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Samenvatting en conclusies 

De onderzoeken in dit proefschrift gaan over aspecten die betrokken zijn bij de 
activatie van lymfocyten in humane athérosclérose. Hoofdstuk 1 geeft de lezer hiertoe 
relevante achtergrond-informatie en redenen voor de betreffende onderzoeken. 

Sero-epidemiologische onderzoeken suggereren dat er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen athérosclérose en infectie met Chlamydia (C.) pneumoniae; deze relatie 
wordt verder gesteund door immunohistochemische and DNA gerichte onderzoeken. De 
vraag blijft echter of C. pneumoniae als oorzakelijke agens of als 'bystander' fungeert. 
Hiertoe hebben we T lymfocyten geïsoleerd uit atherosclerotische lesies van de hals
slagader van patiënten met onstabiele angina en onderzocht op hun (specifieke) 
reactiviteit tegen C. Pneumoniae (Hoofdstuk 2). We vonden dat in deze patiënten 5 van 
de 8 T cel lijnen tegen C. pneumoniae specifieke 'elementary bodies' reageerden. Van 
deze T cel lijnen was 30% van de klonen reactief tegen C. pneumoniae, waarvan het 
overgrote deel (17/18, 96%) een Thl cytokine profiel vertoonde. Deze waarneming, in 
combinatie met immunohistochemische detectie van C. pneumoniae specieke antigenen 
in de lesies en serologische aanwijzingen voor een doorgemaakte infectie met 
C. pneumoniae, maakt het zeer aannemelijk dat C. pneumoniae als activator van 
T cellen fungeert in een subpopulatie van patiënten met onstabiele angina. Een recente 
studie liet zien dat ook T cellen uit het perifere bloed van patiënten met onstabiele 
angina en chronisch stabiele angina reageerden tegen C. pneumoniae specifieke anti
genen. Het lijkt dus dat C. pneumoniae zowel T cel gemedieerde immuun reacties in 123 
atherosclerotische lesies als T cellen in het serum kan activeren, ofschoon deze T cel 
activatie(s) niet noodzakelijkerwijs geassocieerd hoeft te zijn met acute klinische syn
dromen, zoals onstabiele angina. 

Naast C. pneumoniae zijn ook andere infectieuze agentia in verband gebracht 
met athérosclérose, zoals cytomegalovirus en Helicobacter pylori. In dit opzicht is het 
belangrijk dat recente onderzoeken hebben aangetoond dat de zogenaamde 'pathogenic 
burden', d.w.z. het aantal infectieuze pathogenen aan welke een persoon is blootgesteld, 
de kans op hart- en vaatziekten verhoogd. 

Naast mogelijke activatie door infectieuze agentia, zoals C. pneumoniae, wordt 
op basis van in vitro studies verondersteld dat oxidatie specifieke epitopen als activator 
van (T-) cel gemedieerde en humorale immuun reacties kunnen fungeren. We hebben de 
aanwezigheid van dergelijke epitopen in humane aortas in relatie tot ontstekingscellen 
onderzocht (Hoofdstuk 3). We vonden in de intima een duidelijke colocalisatie tussen 
'plaque' T cellen, macrofagen en geoxideerd fosfatidylcholine (ox-PC), een epitoop 
gevormd tijdens de oxidatie van LDL. Het feit dat apoB een duidelijke colocalisatie met 
ox-PC vertoonde, suggereert dat dit epitoop is geassocieerd met ox-LDL. Deze bevin
dingen zouden er op kunnen wijzen dat oxidatie specifieke epitopen ontstekings
processen kunnen onderhouden, en als mogelijke activator van (T-) cel gemedieerde 
immuun responsen kan fungeren. Een recent onderzoek liet zien dat immunohisto-
chemisch aangetoonde ox-PC in grotere mate aanwezig was in atherosclerotische lesies 
van patiënten met onstabiele angina als in patiënten met stabiele angina. Derivaten 



gevormd bij de oxidatie van ox-LDL kunnen cellulaire immuun reacties activeren. Daar 
we hebben aangetoond dat dergelijke derivaten (oxPC) vaak een colocalisatie vertonen 
met immuun competente cellen (macrofagen, T cellen), kan worden gespeculeerd dat 
verhoogde aanwezigheid van ox-PC in symptomatische lesies geassocieerd is met 
verhoogde activiteit van cellulaire immuun reacties. 

Naast antigeen afhankelijke T cel activatie, is aangetoond dat ('memory') 
T cellen kunnen worden geactiveerd door het cytokine IL-15, via een cel contact 
afhankelijk mechanisme, onafhankelijk van antigeen herkenning of cytokine productie. 
We hebben de aanwezigheid van IL-15 onderzocht in atherosclerotische lesies in relatie 
tot plaque morfologie, onstekingscellen, T cel activatie en oxidatie specifieke epitopen 
(Hoofdstuk 4). We vonden sterke expressie van IL-15 mRNA en membraan-geassoci
eerde eiwit in associatie met macrofagen in vet-rijke lesies. Naast een duidelijke 
colocalisatie tussen ox-LDL en IL-15, werden aanzienlijke aantallen geactiveerde 
(CD40L+) T cellen in de directe omgeving van IL-15 positieve macrofagen gevonden. 
Bovendien lieten T cel lijnen, geïsoleerd uit atherosclerotische lesies, een sterke 
activatie onder invloed van IL-15 zien. Deze waanemingen suggereren dat antigeen-
onafhankelijke T cel activatie kan plaats vinden in atherosclerotische plaques. 

Op basis van de resultaten van de onderzoeken beschreven in de 
Hoofdstukken 2-4 kan worden geconcludeerd dat T cellen afkomstig van 
atherosclerotische plaques reactief kunnen zijn tegen infectieuze agentia dan wel tegen 
van plaque afkomstige antigenen (beide antigeen afhankelijk), of IL-15 (antigeen 

124 onafhankelijk). Hoewel het in vitro bewezen is dat plaque afkomstige antigenen en 
infectieuze antigenen T cellen kunnen activeren, is het onduidelijk of dit ook gebeurd in 
vivo. Dit mede, daar er op basis van 'T cel receptor rearrangement analysis' geen 
overtuigend bewijs is geleverd dat T cellen afkomstig uit gevorderde atherosclerotische 
lesies (antigeen geïnduceerde) clonale celdelingen vertonen. Bovendien is het aantal 
IL-2 receptor positieve T cellen, indicatief voor clonale expansie, relatief laag in 
atherosclerotische lesies. Op basis van deze bevindingen kan de hypothese worden 
geformuleerd dat polyclonale T cellen in atherosclerotische lesies worden geactiveerd 
door locaal aanwezig IL-15 in een antigeen onafhankelijke, maar cel-contact afhanke
lijke manier, en daarmee kunnen bijdragen aan het atherosclerotisch proces. 

Onafhankelijk van het feit of T cellen in atherosclerotische lesies via een antigeen 
afhankelijke dan wel antigeen onafhankelijke manier worden geactiveerd, is het bekend 
dat direct cel contact tussen geactiveerde T cellen en gladde spiercellen en/of 
macrofagen kan resulteren in de productie van mediatoren met plaque destabiliserende 
activiteit, zoals MMPs en pro-inflammatoire cytokines. Ligatie van IL-15 en CD40 met 
hun overeenkomstige receptoren IL-15 receptor complex en CD40L zijn nauw betrok
ken bij de productie van dergelijke mediatoren (Hoofdstukken 1 en 4). We onderzoch
ten de in vitro expressie van CD40, IL-15 en IL-15Roc uit perifeer bloed geïsoleerd 
monocyten en uit atherectomie verkregen gladde spiercellen (Hoofdstuk 6). Met flow 
cytometry (FACS) werd op de monocyten een continue membraan-geassocieerde 
expressie van CD40, IL-15 en IL-15 Ra waargenomen, welke door IFN-ywerd 
verhoogd. Blootstelling aan n-LDL of ox-LDL resulteerde alleen in een verhoging van 
CD40. Dit laatste suggereert dat ox-LDL niet alleen ontstekingsprocessen moduleert 



via de (verhoogde) productie van monocyt/macrofaag afkomstige pro-inflammatoire 
cytokines (b.v. IL-8, IL-12, MCP-1), maar ook door verhoogde expressie van 
membraan-geassocieerde moleculen, zoals CD40. Gekweekte, ongestimuleerde gladde 
spiercellen lieten een continue expressie van IL-15 en IL-15Ra zien, maar niet van 
CD40. Dit zou kunnen betekenen dat naast monocyten/macrofagen, ook gladde spier
cellen betrokken zijn bij de activatie van T cellen als gevolg van (continue) IL-15 
expressie. Omdat IL-15 voor zijn functie afhankelijk is van direct cel contact zal het 
van belang zijn om te bepalen of IL-15 op de (cel)membraan van gladde spiercellen tot 
expressie komt. 

Naast cel contact afhankelijke routes, worden geactiveerde T cellen van belang 
geacht voor het atherosclerotische proces door de uitscheiding van cytokines, en in het 
bijzonder dat van IFN-y. Verscheidene in vitro onderzoeken suggereren dat IFN-y een 
belangrijke regulatoire rol kan spelen bij humane athérosclérose. Recente onderzoeken 
in (ApoE-'-) muizen met experimenteel geinduceerde athérosclérose hebben laten zien 
dat IFN-y in vivo het atherosclerotische proces verergerd, waarbij het zowel lokale 
processen in de lesie als ook systemische processen moduleert. Er wordt in het alge
meen aangenomen dat afwijkende expressie van HLA-DR op gladde spiercellen in 
atherosclerotische plaques een (indirect) bewijs is voor locale expressie van IFN-y 
Bovendien is de waarneming dat de meerderheid van T cellen in atherosclerotische 
lesies de chemokine-receptor CXCR3 tot expressie brengt, eveneens een (indirecte) 
indicatie dat IFN-y locaal in de lesie wordt geproduceerd, daar deze receptor specifiek 
op Thl cellen voorkomt. Directe aanwezigheid van IFN-y in situ is aangetoond op eiwit \ 25 
niveau met immunohistochemie en op mRNA niveau met RT-PCR in humane 
atherosclerotische lesies. In de immunohistochemische studies werden de IFN-y posi
tieve cellen beschouwd als geactiveerde T cellen. Echter, een 'pilot-study' in ons 
laboratorium toonde met immunohistochemische enkel- en dubbel kleuringen met een 
anti-IFN-y antilichaam (kloon MD-2) aan dat T cellen niet, maar gladde spiercellen wel 
sterk positief waren in atherosclerotische lesies. Omdat T cellen en 'natural killer' 
cellen als de enige bron van IFN-y worden beschouwd, was het wenselijk om de 
specifiteit en reproduceerbaarheid van andere anti-IFN-y antilichamen (n=13) voor 
immunohistochemische toepassingen te onderzoeken op weefsels met geactiveerde Thl 
cellen (Hoofdstuk 5). Immunohistochemische enkel- en dubbel kleuringen toonden een 
grote variatie in weefselaankleuring voor IFN-y, waaronder gladde spiercellen, 
endotheel, extracellulaire matrix en een subpopulatie van plasma cellen. Echter, (speci
fieke) aankleuring van T cellen werd met geen enkel van de anti-IFN-y antilichamen 
gevonden. Het feit dat T cellen niet aankleurden is (mogelijk) het gevolg van lekkage 
en/of gevoeligheidsproblemen; intacte in vitro gestimuleerde T cellen, met opgehoopte 
intracellulaire IFN-y, kleurden duidelijk aan, terwijl deze T cellen negatief waren na 
aansnijden als ingevroren weefselcoupe. De aankleuring van de diverse andere cellen is 
waarschijnlijk niet specifiek en het resultaat van (kleurings) artefacten. Dit betekent dat 
de verkregen resultaten uit eerdere onderzoeken waar IFN-y immunohistochemisch 
werd aangetoond in diverse weefsels, waaronder athérosclérose, met grote voorzichtig
heid moeten worden geïnterpreteerd, daar het zeer waarschijnlijk is dat de verkregen 
aankleuringen het resultaat zijn van (kleurings) artefacten. Evenals IFN-y zijn er ook 



diverse andere (T cel afkomstige) cytokines die in kleine hoeveelheden worden uitge
scheiden, en een korte levensduur hebben, zoals IL-2 en IL-4. Op basis van deze 
fysiologische overeenkomsten is het aannemelijk dat de problemen welke werden 
ondervonden bij de immunohistochemisehe detectie van IFN-y ook van toepassing zijn 
op (fysiologisch) vergelijkbare cytokines. Daarnaast kan het zogenaamde lek-probleem 
ook een verklaring zijn waarom IL-15 niet te detecteren viel met immunohistochemie in 
gladde spiercellen in atherosclerotische weefsels, terwijl ditzelfde cytokine een sterke 
aankleuring gaf met flow cytometry in gekweekte gladde spiercellen. Mogelijk dat 
(intracellulair) IL-15 tijdens het snijden van de cryocoupes uit het atherosclerotische 
weefsel lekte, zoals voor IFN-y is aangetoond. 

Naast T cel activatie, zijn er aanwijzingen voor B cel activatie in het 
atherosclerotische proces, wat kan worden afgeleid uit de aanwezigheid van 
immunoglobulines (antilichamen) in zowel het serum als atherosclerotische lesie, welke 
zijn gericht tegen ox-LDL. Het idee bestaat dat dergelijke anti-ox-LDL gerichte 
antilichamen worden gevormd in (lokaal drainerende) lymfknopen. Echter, gevorderde 
atherosclerotische lesies bevatten vaak adventitïele lymfoïde infiltraten, welke soms 
nodulaire morfologie vertonen, gelijkend op follikels in het lymfestelsel. De morfologie 
van dergelijke infiltraten suggereert dat (locale) rijping van B cellen kan plaats vinden, 
zoals bekend is voor mucosa-geassocieerd lymfoïd weefsel (MALT). We hebben dit 
concept geëvalueerd door de micro-anatomie en cellulaire opbouw van adventitïele 
infiltraten te bestuderen, die met gevorderde athérosclérose van de aorta zijn geassoci-

126 eerd (Hoofdstuk 7). We vonden grote overeenkomsten tussen adventitïele lymfoïde 
nodulaire infiltraten in gevorderde athérosclérose en weefsels van het MALT, gespecifi
ceerd door duidelijke immunohistochemische aankleuring van HECA-452 op het 
endotheel in follikels en de aanwezigheid van met 'tingible body' macrofagen geassoci
eerde apoptotische cellen in de kiemcentra. Deze bevindingen zijn zeer suggestief dat 
nodulaire adventitïele lymfoïde infiltraten een rol spelen bij de vorming van humorale 
immuun reacties, mogelijk aangezet en gericht tegen antigenen, welke vrijkomen bij het 
proces van langdurende en atherosclerose-gerelateerde plaque ontsteking en 
bijbehorende weefsel beschadiging. Het is daarnaast interessant dat immunoreactief 
oxPC werd aangetoond in associatie met adventitïele lymfoïde aggregaten, waarvan 
sommige met kiemcentrum-achtige structuur (Hoofdstuk 3). Derhalve kan met enige 
voorzichtigheid de hypothese worden geformuleerd dat dergelijke infiltraten kunnen 
dienen voor de vorming van 'late' humorale immuun reacties, gericht tegen 
atherosclerose-gerelateerde antigenen, zoals oxPC. Deze waarnemingen geven ons 
inziens voldoende 'back-up' voor vervolg-onderzoek naar antigenen welke zijn 
geassocieerd met adventitïele folliculaire centra, mede daar er steeds meer aanwijzingen 
zijn dat Immunoglobulinen nauw betrokken zijn bij het atherosclerotische proces. Om 
dit te onderzoeken is het van belang om de variabiliteit van de zware Immunoglobuline 
keten van B cellen te bepalen, afkomstig uit kiemcentra-achtige structuren in de 
adventitia, daar dit aanvullend bewijs kan vormen voor clonale delingen en selectie van 
B cellen in dergelijke structuren. 


