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Samenvatting 

Dit proefschrift geeft een inzicht in de diagnostiek, de therapeutische mogelijkheden 

en de additionele risico factoren voor hart-en vaatziekten (HVZ) in kinderen met een 

familiaire hypercholesterolemie (FH). De drie belangrijkste punten die hierin worden 

besproken zijn; 

1. de beste accurate diagnose voor FH in kinderen 

2. de effectiviteit en veiligheid van statine behandeling en andere therapeutische opties 

3. additionele risico factoren voor vroegtijdige HVZ in FH kinderen 

Deel I: Diagnostiek van Familiaire Hypercholesterolemie 
in Kinderen 
Kinderen met FH zijn bekend met verhoogde low-density lipoproteine (LDL-C) 

cholesterol waarden sinds de geboorte. De klinische symptomen van familiaire 

hypercholesterolemie zijn op deze leeftijd zeer zeldzaam. Het vaststellen van een LDL-

receptor mutatie is de meest accurate methode om kinderen met F H te identificeren. 

D N A sequencen is voor als nog niet voorhanden voor alle clinici, in tegenstelling tot 

het meten van LDL-C waarden in het bloed. Wij hebben daarom de best mogelijke cut

off waarde voor LDL-C geïdentificeerd voor de diagnose van FH in kinderen. Daarnaast 

hebben we het effect van andere risico factoren voor vroegtijdige H V Z geëvalueerd. 

Hoofdstuk 1 is een review waarin het meest recente onderzoek op het gebied van 

kinderen en FH wordt beschreven. In Hoofdstuk 2 hebben we gekeken in een groot 

cohort met kinderen die verwezen werden naar onze polikliniek voor een FH diagnose. 

We bepaalden de meest optimale waarde voor LDL-C waarbij FH gediagnosticeerd 

kon worden bij kinderen, indien één van de ouders een bewezen F H had. Een LDL-C 

waarde boven de 3.5 m m o l / L bleek een vooraf test waarschijnlijkheid te hebben van 

98% voor het voorspellen van de aanwezigheid van een LDL-receptor mutatie. Dit 

suggereert dat LDL-C waarde boven de 3.5 m m o l / L in kinderen met één ouder met 

een zekere FH diagnose een goede en accurate methode is om de diagnose FH in 

kinderen te stellen. In het zelfde hoofdstuk toonden wij tevens aan dat lipoprotein (a) 

(Lp(a)) waarde van meer dan 300 mg/dL en high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) 

waarden beneden de 1.00 m m o l / L geassocieerd zijn met een positieve familie anamnese 

voor HVZ. Deze bevindingen wijzen naar die kinderen met het hoogste risico voor 

vroegtijdige HVZ. In Hoofdstuk 3 onderzochten we de morfologische veranderingen 
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van de vaatwand in een cohort met FH kinderen. Daarvoor bepaalden we de vaatwanddikte 

(IMT) door middel van B-mode echografie van de arterie carotis in 201 kinderen met 

een definitieve moleculaire diagnose voor FH en in 80 gezonde broertjes en zusjes, die 

geen FH hebben. Kinderen met FH werden gekarakteriseerd door een dikkere vaatwand 

in vergelijking met hun gezonde broertjes en zusjes. Dit suggereert dat zelfs in jonge FH 

patiënten de pre-atherosclerotische afwijkingen al aanwezig zijn. Daarnaast bepaalden we 

de belangrijkste voorspellers voor deze vaatwand veranderingen, waarbij we aantoonden 

dat leeftijd, mannelijk geslacht en LDL-C waarden de meest belangrijke determinanten 

zijn voor de dikkere vaatwanden in FH kinderen. Deze bevindingen benadrukken het 

belang voor vroegtijdige interventie om het LDL-C te verlagen. 

De hypothese voor hoofds tuk 4 was dat kinderen met FH een beter model vormen 

voor geno-fenotype onderzoek dan FH volwassenen. Ook onderzochten we de relatie 

tussen LDL-receptor genotypen en de lipoproteinen en de relatie met het voorkomen 

van HVZ bij de ouders van deze kinderen. In een lineaire mixed model, verklaarden 

familiaire factoren meer dan 50% van de variatie in LDL-C waarden tussen FH kinderen 

in tegenstelling tot 9.5% van de variatie in FH volwassenen. We mogen dus concluderen 

dat FH kinderen een beter model vormen dan volwassenen om de relatie te bestuderen 

tussen het type LDL —receptor mutatie en de lipoproteine concentratie. De tweede 

doelstelling was de relatie te bekijken tussen LDL-receptor genotypen en de lipoproteinen 

in deze kinderen en de relatie met de HVZ in de ouders van de kinderen. We toonden 

aan dat het type mutatie niet bijdraagt aan de variatie in het risico op H V Z in de ouders. 

We zagen wel dat dragers van een specifieke mutatie een duidelijk verminderd verhoogd 

risico hadden op HVZ. Deze N543H/2393 del 9 mutatie resulteerde in een minder 

atherogeen lipiden profiel dan andere mutaties, hoewel de variatie in de lipiden profielen 

het verschil maar slecht verklaarde in het H V Z risico tussen dragers van de andere 

mutaties. Daarom zou onderzoek in FH patiënten zich moeten focussen op de 

identificatie van nieuwe additionele risico factoren in de pathogenese van HVZ. 

Hoofdstuk 5 is een case report over een jongen met extreem hoge LDL-C waarden en 

tubereuze xan thomen . Zijn consanguine ouders hadden normale cholesterol 

concentraties, wat een autosomaal recessieve aandoening waarschijnlijker maakt dan 

een au tosomale d o m i n a n t e aandoening. D e diagnose au tosomale recessieve 

hypercholesterolemie (ARH) werd bevestigd door de aanwezigheid van een mutatie in 

het phosphotyrosine bindings domein van een putatief adopter eiwit. ARH heeft een 
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verge l i jkbaar f eno type als die van de k lass ieke h o m o z y g o t e familiaire 

hypercholesterolemie, welke wordt veroorzaakt door een defect in het LDL-receptor 

gen, maar ARH is variabeler en over het algemeen minder ernstig. Ook reageren patiënten 

met een ARH beter op lipiden verlagende therapie. Bij deze jongen werd er een LDL-C 

verlagend effect behaald van meer dan 60% door een combinatie behandeling van 

atorvastatine en ezetimibe. 

Deel II : Therapeutische Opties bij Kinderen met 
Familiaire Hypercholesterolemie 
De eerste keus van behandeling bij kinderen met een F H is een cholesterol verlagend 

dieet, maar de compliantie en het lipiden verlagende effect van een dieet is matig. De 

National Cholesterol Educat ion Program (NCEP) richtlijnen voor kinderen en 

adolescenten adviseren farmacotherapeutische therapie bij kinderen die ouder zijn dan 

10 jaar met een LDL-C waarde boven de 4.1 m m o l / L als er ook andere risico factoren 

aanwezig zijn, of bij een LDL-C waarde boven de 4.9 m m o l / L indien er geen andere 

risico factoren aanwezig zijn. De N C E P adviseert gal zuurbindende harsen als 

farmacologische behandeling in FH kinderen, maar het lipiden verlagende effect is 

matig en de compliantie is slecht. De eerste keus van farmacologische behandeling bij 

volwassenen met FH zijn de HMG-CoA reductase remmers (statines) welke de incidentie 

van HVZ reduceren. In de afgelopen jaren hebben verschillende gerandomiseerde 

klinische studies bij kinderen met FH aangetoond dat statines effectief zijn in het 

LDL-C verlagen en veilig zijn op de korte termijn. 

Hoofds tuk 6 is een overzicht van de effecten, de mechanismen van werking en de 

bijwerkingen van de verschillende cholesterol verlagende medicijnen, welke zijn gebruikt 

bij kinderen. De volgende medicamenten worden er besproken: galzuur bindenden harsen, 

statines, fibraten, nicotine zuur en ezetimibe. Er is een toenemend aantal opties in de 

farmacologische behandeling van dyslipidemie bij kinderen en adolescenten. Kinderartsen 

die deze medicamenten gebruiken in de behandeling van hypercholesterolemie bij kinderen 

zouden goed op de hoogte moeten zijn van de indicaties, de doseringen en de bijwerkingen. 

Gegevens over de lange termijn effecten zijn schaars en daarom is het essentieel dat 

lange termijn gegevens over effectiviteit en veiligheid van (nieuwe) farmacologische 

producten worden verkregen om op deze manier vertrouwen te krijgen in het gebruik 

van deze therapieën bij kinderen met hypercholesterolemie. 
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In Hoofdstuk 7 beschrijven we alle onderzoeken over statine therapie in kinderen. 

Het vroegtijdig starten van statines lijkt een goede therapeutische optie met het oog op 

het verbeteren van de endotheel functie, de regressie in de vaatwanddikte en de preventie 

van latere HVZ. Opnieuw zijn de gegevens over de langere termijn effectiviteit en 

veiligheid in kinderen met FH niet beschikbaar en zijn lange termijn vervolg studies 

nodig om de effectiviteit en de veiligheid van statine therapie in kinderen met F H te 

bevestigen. Hoofdstuk 8 beschrijft een twee jaar durende gerandomiseerde placebo 

gecontroleerde klinisch studie naar het effect en de veiligheid van pravastatine 

behandeling in kinderen met FH. De primaire uitkomst was gedefinieerd als de 

verandering in de gemiddelde vaatwanddikte van de halsslagader tussen de pravastatine 

groep en de placebo groep na twee jaar. De belangrijkste veiligheids uitkomsten waren 

de afwijkingen in groei en seksuele ontwikkeling als mede de veranderingen in de lever 

en spier enzymen. We vonden een vaatwanddikte afname van 0.010 mm in de 

pravastatine groep en een progressie van 0.005 mm in de placebo groep. Dit indiceert 

dat twee jaar pravastatine therapie een afname bewerkstelligt in de gemiddelde 

vaatwanddikte ten opzichte van placebo. We zagen geen veranderingen of afwijkingen 

in de groei en de seksuele ontwikkeling tussen placebo en pravastatine. Daarnaast werd 

pravastatine goed verdragen door de kinderen. Uit deze data mogen we dus concluderen 

dat twee jaar pravastatine gebruik effectief en veilig is bij kinderen, desondanks zijn de 

langere termijn effecten op de progressie van de vaatwanddikte en de veiligheid op 

latere leeftijd onbekend. In Hoofdstuk 9, hebben we daarom de kinderen die aan de 

placebo gecontroleerde studie deelnamen uit hoofdstuk 8 vervolgd na een gemiddelde 

per iode van 4.5 jaar. Alle kinderen kregen pravastatine aan het einde van de 

bovengenoemde studie. In deze studie waren 195 kinderen bereid om de kinder lipiden 

polikliniek te bezoeken voor een vervolg visite. Bij deze visite evalueerden we de 

vaatwanddikte van de halsslagader, de lipoproteine waarden, de groei en de seksuele 

ontwikkeling en de lever- en spier enzymen. Geen van de kinderen had klachten van 

H V Z gedurende de statine behandeling. Daarnaast waren er geen afwijkingen in de 

normale groei en seksuele ontwikkeling bij deze kinderen te zien ten opzichte van 

gezonde leeftijdsgenoten. Doormiddel van een multivariate analyse, toonden we aan 

dat de duur van statine gebruik, de leeftijd waarop de statine werd gestart, geslacht, 

LDL-cholesterol bij start van de statine, en de vaatwanddikte bij start van de statine 

goede voorspellers waren voor de vaatwanddikte van de halsslagaders van adolescenten 
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en jongvolwassenen. We mogen dus concluderen dat vroegtijdige statine behandeling 

een belangrijke voorspeller is voor de vaatwanddikte van de halsslagader op latere 

leeftijd. Dit benadrukt de behoefte voor vroegtijdige statine therapie bij kinderen. N u 

de veiligheid van statines is aangetoond bij kinderen vanaf 8 jaar, zou het onderzocht 

moeten worden of deze behandeling ook veilig is in de behandeling van FH kinderen 

jonger dan 8 jaar. 

In Hoofdstuk 10 analyseerden we de relatie tussen de LDL-receptor genotype en de 

op pravastatine behandeling bij kinderen met FH. O m de effectiviteit the bepalen 

hebben we naar de vaatwanddikte van de halsslagader gekeken. Totaal vonden we 49 

verschillende mutaties in 193 kinderen met FH. We vonden 17 nul allelen in 75 kinderen, 

14 receptor defectieve mutaties in 80 kinderen, en 18 mutaties in 38 kinderen konden 

niet geclassificeerd worden. Na correctie voor de uitgangs LDL-cholesterol waarden 

was er een verschil te zien in de dikte van de halsslagader van 0.018 mm tussen dragers 

van de nul allelen en de receptor -defecte mutaties. De gemiddelde vaatwanddikte van 

de bulbus en de carotis internus bleek hoger na twee jaar statine behandeling bij de 

kinderen met de nul allelen, maar dit was statistisch niet significant. Concluderend 

kunnen we zeggen dat de LDL-receptor mutatie is geassocieerd met de dikte van de 

halsslagader in kinderen met FH. De daling in LDL-cholesterol door pravastatine 

behandeling was minder in de null allelen, maar we zagen gedurende de studie geen 

verandering in de vaatwanddikte van de halsslagader tussen de twee LDL-receptor 

genotype groepen. Desondanks waren de uitgangswaarden en de waarden na twee jaar 

behandeling van de lipiden en de dikte van de vaatwand van de halsslagader ten nadele 

voor de kinderen met de null allelen vergeleken met de kinderen met de receptor-

defecte mutaties. Deze bevindingen impliceren dat selectie van de nul allelen in kinderen, 

deze kinderen identificeert met een hoger risico op H V Z en welke mogelijk meer 

voordeel hebben bij agressievere behandeling als wel bij lipiden verlagende behandeling 

op jongere leeftijd. 

In hoofdstuk 8 en 9 toonden we aan dat statine behandeling de vaatwanddikte 

verbeterde, daarnaast is er ook al aangetoond dat de dysfunctie van het endotheel door 

statines verbeterd wordt met statines in kinderen met FH. Endotheel dysfunctie is een 

vroeg omkeerbaar stadium in de ontwikkeling van atherosclerose en het is te detecteren 

voor dat de morfologische veranderingen waarneembaar zijn. In Europa is statine 

therapie nog niet geregistreerd voor de behandeling van kinderen met FH. Wij hebben 
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gekeken naar het effect van andere alternatieve cholesterol verlagende methoden en 

het effect daarvan op de endotheelfunctie in Hoofdstuk 11. Planten sterolen en stanolen 

toegevoegd aan voedingsproducten, zoals boter en yoghurt, verlagen het cholesterol 

door de cholesterol opname te remmen in de darm. Wij hebben het effect bekeken van 

planten stanolen op de lipiden waarden en de endotheelfunctie in prepuberale kinderen 

(7-12 jaar) met FH. De dagelijkse inname van de voedingsproducten verrijkt met 2.0 

gram stanolen verlaagden het LDL-cholesterol met 9.2 % in vergelijking met de placebo. 

Deze LDL-cholesterol verlaging verbeterde de endotheel dysfunctie niet. Het gebrek 

aan de endotheel dysfunctie verbetering is mogelijk te verklaren door het onvoldoende 

LDL-cholesterol verlagende effect, omdat in een eerdere studie met statutes wel een 

verbetering in endotheel functie plaats vond bij een LDL-cholesterol verlaging van 

40%. De resultaten van deze studie benadrukken dat agressievere lipiden verlagende 

behandeling nodig is, zoals met statines of door een combinatie van statines en andere 

lipiden verlagende componenten. 

Deel III Additionele Risico Factoren bij Kinderen 
met een Familiaire Hypercholesterolemia. 
Eerdere studies in volwassen patiënten hebben aangetoond dat verscheidene factoren, 

naast het hoge LDL-cholesterol bijdragen aan een hoger risico voor HVZ. Twee van 

deze additionele risico factoren zijn onder andere LDL-C partikel concentraties en 

verhoogde concentraties van geoxideerd L D L (OxPL). Beiden dragen bij aan de 

schuimcel formatie gedurende de atherogenese. In kinderen met FH zijn gegevens 

over deze additionele risico factoren schaars. Daarom hebben we gekeken naar de 

concentraties van LDL partikels en geoxideerd LDL in deze kinderen en vergeleken 

met de waarden in hun gezonde broertjes en zusjes in Hoofdstuk 12 en 13. In aanvulling 

daarop hebben we tevens gekeken of deze additionele risico factoren te beïnvloeden 

waren door statine behandeling. In Hoofdstuk 12 toonden we aan dat kinderen met 

F H hogere concentraties very low-density lipoprotein (VLDL) en LDL partikel aantallen 

en lagere H D L partikels in vergelijking met hun gezonde broertjes en zusjes hebben. 

Pravastatine behandeling reduceerde de atherogene LDL partikel concentratie met 

19.6 % in de FH kinderen in vergelijking met de placebo behandelde FH kinderen. 

Deze reductie werd met name veroorzaakt door een verlaging in grote LDL partikels 

en in kleinere mate door verlaging in kleine L D L partikels. In H o o f d s t u k 13 
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onderzochten we de verschillende OxPL markers in kinderen met FH en hun niet-

aangedane broertjes en zusjes en we evalueerden het effect van pravastatine op 

geoxideerde LDL waarden. FH kinderen hadden significante hogere concentraties van 

O x P L / A p o B in vergelijking met de controles. Pravastatin verhoogde de OxPL per 

ApoB partikels bij 19.4 % en Lp(a) waarden bij 11.2 % vergeleken met placebo. Dit 

suggereert dat pravastatine behandeling resulteert in een OxPL verrijking van de ApoB 

partikels. Deze bevindingen zouden kunnen impliceren dat de klaring van geoxideerd 

LDL van de circulatie in reactie op pravastatine een belangrijk mechanisme is in de 

preventie van vroegtijdige atherosclerose in hypercholesterolemische kinderen. 

Conclusies 

De conclusies van dit proefschrift zijn: 

Een LDL-C waarden boven de 3.4 m m o l / L in kinderen met één ouder met een 

zekere FH diagnose, de beste afkap waarde is voor de diagnose van FH in kinderen. 

Het gebruik van pravastatine is effectief en veilig in hypercholesterolemische kinderen. 

De gegevens in dit proefschrift tonen aan dat kinderen met FH zo vroeg mogelijk 

zouden moeten worden behandeld met statines om de progressie van atherosclerose te 

voorkómen. 

Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies van dit proefschrift kunnen er verschillende aanbevelingen 

gemaakt worden. De standaard statine behandeling is veilig en effectief op de korte 

termijn in FH kinderen. Alhoewel statines effectief zijn in het reduceren van de 

vaatwanddikte in FH kinderen, is hun LDL-verlagende effect in termen van het bereiken 

van een streef LDL-C waarden is nog niet aangetoond. Daarom zouden er studies 

gedaan moeten worden met agressievere statine behandeling om de veiligheid en 

effectiviteit in het behalen van de LDL-C streefwaarden te evalueren in deze kinderen. 

Belangrijke andere therapeutische opties in het bereiken van een LDL-C streefwaarde 

zouden kunnen zijn een combinatie behandeling zoals statine en ezetimibe, een cholesterol 
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opname remmer. Verder zijn kinderen met FH gekarakteriseerd met lagere HDL-C 

waarden in vergelijking met hun niet aangedane broertjes en zusjes. Lagere HDL-C 

waarden dragen eveneens bij aan de progressie van atherosclerose. Het is aangetoonde 

dat een nieuwe cholesteryl ester transfer proteïne (CETP) remmer in combinatie met 

pravastatine veilig en effectief was in het verhogen van de HDL-C waarden bij volwassen 

patiënten met type II dyslipidemie. Daarnaast verhoogde Niaspan, een extended release 

nicotine zuur, effectief het HDL-C met gunstige bijkomende effecten op T G en LDL-C. 

Niaspan kan veilig gecombineerd worden met statines in volwassen patiënten. Studies 

naar de veiligheid en effectiviteit van combinatie behandeling met ezetimibe en statines, 

C E T P remmers en extended release nicotine zuur in kinderen met F H zijn nodig. Tot 

slot, wij toonden duidelijk aan dat de leeftijd waarop statine therapie wordt gestart een 

sterke voorspeller is voor de vaatwanddikte van de halsslagaders bij adolescenten. 

Daarom zijn er ook studies nodig waarin de veiligheid en effectiviteit van statins bevestigd 

wordt in FH kinderen jonger dan 8 jaar. 
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