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SAMENVATTING G 

Hoofdstukk 1 bestaat uit de algemene introductie van dit proefschrift. Hierin wordt 

eenn overzicht van de geschiedenis van familiaire hypercholesterolemie (FH) gegeven, 

eenn uitleg over het uitvoeren van de intima media metingen en het ontwerp van de 

ExPRESSS studie. Het eerste gedeelte van dit proefschrift (hoofdstuk 2 and 3) is een 

beschrijvingg van baseline gegevens en de risicofactoren voor het ontwikkelen van 

hart-- en vaatziekten (HVZ) van de bestudeerde FH studie populatie. In het tweede 

gedeeltee (hoofdstuk 4, 5 en 6) wordt het behandelingseffect van simvastatine 80 mg 

opp cholesterolparameters (lipiden en lipoproteïnen) beschreven. In het derde gedeelte 

(hoofdstukk 7, 8 en 9) wordt het gebruik van B-mode echografie als niet invasieve 

surrogaatt marker voor HV Z beschreven en het effect van behandeling met 

simvastatinee op de remming van de progressie van aderverkalking (atherosclerose). 

Inn het laatste gedeelte (hoofdstuk 10) bestudeerden we het effect van verschillende 

LDL-receptorr mutaties op baseline lipidenwaarden, de aanwezigheid van hart - en 

vaatziektenn en de reactie op therapie met simvastatine. 

Inn Hoofdstuk 2 onderzochten we de bijdrage van risicofactoren aan het ontstaan 

vann HVZ bij patiënten met FH. In 526 patiënten was de prevalentie van HVZ 37% 

waarbijj  de gemiddelde leeftijd voor het ontstaan van HVZ 46.8 jaar was. In een 

univariatee analyse waren leeftijd, de aanwezigheid van hypertensie of diabetes, body 

masss index, triglyceriden (TG) en laag HDL-C alle significant geassocieerd met HVZ. 

Ookk in multivariate analyse waren al deze risicofactoren, behalve TG en diabetes, 

significantt gekoppeld aan HVZ. Daarom wordt het grote risico op het ontstaan van 

HV ZZ in deze goed gedocumenteerde FH groep niet alleen bepaald door verhoogd 

LDL- CC maar ook door laag HDL-C. 

Inn Hoofdstuk 3 onderzochten we in 507 FH patiënten of een laag gehalte bilirubine 

eenn toegenomen risico op HVZ veroorzaakt. Het mediane baseline bilirubine was 

significantt lager in mannelijke patiënten met HVZ vergeleken met diegenen zonder 

HVZ .. Met name was bilirubine omgekeerd evenredig gerelateerd aan de aanwezigheid 

vann HVZ., zowel in univariate als in multivariate analyses na correctie voor leeftijd, 

geslacht,, aanwezigheid van hypertensie en HDL-C. We veronderstellen dat in FH 

hogee bilirubine gehalten eventueel beschermend zijn voor het ontstaan van HVZ. 

Hoofdstukk 4 beschrijft de veiligheids- en effectiviteitsgegevens van 80 mg simvastatine 

voorgeschrevenn aan 508 FH patiënten gedurende een periode van 2 jaar. Op het 
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momentt dat we in 1997 met deze studie begonnen, was simvastatine in een dosis van 

800 mg nog niet geregistreerd. Na behandeling gedurende 2 jaar werd het totaal 

cholesteroll  verlaagd met 39.2% tot gemiddeld 6.31 mmol /L en LDL- C werd met 

48.0%% verlaagd tot gemiddeld 4.29 mmol /L. TG werd verlaagd met 26.1% tot een 

mediaann van 1.20 mmol /L. HDL-C werd verhoogd met 12.7% tot een gemiddelde 

vann 1.35 mmol /L. Al deze veranderingen van baseline waren statistisch significant. 

All ee veranderingen bleven ongeveer gelijk gedurende de gehele studieperiode. Daarom 

tradd tachyphylaxis (uitdoving) niet op. Verder werd simvastatine 80 mg goed verdragen 

enn was het veilig. 

Inn Hoofdstuk 5 toonden wc aan dat de mate van verlaging van LDL- C afhankelijk is 

vann baseline LDL-C, variërend van 51.1 to 45.5% in de hoogste versus de laagste 

tcrticll  van de LDL- C verdeling. Onverwacht had 30% van de LH patiënten verhoogde 

baselinee TG waarden en 15% had laag HDL-C. Daarbij waren de door simvastatine 

veroorzaaktee veranderingen in deze lipoproteinen afhankelijk van baseline waarden. 

Daaromm hadden patiënten met het slechtste cholesterolprofiel het meeste baat bij 

behandelingg met een hoge dosis simvastatine. 

Inn Hoofdstuk 6 onderzochten we of baseline remnant deeltjes (RLP-C), die 

geassocieerdd zijn met de aanwezigheid en progressie van atherosclerose, waren 

verhoogdd in FH patiënten. Inderdaad vonden we dat in 327 FH patiënten mediaan 

RLP-CC extreem verhoogd was vergeleken met controlepersonen (0.47 mmol /L vs. 

0.200 mmol /L; p<0.0001). Deze verhoogde RLP-C waarden in FH patiënten zouden 

hett gevolg kunnen zijn van een verminderde functie van de LDL-receptor. Na 

behandeingg werd RLP-C met 49% verlaagd. Baseline RLP-C is verhoogd in patiënten 

mett FH en wordt verlaagd door simvastatine, maar bereikt geen normaalwaarden. 

RLP-CC in FH zou kunnen bijdragen tot een athcrogeen lipoproteïne profiel en zou 

dee patiënten die mogelijk extra behandeling nodig hebben, kunnen identificeren. 

Inn Hoofdstuk 7 onderzochten we 153 FH patiënten en vonden we een toegenomen 

gemiddeldee baseline intima-media dikte (IMT) van 1.07  0.23 mm. Behandeling met 

800 mg simvastatin gedurende 2 jaar resulteerde in een IM T verlaging van 0.081 mm 

(95%% Cl; -0.109 to -0.053; p<0.0001) waarbij de grootste verlaging in de arteria femoralis 

plaatsvond.. In 69.8% van alle patiënten met FH werd er een afname van IM T gevonden. 

Concluderendd zijn baseline IM T metingen toegenomen in FH en worden ze door 

behandelingg met simvastatine verlaagd in het merendeel van de patiënten. 

I nn Hoofds tuk 8 onderzochten we in 1110 FH patiënten het verband tussen 

homocysteinee en IM T metingen. In FH patiënten met HVZ (37%) was het mediane 
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plasmaa homocysteine toegenomen, vergeleken met patiënten zonder HVZ. Daarbij 

wass bij patiënten met het MTHFR TT-genotype (een genetische oorzaak van 

hyperhomocysteïnemie)) het mediane homocysteine significant hoger dan het CC 

genotype.. Toch werd er geen relatie gevonden tussen het MTHFR-genotype, HVZ 

off  IM T en ook niet tussen homocysteine en IMT . Daarom zijn homocysteine en 

HV ZZ inderdaad aan elkaar gekoppeld in FH, maar doen onze gegevens vermoeden 

datt er eerder sprake is van een gevolg dan van een oorzaak van dit ziekteproces. 

Inn Hoofdstuk 9 werden de effecten van simvastatine op stollings- en fïbrinolyse-

parameterss in relatie tot IM T onderzocht. Behandeling met simvastatine resulteerde 

inn kleine maar significante veranderingen in een aantal hemostase parameters. We 

zagenn een stijging van fibrinogeen, stollings factor VIII , von Willebrand factor, D-

dimeerr and plasminogen activator inhibitor type 1 en een daling van prothrombine 

fragmentt 1+2 en prothrombine. Al deze veranderingen in stollings- en fibrinolyse 

parameterss waren echter niet gecorreleerd aan veranderingen in IM T na twee jaar 

behandelingg met simvastatine. 

Inn Hoofdstuk 10 onderzochten we in 344 FH patiënten het effect van 71 verschilende 

LDL-receptorr mutaties op baseline lipiden en het effect van behandeling met 

simvastatine.. Baseline LDL- C was hoger in mutaties met een receptor-activiteit <5% 

vergelekenn met een receptor-activiteit >5%. De belangrijkste bevinding was dat er 

tijdenss behandeling met simvastatine geen verschil in maximale LDL- C reductie tussen 

dee 2 groepen werd gezien. 

CONCLUSIES S 

1.. Naast de traditionele risicofactoren voor hart - en vaatziekten zoals leeftijd, 

bodyy mass index en de aanwezigheid van hypertensie of diabetes bleken twee 

anderee parameters, namelijk laag HDL-C en laag bilirubinc de aanwezigheid 

vann hart - en vaatziekten in FH te beïnvloeden. 

2.. Langdurige behandeling met simvastatine 80 mg is effectief en veilig bij FH 

patiënten. . 

3.. Onverwacht bleek een derde van de FH patiënten op baseline hoge triglyceriden 

waardenn te hebben en 15% had lage HDL-C waarden. Behandeling met 

simvastatinee 80 mg was afhankelijk van baseline cholesterol waarden. Daarom 

haddenn patiënten met het slechtste cholesterolprofiel het meeste baat bij 

behandelingg met een hoge dosis simvastatine. 
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4.. Remnant-deeltjcs zijn verhoogd in FH patiënten en worden door behandeling 

mett simvastatine verlaagd, echter niet tot normaal waarden. 

5.. FH patiënten hebben een duidelijk toegenomen intima-media dikte (IMT) en in 

hett merendeel van de FH patiënten resulteert behandeling met simvastatine in 

eenn IM T regressie. 

6.. Bij FH patiënten is er een verband tussen homocysteine en hart - en vaatziekten, 

maarr hyperhomocysteïnemie lijk t eerder een gevolg dan een oorzaak van dit 

ziekteprocess te zijn. 

7.. In FH patiënten werden zowel stollings- als fibrinolyse- parameters significant 

beïnvloedd door simvastatine 80 mg. Al deze veranderingen waren echter niet 

gecorreleerdd aan veranderingen in IMT na twee jaar behandeling met simvastatine. 

8.. Mutaties die resulteren in een receptor-activiteit van minder dan 5% hebben 

hogeree LDL- C waarden vergeleken met mutaties waarin de receptor-activiteit 

hogerr dan 5% is. Er is echter geen verschil in respons op therapie met simvastatin 

800 mg tussen de twee soorten mutaties. 
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