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Samenvatting g 

Familiairee hypercholesterolemie (FH) is een van de meest voorkomende erfelijke 

aandoeningenn in de Nederlandse populatie (1:400). Deze aandoening wordt 

gekarakteriseerdd door een defect in het gen dat codeert voor de LDL-receptor. 

Dezee receptor is verantwoordelijk voor de opname van het low-density lipoprotein 

cholesteroll  (LDL-C) in o.a de lever. Als gevolg van dit defect functioneert de LDL-

receptorr niet naar behoren en ontstaat een verhoogd LDL-C in het bloedplasma, 

resulterendd in een verhoogde kans op premature atherosclerose. Al vanaf de 

geboortee is het cholesterol van deze patiënten verhoogd; kinderen vertonen 

doorgaanss echter geen klinische symptomen van deze aandoening (hoofdstuk 1). 

Dee hoofdstukken in dit proefschrift beschrijven de klinische presentatie en 

gevolgenn van FH op de kinderleeftijd. De hoofdstukken kunnen worden ingedeeld 

inn vijf hoofdpunten. 

 De optimale diagnostische strategie voor FH op de kinderleeftijd 

 De heterogeniteit van het cardiovasculair risico bij FH kinderen 

 Het meten van sub-klinische atherosclerose bij FH kinderen 

 De werkzaamheid en veiligheid van cholesterolverlagende therapie bij FH kinderen 

 Het effect van cholesterolverlagende therapie op surrogaat-eindpunten 

Dee optimale diagnostische strategie voor  FH op de 
kinderleeftij d d 

FHH is het meest nauwkeurig te diagnosticeren door het defect van het LDL-

receptor-genn aan te tonen op het DNA. Helaas is deze methode niet voor iedere 

artss beschikbaar. Een eenvoudige en voor iedere arts wel beschikbare methode is 

dee bepaling van het LDL-C gehalte in het bloedplasma. 

Hoofdstukk 2 beschrijft de data van 12 jaar kinder-lipidenpolikliniek/AMC. De 

dataa van meer dan 1000 kinderen tonen aan dat een LDL-C afkappunt van 3.5 

mmol/LL moet worden gehanteerd om de diagnose FH te kunnen stellen bij kinderen 

uitt FH families. Bij dit LDL-C gehalte zijn de specificiteit en sensitiviteit optimaal. 

Dee heterogeniteit van het cardiovasculair  risico bij  FH kinderen 

Tussenn FH families is er een verschil in het risico op hart- en vaatziekten (HVZ). 

Omm de kinderen die het hoogste risico lopen als eerste in aanmerking te kunnen 
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latenn komen voor behandeling, is het belangrijk deze groep vroegtijdig te 

identificeren. . 

Dee data van de kinder-lipidenpolikliniek/AMC tonen aan dat FH kinderen 

mett een ernstig verhoogd LDL-C, Lp(a) en/of extreem verlaagd HDL-C (high-

densityy lipoprotein cholesterol), komen uit families waar de meeste HVZ 

voorkomen.. Op basis van deze gegevens kunnen deze kinderen tot de 

hoogrisicogroepp worden gerekend (hoofdstuk 2). De resultaten van hoofdstuk 3 

latenn zien dat FH kinderen met een positieve familie-anamnese voor HVZ een 

verminderdee flow-gemedieerde vasodilatatie (FMD) van de arterie brachialis 

hebbenn (dit is een maat voor de endotheel-functie), in vergelijking met kinderen 

mett een negatieve familie-anamnese. Daar de FMD een gevalideerd surrogaat-

eindpuntt is voor atherosclerose, kunnen ook de kinderen met een positieve familie-

anamnesee voor HVZ worden gerekend tot de hoogrisicogroep. 

Hett  meten van sub-klinische atherosclerose bij  FH kinderen 

Atherosclerosee is een proces dat niet alleen op de volwassen leeftijd plaats vindt. 

Autopsie-studiess uit de algemene populatie hebben aangetoond dat 

atherosclerotischee veranderingen al op jonge leeftijd aanwezig kunnen zijn. Omdat 

volwassenn FH patiënten al vroegtijdig HVZ ontwikkelen, is het derhalve 

aannemelijkk dat dit proces van atherosclerose juist bij deze patiënten al start op 

dee kinderleeftijd. 

Endotheel-functie-metingenn (FMD) en echografische vaatwanddikte-metingen 

vann de arterie carotis (IMT) , zijn gevalideerde surrogaat-eindpunten voor 

atherosclerosee en hebben daarmee een voorspellende waarde voor HVZ. 

Endotheel-functieverliess is één van de eerste reversibele stappen in het proces 

vann atherosclerose en treedt al op voordat er sprake is van irreversibele 

morfologischee schade aan de vaatwand. Studies waarin de endotheel-functie en 

vaatwanddiktee van de arterie carotis van FH kinderen werden vergeleken met die 

vann gezonde proefpersonen, hebben aangetoond dat FH kinderen een 

verminderdee FMD (hoofdstuk 7 en 9) en verdikte IM T hebben. Dit bevestigt 

dee aanname dat het proces van atherosclerose bij FH al begint op de kinderleeftijd. 
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Dee werkzaamheid en veiligheid van cholesterolverlagende 
therapiee bij  FH kinderen 

Dee huidige therapeutische richtlijnen voor FH kinderen bestaan uit het geven 

vann levensstijladviezen en, indien dit onvoldoende cholesterolverlaging oplevert, 

hett voorschrijven van cholesterolabsorptie-remmers (galzuurbindende harsen). 

Overr het algemeen is de cholesterolverlagende effectiviteit en de therapietrouw 

vann deze aanpak echter onvoldoende. Bij volwassenen is het gebruik van 

cholesterolsynthese-remmerss (statines) de eerste therapie keus. Deze verlagen 

hett cholesterol zeer effectief en verminderen het risico op het ontstaan van HVZ. 

Voorr kinderen zijn deze statines tot op heden nog niet beschikbaar. 

Inn hoofdstuk 4 worden de klinische karakteristieken van 173 FH kinderen 

beschrevenn die participeerden in een internationale studie naar de werkzaamheid 

enn veiligheid van een statine (simvastatine) bij kinderen. De resultaten van deze 1 

jaarr durende placebo-gecontroleerde studie (hoofdstuk 5) laten zien dat, net als 

bijbij  volwassenen, simvastatine het LDL-C verlaagt met 41% zonder van invloed 

tee zijn op de groei en ontwikkeling van deze kinderen. Daarnaast blijkt deze 

dagelijksee therapie geen invloed te hebben op de kwaliteit van leven en de 

angstbelevingg van de kinderen (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 9 wordt een cross-

overr studie besproken waarin prepuberale FH kinderen placebo-gecontroleerd 

zijnn behandeld met plantensterol margarine, een cholesterolabsorptie-remmer. 

Dezee plantensterolen blijken minder effectief te zijn in cholesterolverlaging dan 

statines,, maar verlagen het LDL-C toch met 14%. 

Hett  effect van cholesterolverlagende therapie op surrogaat-
eindpunten n 

Doorr een gebrek aan klinische eindpunt-studies bij kinderen is het moeilijk te 

voorspellenn wat bij hen het effect van cholesterolverlagende therapie zal zijn op het 

risicoo op HVZ in de toekomst. Bij volwassenen is cholesterolverlaging door statines 

geassocieerdd met een verbetering van de surrogaat-eindpunten FMD en IMT. 

Naa een eerste korte periode van therapie met simvastatine bij FH kinderen (placebo-

gecontroleerd)) bleek dat de endotheel-functie normaliseerde (hoofdstuk 7). 

Daarentegenn kon na 1 jaar simvastatine behandeling nog geen verbetering van de 

IM TT worden aangetoond (hoofdstuk 8). De cholesterolverlagende effectiviteit 
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vann de plantensterolen bij prepuberale FH kinderen bleek niet voldoende om een 

verbeteringg van de endotheel-functie te bewerkstelligen (hoofdstuk 9). 

Conclusie e 

Dee resultaten van dit proefschrift breken een lans voor de vroegtijdige identificatie 

enn behandeling van kinderen met FH, om 20 het beloop van deze aandoening 

positieff  te kunnen beïnvloeden. De ouders van deze kinderen zijn veelal pas 

gestartt met cholesterolverlagende therapie op een volwassen leeftijd; een leeftijd 

waaropp het proces van atherosclerose doorgaans al een irreversibel stadium heeft 

bereikt.. Het is dan ook te prefereren om al in te grijpen op de kinderleeftijd, 

wanneerr er doorgaans alleen nog sprake is van endotheel-functieverlies, een 

reversibelee stap in het proces van atherosclerose. Simvastatine is een goede 

therapeutischee optie die het cholesterol bij kinderen zeer effectief verlaagt en 

daarmeee de gestoorde endotheel-functie normaliseert. Daarbij is deze statine 

veiligg en heeft het dagelijks gebruik geen invloed op de kwaliteit van leven. 

Plantensterolen,, die het LDL-C slechts beperkt verlagen, zijn niet instaat de 

endotheel-functiee te verbeteren. 

Concluderendd bevat dit proefschrift belangrijke argumenten voor vroegtijdige, 

agressievee cholesterolverlaging bij FH kinderen, met als doel deze kinderen te 

beschermenn voor de HVZ waaraan hun familieleden veelal op veel te jonge leeftijd 

(over)lijden. . 
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