassocieerd is met een verlaagd 

HDL-cholesterol en een verhoogd triglyceriden. Onder deze 2091 FH patiënten 

waren 94 (4.5%) carriers van deze D9N mutatie met een significant lager HDL-

cholesterol en hoger triglyceriden spiegel en, belangrijker nog, een hoger risico op 

hart- en vaatziekten dan niet-dragers van deze mutatie (odds rat io=2.8; 95% Cl , 

1.43 to 5.32; p=0.002) , zoals beschreven in hoofds tuk 8. 

Deel II 

Premature hart- en vaatziekten blijken frequent in families op te treden, hetgeen kan 

worden toegeschreven aan een belangrijke erfelijke component . Slechts in ongeveer 

5% is er sprake van een sterk genetisch defect zoals bij FH, maar in het overgrote deel 

kennen we de onderl iggende defecten niet. Naast talloze genetische factoren spelen 

ook verworven en omgevingsfactoren een aanzienlijke ro l ; hart- en vaatziekten 

hebben een complexe genetische en metabole pathogenese. Een breed scala van 

risicofactoren werd door ons onderzocht in een jonge pat iënten-populat ie met 

hart- en vaatziekten, bij uitstek geschikt om de invloed van genetische factoren te 

onderzoeken. 
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In hoofdstuk 1 worden de resultaten gegeven van een onderzoek dat startte in 

1983. Gedurende 5 jaar werden 94 patiënten, die een hart infarct doormaakten 

gevolgd en werd bij hen de bloedplaatjes aggregatie op gestandaardiseerde wijze 

gemeten. Uit deze studie bleek dat een toegenomen aggregatie van bloedplaatjes 

een marker is voor een slechtere prognose. Sinds de jaren 90 worden alle patiënten, 

na het doormaken van een hart infarct behandeld met een plaatjes agregatie 

remmer, omdat inmiddels is aangetoond dat d i t de prognose sterk verbetert. 

Bloedplaatjes spelen een centrale rol zowel bij de pathogenese van atheroclerose als 

bij de complicaties zoals een acuut myocardinfarct. De plaatjes glycoproteine 

receptor l lb / l l la speelt een centrale rol bij de aggregatie van bloedplaatjes. Het PIA2 

po lymor f isme van glycoproteine l i la is geassocieerd met dysfunctie van 

boedpaatjes. Wi j bestudeerden di t polymorf isme in een 753 patiënten, die 

participeerden in REGRESS (Regression Growth Evaluation Statin Study), een 

placebo-gecontroleerde statine studie, waarbi j voor en na twee jaar behandeling 

quantitat ieve coronairangiografie werd verricht als maat voor atherosclerose. Wi j 

toonden aan dat het dragen van een PIA2 al lel niet geassocieerd is met de 

uitgebreidheid o f met de progressie van atherosclerose. Wi j lieten echter ook zien 

dat de patiënten in de placebogroep, die aspirine gebruikten, een grotere afname 

van coronairvatdiameter te zien gaven dan de patiënten die pravastatine en aspirine 

gebruikten (0.1 7 mm versus 0.07 mm p=0.03). Patiënten met een PIA2 allel hebben 

well icht geen baat bij aspirine alleen, hetgeen wij beschreven in hoofdstuk 2. Als 

onze bevindingen bevestigd zouden kunnen worden door andere onderzoekers in 

grotere groepen patiënten, zou di t consequenties kunnen hebben voor de keuze van 

plaatjes aggregtie-remmers bij patiënten met HVZ.. 

In hoofdstuk 3 word t een overzicht gegeven van de publicaties over de genetische 

variaties in het hemostatische systeem in relatie to t arteriele thrombose. Hieruit 

bli jkt dat veel genetische defecten, die wel een belangrijke rol spelen bij veneuze 

thrombose, geen belangrijke invloed hebben op arteriele thrombose. 

De resultaten van een eigen onderzoek naar de mogelijke rol van het prothrombine 

gen in de pathogenese van het myocard infarct wordt besproken in hoofdstuk 4. Wi j 

deden onderzoek naar een sequentie variatie in het prothrombine gen (G2021 0A), 

dat geassocieerd zou zijn met verhoogde plasma prothrombine spiegels en met 

een verhoogd risico op veneuze en arteriele thrombose. Bij 7/263 (2.7%) patiënten 

met bewezen HVZ en bij 4 /400 (1%) gezonde controles werd het variant 20210A 

allel gevonden, hetgeen een RR geeft voor het 20210A allel van 2.7 (95% Cl 0.8-

9.4). Alle heterozygoten in the patiënten groep hadden een myocardinfarct 

doorgemaakt (RR voor myocard infarct 4.2 (95% Cl 1.2-14.6)). Bovendien waren de 
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plasmaspiegels prothrombine, TAT complexen en prothrombine fragment 1+2 

hoger in carriers dan in niet-carriers. Onze bevindingen wijzen er dan ook op, dat de 

G20210A mutat ie in het prothrombine gen een genetische risicofactor is voor 

myocardinfarct , geassocieerd met toegenomen thrombine generatie. 

In hoofdstuk 5 maken we melding van een zeer recente bevinding. Wi j hebben 

aangetoond dat een mutatie in het gen dat codeert voor de ABCC6 transporter 

geassocieerd is met een toename van de incidentie voor hart- en vaatziekten. 

Mutat ies in het ABCC6 gen zijn de oorzaak van Pseudoxanthoma Elasticum (PXE), 

een aangeboren ziekte van de stofwisseling die gepaard gaat met dystrofische 

mineralisatie van de elastische weefsels in de hu id , de retina en de vaatwand en 

ondermeer kan leiden to t premature atherosclerose. In Nederland werd de R1141X 

variant van het ABCC6 gen gevonden bij een groot cohor t van PXE patiënten met 

huid en oogafwi jkingen. Gezien de associatie tussen PXE en hart- en vaatziekten, 

formuleerden wij de hypothese dat heterozygotie voor deze mutat ie een verhoogd 

risico voor hart- en vaatziekten zou inhouden. In een patiënt-controle studie met 

441 patiënten met HVZ onder de 50 jaar en 1 057 gezonde controles (voor leeftijd 

en geslacht gematcht) , bleek de prevalentie van de R1141X mutat ie 4.2 maal hoger 

in de patiënten populat ie dan in de controle groep (3.2% vs. 0.8%; p < 0.001). De 

odds rat io voor een cardiale gebeurtenis was 4.23 (95% Cl: 1.76 - 1 0.20, p=0.001). 

Daarmee concluderen wij dat de R1141X mutat ie in het ABCC6 gen geassocieerd is 

met een toegenomen risico op hart- en vaatziekten. Wi j vonden echter geen relatie 

tussen deze mutat ie en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Aangezien 

ook de biologische functie van de ABCC6 transmembraan transporter niet bekend 

is, zou men kunnen speculeren dat de ABCC6 transporter via een nog onbekend 

mechanisme ingri jpt in de pathogenese van atherosclerose. Toekomstig onderzoek 

zal op deze intrigerende hypothese gericht zijn. 

In hoofdstuk 6 worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de 

genetisch basis van hart- en vaatziekten in relatie to t thrombospondine. De 

thrombospondines behoren tot de familie van de extracellulaire matrix proteïnen, 

die een breed scala van vaatwand processen reguleren en daarmee kandidaat 

r isicofactoren voor hart- en vaatziekten zi jn. Recent zijn drie polymorfismes 

beschreven in de genen die coderen voor th rombospond in -1 , -2, and -4 (TSP-1 

N700S, TSP-2 T ^ G substitutie in de 3'-untranslated region, TSP-4 A387P), en die 

het risico op hart en vaatziekten zouden kunnen moduleren. Wi j hebben deze 

hypothese getest in een pat ient-controle-control studie bij 503 patiënten < 50 jaar 

met symptomat isch HVZ en bij 1071 leefti jd en geslacht gematchte controles 

zonder HVZ. Wi j toonden aan dat een relatie tussen het TSP-1 N700S polymorf ism 
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en premature HVZ hoogst onwaarschijnl i jk is, dat het TSP-2 polymorphism 

geassocieerd is met een verminderd risico op HVZ en dat er naar hetTSP-4 A387P 

polymorf isme verder onderzoek nodig is om een eventuele relatie met HVZ aan te 

tonen o f uit te sluiten. 

Door verscheidene onderzoekers is gesuggereerd dat ijzerstapeling in de vaatwand 

en daarmee toegenomen vrije radicaal vorming bij zou dragen aan het proces van 

atherosclerose. Epidemiologische studies hiernaar gaven echter tegenstrijdige 

resultaten. Om te onderzoeken o f aangeboren hemochromatose geassocieerd is 

met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben wi j in een patiënt-controle 

studie uitgevoerd en twee mutaties (G845A and C187T) in het HFE gen, welke 

geassocieerd zijn met di t ziektebeeld, onderzocht. Het 845A allel had een frequentie 

van 0.04 in de patiënten groep en 0.07 in de controle groep (p<0.05) en het 1 87T 

allel respectievelijk 0.11 en 0. 14 (p=0.07). Er werden geen homozygoten gevonden. 

Wel bleken 3/265 patiënten (1.1%) en 9/265 controles (3.3%) compound 

heterozygoot voor beide mutaties. Een associatie tussen hemochromatose en 

atherosclerose lijkt op grond van deze resultaten, beschreven in hoofdstuk 7, niet 

waarschijnli jk. 

De laatste jaren is op grond van epidemiologisch onderzoek hyperhomocysteinemie 

als onafhankelijke risicofactor aangemerkt. O f er echter ook een causaal verband is 

tussen een verhoogde homocysteine spiegel en atherosclerose bli j f t de vraag. 

Plasma homocysteine spiegels worden zowel door genetische als door omgevings 

factoren bepaald. De C677T mutatie in het methyl tetrahydrofol iumzuur (MTHFR) 

gen is een genetische oorzaak voor hyperhomocysteinemie, en volgens sommige 

onderzoekers ook geassocieerd met premature atherosclerose. 

W i j hebben een patiënt-controle studie verricht in 257 patiënten met premature 

HVZ en 272 gezonde controles. Wi j vonden weliswaar een sterke correlatie tussen 

het MTHFR genotype en plasma homocysteine spiegels, doch het MTHFR genotype 

was gelijkelijk verdeeld over de patiënten en de controle groep. Wi j concluderen dan 

ook in hoofdstuk 8 dat het MTHFR genotype het risico op hart- en vaatziekten niet 

beïnvloedt. 
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