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Samenvatting voor niet-ingewijden 

Athérosclérose ("aderverkalking") is een ziekte die zich afspeelt in de wand van 
bloedvaten. Hierbij ontstaan lokale ophopingen van vet, bindweefsel en kalk in de 
binnenbekleding (de intima) van de vaatwand: zogenaamde atherosclerotische plaques. 
De groei van deze plaques begint reeds op jonge leeftijd, en is langzaam progressief, 
vooral onder invloed van riscofactoren zoals roken, hypercholesterolemie, suikerziekte 
en verhoogde bloeddruk. Deze plaques groeien niet in aders, maar alleen in slagaders, 
zoals de grote buikslagader, de kransslagaderen van het hart en ook de slagaders die de 
hersenen van bloedvoorzien. Gevaarlijke complicaties kunnen optreden wanneer een 
van de plaques in een bloedvat scheurt, en zich op de plaats van de scheur een 
bloedstolsel vormt. Hierdoor raakt het bloedvat gedeeltelijk of geheel afgesloten, met 
zuurstoftekort of zelfs weefsel versterf (infarct) in het betreffende orgaan als gevolg. Zo 
ontstaat feitelijk een hartinfarkt (plaque scheur in een van de krans slagaderen), maar 
ook sommige vormen van beroerte (plaque scheur in een van de hals- of hersenvaten). 
Het is belangrijk een beter inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan de 
ontwikkeling van athérosclérose, daar deze hart- en vaatziekten de belangrijkste doods
oorzaak vormen in de Verenigde Staten, Europa en tegenwoordig ook in toenemende 
mate in grote delen van Azië. 

Inmiddels is bekend geworden dat in atherosclerotische plaques ook ontstekings
reacties optreden. Bovendien is gebleken dat deze ontsteking mede verantwoordelijk is 
voor het scheuren van plaques, en dientengevolge het ontstaan van bijvoorbeeld een 
hartinfarkt. Ontstekingscellen zijn de cellen van het afweersysteem van het lichaam. Zij 
dienen ervoor om lichaamsvreemde produkten, bijvoorbeeld een bacterie of virus, 
onschadelijk te maken. In sommige gevallen richten ontstekingscellen zich tegen (veran
derde) lichaamseigen stoffen: we spreken dan van een overgevoeligheidsreaktie. Hoe de 
ontstekingsreakties in plaques precies verlopen, en met name welke factoren de ontste
king kunnen initiëren is onduidelijk. In mijn promotie onderzoek, van de resultaten in dit 
boek beschreven zijn, heb ik mij gericht op deze vragen. Hierbij is speciaal de aandacht 
gericht op lymfocyten, witte bloedcellen die in staat zijn een "geheugen" op te bouwen 
voor bepaalde schadelijke antigenen, en voorts middels de secretie van bepaalde eiwit
ten, cytokinen, andere ontstekingscellen kunnen aansturen. 

Uit de in dit proefschrift beschreven studies komt naar voren dat T lymfocyten 
geïsoleerd uit atherosclerotische plaques van sommige patiënten (circa de helft van de 
patiënten in onze serie) geactiveerd kunnen worden door componenten van de long-
bacterie Chlamydia pneumoniae. Dit betekent dat infektie met deze bacterie bij deze 
patiënten met een positieve test ontsteking in atherosclerotische plaques teweeg kan 
brengen. Studies waarbij gebruik werd gemaakt van gekleurde weefsel coupes van 
plaques lieten zien dat T cellen vaak gevonden werden in gebieden met geoxideerde 
vetten (ox-LDL), eveneens een stof waarvan bekend is dat het tot ontsteking kan leiden. 
Daarnaast toonden wij aan dat T cellen via het cytokine (signaleringsmolecuul) IL-15 
kunnen worden geactiveerd en dat lymfocyten in weefselcoupes van plaques vaak in de 
nabijheid van IL-15 kunnen worden waargenomen. Een belangrijke bevinding, want 



deze suggereert dat T cellen in plaques ook onafhankelijkheid van antigenen kunnen 
worden geactiveerd. Een dergelijk type ontsteking is ook bij andere ziektebeelden 
waargenomen, zoals reumatoïde arthritis (chronisch reuma). 

Andere voor athérosclérose belangrijke ontstekingsmediatoren die wij onder
zochten waren CD40 en interferon-gamma (IFN-y). Gebruik makend van weefsel
kweken vonden wij dat de expressie van CD40 op makrofagen ("vreetcellen") door 
(geoxideerde) vetten wordt verhoogd. Dit suggereert dat vetten naast activatie van 
T cellen ook via deze route het atherosclerotische proces kunnen beïnvloeden. We 
hebben daarnaast aangetoond dat de methodiek om locale aanwezigheid van het T cel-
cytokine IFN-y in plaques aan te tonen niet betrouwbaar is. Dit zet resultaten van 
eerdere studies waarin met dezelfde methode IFN-y werd aangetoond, en wellicht 
daarmee de rol van IFN-y in atherosclerotische plaques, in een ander daglicht. 

Fen slotte is aangetoond dat in de late fase van het atherosclerotische proces in de 
dieper gelegen lagen van de vaatwand (adventitia) follikelachtige structuren worden 
gevormd. De functie van dergelijke structuren in lymfoïd weefsel is het lichaam te 
beschermen tegen lichaamsvreemde substanties (antigenen). Dit laatste suggereert dat 
zich dergelijke processen ook in de late fase van het atherosclerotisch proces kunnen 
afspelen, alhoewel dit nader onderzocht moet worden. Samenvattend heeft dit promotie 
onderzoek bijgedragen aan het inzicht dat ontsteking in plaques een zeer complex 
gebeuren is; een aantal aspecten daarvan zijn opgehelderd, maar er blijven nog veel 
vragen over. 
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