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Inn dit proefschrift worden verschillende aspecten van atherosclerose beschreven gebaseerd 
opp waarnemingen bij patiënten met bewezen complicaties van atherosclerotisch vaatlijden. In 
hett eerste deel van het proefschrift komen verschillende manifestaties van atherosclerose en 
risicofactorenn voor toekomstige ischemische complicaties aan bod. Het tweede deel heeft 
stollingg en atherosclerose als onderwerp. In het derde deel bespreken wij de rol van 
Chlamydiaa pneumoniae bij atherosclerose en witte stof afwijkingen van het brein. 

Deell I Manifestaties van atherosclerose en risicofactoren voor 
toekomstigee ischemische complicaties 

Hett is onduidelijk of hartinfarct, herseninfarct en perifeer arterieel vaatlijden beschouwd 
moetenn worden als bij toeval verschillende uitingen van een aandoening, atherosclerose, of als 
apartee klinische entiteiten. Er zijn aanwijzingen dat cardiovasculaire risicoprofielen en het 
patroonn van toekomstige ischemische complicaties verschillen tussen patiënten met 
verschillendee manifestaties van atherosclerose. Wij onderzochten de verdeling van 
cardiovasculairee risicofactoren, cardiovasculaire voorgeschiedenis, arteriële vaatwanddikte, 
enn toekomstige ischemische complicaties bij patiënten met een recent hartinfarct, een recent 
herseninfarctt of perifeer arterieel vaatlijden. De resultaten worden beschreven in hoofdstuk 2. 
Dee cardiovasculaire voorgeschiedenis was geassocieerd met de uiting van atherosclerose 
waarmeee patiënt zich presenteerde. Vergeleken met patiënten met een hartinfarct bleek 
perifeerr arterieel vaatlijden onafhankelijk geassocieerd met roken (p=0.01), lipoproteine(a) 
(p=0.03),, leeftijd (p=0.04) en vrouwelijk geslacht (p=0.03) in een multivariate logistische 
regressiee analyse. Vergeleken met patiënten met een hartinfarct was herseninfarct 
onafhankelijkk geassocieerd met geslacht (pO.01), hoge bloeddruk (p<0.01) en leeftijd (0.04). 
Vergelekenn met patiënten met een herseninfarct was perifeer arterieel vaatlijden onafhankelijk 
geassocieerdd met roken (p<0.01) en de afwezigheid van hoge bloeddruk (p<0.01). Perifeer 
arterieell  vaatlijden was onafhankelijk geassocieerd met arteriële vaatwanddikte (p<0.01). Het 
typee arterieel vaatlijden was geassocieerd met het type toekomstige ischemische complicatie, 
mett name herseninfarct met toekomstig herseninfarct (p=0.01). Wij hebben dus verschillen in 
dee verdeling van cardiovasculaire voorgeschiedenis, risicofactoren, arteriële vaatwanddikte, 
enn toekomstige ischemische complicaties waargenomen bij patiënten met verschillende types 
vann atherosclerotisch vaatlijden. Dit suggereert dat hoewel hartinfarct, herseninfarct en 
perifeerr arterieel vaatlijden veroorzaakt worden door hetzelfde onderliggende proces, 
atherosclerose,, het aparte klinische entiteiten zijn. 

Wittee stof afwijkingen van het brein worden regelmatig waargenomen op magnetische 
resonantiee scans (MRI) van het brein. Deze witte stof afwijkingen worden meestal beschouwd 
alss een uiting van het aangedaan zijn van de kleine cerebrale bloedvaten, maar ze zijn ook 
geassocieerdd met tekenen van atherosclerose van de grote slagaderen. Wij bestudeerden de 
relatiee tussen witte stof afwijkingen van het brein en toekomstige hartinfarcten en 
herseninfarctenn in hoofdstuk 3. De aanwezigheid van periventriculaire afwijkingen en diepe 
wittee stof afwijkingen op een MRI bij het begin van de studie, en ischemische complicaties 
tijdenss de periode daarna werden geregistreerd bij 230 patiënten. Het aantal toekomstige 
herseninfarctenn was hoger bij de patiënten met periventriculaire afwijkingen (18% versus 5%, 
p=0.001),, terwijl het aantal hartinfarcten ook hoger was (15% versus 7%, p=0.03). De 
aanwezigheidd van diepe witte stof afwijkingen was alleen geassocieerd met de gecombineerde 
uitkomstt elke ischemische complicatie (p=0.04). In de multivariate analyse was de 
aanwezigheidd van periventriculaire afwijkingen onafhankelijk geassocieerd met herseninfarct 
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(HRR 3.2 (95%CI 1.3-8.4» en hartinfarct (HR 3.8 (95%CI 1.6-9.2)). Wij concluderen dat met 
namee de aanwezigheid van periventriculaire afwijkingen toekomstige herseninfarcten en 
hartinfarctenn voorspelt bij patiënten met manifest atherosclerotisch vaatlijden. Dit past goed 
bijj  de eerdere observaties dat deze afwijkingen geassocieerd zijn met atherosclerotische 
afwijkingenn van de grote vaten. Wij veronderstellen dat de aanwezigheid van witte stof 
afwijkingenn van het brein een marker is van (subklinisch) atherosclerotisch vaatlijden net als 
intima-mediaa dikte. 

Deell II Atherosclerose en stolling 

Dee protrombine G20210A mutatie is een erkende risicofactor voor veneuze trombose. De 
roll  van deze mutatie bij atherosclerotisch vaatlijden is controversieel. In hoofdstuk 4 
bestudeerdenn wij de relatie tussen de aanwezigheid van deze mutatie, intima-media dikte 
(IMT)) en toekomstige ischemische complicaties bij 277 patiënten. De gemiddelde IMT was 
duidelijkk hoger bij dragers van de mutatie [1.17 (SD0.29)mm versus 0.97 (SD0.25)mm: 
5IMT=0.20,, p=0.02]. De toename in IMT was niet toe te schrijven aan verschillen in andere 
factorenn tussen dragers en niet-dragers. In de vervolgperiode werd een trend voor meer 
ischemischee complicaties bij dragers waargenomen. Deze resultaten suggereren dat de 
protrombinee G20210A mutatie bijdraagt aan het proces van dikker worden van de arteriële 
vaatwandd en geassocieerd zou kunnen zijn met het optreden van toekomstige ischemische 
complicatiess in patiënten met atherosclerose. 

Mildee hyperhomocysteinemie is geassocieerd met veneuze en arteriële trombose. In vitro 
studiess suggereren een invloed van hyperhomocysteinemie op het stollingssysteem, maar de 
invloedd van milde hyperhomocysteinemie in vivo is onduidelijk. In hoofdstuk 5 beschrijven 
wijj  studies in patiënten met manifest atherosclerotisch vaatlijden en gezonde vrijwilligers. 
Wijj  bestudeerden de relatie tussen homocysteine en markers van stollingsactivatie en 
endotheelcelactivatiee in 279 patiënten met manifest atherosclerotisch vaatlijden. Wij konden 
geenn onafhankelijke associaties tussen homocysteine en protrombine fragment F1+2 en 
circulerendd trombomoduline aantonen, terwijl leeftijd, creatinine en MTHFR C677T 
polymorfïsmee de belangrijkste determinanten van de homocysteine concentratie waren. 
MTHFRR C677T polymorfïsme status was niet geassocieerd met F1+2 of circulerend 
trombomoduline.. Homocysteine concentraties stegen na inname van methionine bij de 
gezondee vrijwilligers. Echter, noch na methionine, noch na placebo, konden wij andere 
concentratiess van F1+2, d-dimeer of von Willebrand factor aantonen. Deze resultaten geven 
aann dat een groot effect van milde hyperhomocysteinemie op activatie van het 
stollingssysteemm of endotheelcelactivatie onwaarschijlijk is. Milde hyperhomocysteinemie 
zouu een epifenomeen in plaats van een causale factor in de pathogenese van atherosclerose 
kunnenn zijn. 

Thrombomodulinee is een belangrijke regulerende factor van het stollingssysteem. Een 
kleinee hoeveelheid circuleert in het bloed. Dit circulerende trombomoduline wordt in het 
algemeenn beschouwd als een marker voor endotheelcel activatie. Verhoogde concentraties 
zijnn beschreven in patiënten met atherosclerose, maar in een grote epidemiologische studie 
bleekk een lagere circulerend trombomoduline concentratie geassocieerd met toekomstige 
ischemischee hart aandoeningen. In hoofdstuk 6 analyseerden wij welke factoren 
determinantenn zijn van circulerend trombomoduline concentratie in patiënten met 
atherosclerotischh vaatlijden. Leeftijd (p<0.001), type atherosclerotisch vaatlijden (p=0.02), 
F1+22 (p=0.04) en lipoproteine(a) (p=0.04) waren onafhankelijke determinanten van de 
circulerendd trombomoduline concentratie. Bovendien bleek de circulerend trombomoduline 
concentratiee onafhankelijk geassocieerd met het toekomstig optreden van herseninfarct (OR 
1.13,, 95%CI 1.01-1.25), niet met hartinfarct. Wij concluderen dat circulerend 
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trombomodulinee gerelateerd was aan de mate van atherosclerose, trombine generatie en 
lipoproteine(a)) concentratie bij onze patiënten met manifest atherosclerotisch vaatlijden. 
Hoewell  circulerend trombomoduline een voorspeller was voor toekomstig herseninfarct in 
dezee studie moet dit resultaat eerst bevestigd worden in andere prospectieve studies. Onze 
resultatenn illustreren dat de resultaten van een epidemiologische studie niet automatisch 
vertaaldd kunnen worden naar patiënten met een manifeste ziekte. 

Stoll  lings factor XI activatie is waargenomen tijdens hartinfarct en toegenomen factor XI 
concentratiee lijk t van belang bij zowel arteriële als veneuze trombose. Het is onbekend of dit 
(deels)) genetisch bepaald is. In hoofdstuk 7 beschrijven wij de zoektocht naar polymorfismes 
inn het factor XI gen, die zouden kunnen dienen als markers voor factor XI concentratie en 
trombosee risico. Wij beschrijven bovendien de genetische basis van factor XI deficiëntie in 
patiëntenn van onze polikliniek. Een zeldzame variatie in intron 11 en 6 veel voorkomende 
polymorfismess werden gevonden onder 22 personen met een doorgemaakte veneuze trombose 
enn een familie met trombofilie en 9 patiënten met atherosclerotisch vaatlijden en een hoge 
factorr XI concentratie. Er was geen relatie tussen de polymorfismes en factor XI concentratie. 
Inn de patiënten met factor XI deficiëntie vonden wij twee nieuwe mutaties. Een patiënt was 
compoundd heterozygoot voor een nieuwe L332P mutatie en de frequent beschreven F283L 
mutatie.. Een andere patiënte had iets hogere factor XI concentraties, en zij bleek heterozygoot 
voorr een nieuwe G79R missense mutatie. Wij vonden dus geen nieuwe risico indicatoren voor 
trombosee in het factor XI gen. Deze resultaten suggereren dat mutaties in het factor XI gen 
niett een veel voorkomende oorzaak voor trombofilie zullen zijn. 

Deell III Chlamydia pneumoniae en atherosclerose 

ChlamydiaChlamydia pneumoniae is geassocieerd met cardiovasculaire ziekte. Echter, studies 
aangaandee de aanwezigheid van antistoffen tegen Chlamydia en intima-media dikte (IMT) of 
toekomstigee ischemische complicaties zijn niet conclusief. In hoofdstuk 8 bestudeerden wij 
dee relatie tussen antistoffen tegen Chlamydia, IMT en ischemische complicaties tijdens de 
follow-upp periode in patiënten met manifest atherosclerotisch vaatlijden. Wij konden geen 
verschill  in IMT aantonen tussen patiënten met of zonder antistoffen: IgA- 0.97(0.28)mm 
versuss IgA+ 0.95(0.26)mm, p=0.63, IgG- 0.96(0.28)mm versus IgG+ 0.96(0.26)mm, p=0.98. 
Tijdenss de follow-up periode was het aantal ischemische complicaties in patiënten met of 
zonderr antistoffen vergelijkbaar (IgA- 24% versus IgA+ 19%, IgG- 23% versus IgG+ 22%). 
Inn een secundaire analyse vonden wij dat er een lagere kans op hartinfarct was bij de patiënten 
mett Chlamydia IgA antistoffen (IgA- 13% versus IgA+ 8%). Deze resultaten laten zien dat 
hett bepalen van deze antistoffen niet geschikt is om uitingen van atherosclerose te 
voorspellen,, en niet geschikt is om diegenen te identificeren die baat zouden kunnen hebben 
bijj  antibiotica gericht op Chlamydia. 

Off  Chlamydia pneumoniae een rol heeft bij de pathogenese van cerebrale witte stof 
afwijkingenn is onbekend. In hoofdstuk 9 bestudeerden wij de relatie tussen de aanwezigheid 
vann antistoffen tegen Chlamydia en witte stof afwijkingen in onze patiënten met 
symptomatischh atherosclerotisch vaatlijden. Diepe witte stof afwijkingen, maar niet 
periventriculairee afwijkingen, kwamen vaker voor bij patiënten met Chlamydia IgA 
vergelekenn met diegenen zonder. De aanwezigheid van periventriculaire afwijkingen en diepe 
wittee stof afwijkingen was onafhankelijk geassocieerd met matig hoge en sterk verhoogde 
antistoff  titers. IgA > 300 U/L was onafhankelijk geassocieerd met diepe witte stof 
afwijkingenn (OR 3.50,95%CI 1.43-8.60), terwijl IgG > 300 U/L onafhankelijk geassocieerd 
wass met periventriculaire afwijkingen (OR 2.24 95%CI 1.03-4.85). Deze resultaten 
suggererenn dat Cpneumoniae een rol speelt in de pathogenese van cerebrale witte stof 
afwijkingen. . 
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