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Summary
In Part I of the thesis, the subject ‘NR4A Nuclear Receptors in Vascular Disease’ 
is introduced. First a Thesis outline is provided, which is preceded by a preface that 
illustrates the magnitude of the health care problem that cardiovascular disease, including 
coronary heart disease and stroke poses on society now and in the future. Briefly, current 
preventive and treatment modalities in cardiovascular disease are described. In the General 
introduction (Chapter 1) the underlying cause of cardiovascular disease atherosclerosis 
and atherosclerosis-related pathologies, among which restenosis are explained. Current 
knowledge on the NR4A nuclear receptors Nur77, Nurr1 and NOR-1 with emphasis on gene 
structure, expression regulation, function in vascular cells and metabolism are provided in 
two published reviews (Chapter 2 and 3). 

The aim of this thesis is to increase our understanding on the role of NR4A nuclear receptors 
in atherosclerosis (Part II) and restenosis (Part III) with a focus on smooth muscle cells 
(SMC) and monocytes/macrophages. The expression and function of these transcription 
factors are studied by the application of molecular biology techniques on human artery 
specimens, cell culture systems and animal models relevant to these vascular pathologies. In 
addition, 6-mercaptopurine (6-MP), an NR4A activating drug is applied to target these nuclear 
receptors for intervention in vascular lesion formation (Chapters 6 and 8). Finally, linking 
bed-side restenosis to bench-side experiments, the association of Nurr1 genetic haplotypes 
and a functional single nucleotide polymorphism (SNP) in the p27kip1 gene, a downstream 
target of Nur77 and Nurr1 in SMCs, with percutaneous coronary intervention (PCI)-related 
in-stent restenosis risk are revealed (Chapter 7 and 9).

Part II
Lipid loading and inflammation are key cellular processes in atherosclerosis and in Chapter 
4 the expression of NR4A nuclear receptors in human atherosclerotic lesion macrophages 
and their function in lipid loading and inflammatory responses in cultured macrophages are 
described. In early and advanced human atherosclerotic lesion macrophages Nur77, Nurr1 and 
NOR-1 are expressed primarily in areas of plaque activation/progression. In cultured primary 
and THP-1 macrophages NR4A nuclear receptors are transiently expressed in response to 
lipopolysacharide (LPS) and tumor necrosis factor-α (TNF-α). Lentiviral overexpression of 
Nur77, Nurr1 or NOR-1 reduces expression and production of interleukin-1β (IL-1β) and IL-
6 pro-inflammatory cytokines and IL-8, macrophage inflammatory protein-1α (MIP-1α) and 
MIP-1β and monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) chemokines. In addition, NR4A 
nuclear receptors reduce oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL) uptake, consistent with 
downregulation of scavenger receptor-A (SR-A), CD36 and CD11b macrophage 
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marker genes. Knockdown of Nur77 or NOR-1 with gene-specific lentiviral ‘short-hairpin’ 
RNAs resulted in enhanced cytokine and chemokine synthesis, increased lipid loading and 
augmented CD11b expression, demonstrating endogenous NR4A nuclear receptors to inhibit 
macrophage activation, foam-cell formation and possibly differentiation. In conclusion, in this 
chapter we show that NR4A nuclear receptors are expressed in human atherosclerotic lesion 
macrophages and reduce human macrophage lipid loading and inflammatory responses. 

Arterial remodeling is considered a critical feature of vascular diseases, including 
atherosclerosis, and in Chapter 5 we demonstrate that Nur77 is expressed during flow-induced 
left carotid artery remodeling in mice after right carotid artery ligation. Transgenic mice, that 
express Nur77 or its dominant-negative variant ∆TA in arterial SMCs, were exposed to right 
carotid artery ligation and after 4 weeks outward remodeling was quantified by determination 
of pressure-diameter relationships in the non-ligated, left carotid artery. Structural outward 
remodeling is inhibited in Nur77-transgenic mice as compared to wild-type (WT) and ∆TA-
transgenic mice. Key determinants of outward remodeling, vascular tone and macrophage 
accumulation were studied. No differences in vasoconstrictive and vasodilatory responses 
were detected in isolated aorta, carotid and mesenteric artery segments between transgenic 
and WT mice. In transgenic mice SMC-specific overexpression of Nur77 reduced macrophage 
recruitment and repressed expression of matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) and MMP-9. 
From these studies we conclude that Nur77 is induced during outward remodeling in response 
to altered blood flow and inhibits outward remodeling in mice. Not altered vascular tone, but 
a reduction of both macrophage content and MMP expression levels is involved in Nur77-
mediated inhibition of arterial remodeling.

In Chapter 6 the effect of 6-MP, an active metabolite of the pro-drug azathioprine, on 
monocyte/macrophage function and atherosclerosis are described. We demonstrate in 
THP-1 monocytes that 6-MP decreases intracellular purine levels and enhances caspase 
activity, resulting in monocyte apoptosis and decreased monocyte numbers. The induction of 
apoptosis by 6-MP is preceded by a strong suppression of the intrinsic anti-apoptotic factors 
Bcl-xL and Bcl-2. 6-MP also decreases expression of the adhesion integrins VLA-4, and 
platelet endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1) in THP-1 monocytes, and reduces 
monocyte adhesion. In THP-1-derived macrophages, screening of a panel of atherosclerosis-
related cytokines, in response to LPS stimulation, revealed that 6-MP robustly inhibits 
expression and secretion of MCP-1, while viability of these cells was only mildly affected 
by 6-MP. The effects of 6-MP on monocyte/macrophage function are shown independent of 
NR4A nuclear receptors opposite to our observations in SMCs. Finally, local delivery of 6-
MP to the vessel wall, using a drug-eluting cuff, inhibits atherosclerosis in ApoE*3-Leiden 
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transgenic mice fed a Western diet. This inhibition of lesion formation was accompanied by 
decreased lesion macrophage content, which is consistent with our data obtained in cultured 
cells. In summary, we here report that 6-MP induces anti-atherogenic effects in monocytes/
macrophages and inhibits atherosclerosis development, providing novel insight on the role of 
the immunosuppressive drug azathioprine in atherosclerosis.

Part III
Restenosis is a major complication of PCI including stent placement. In Chapter 7 we describe 
the association of Nurr1 haplotypes with human in-stent restenosis risk and demonstrate 
the expression and function of nuclear receptor Nurr1 in human and experimental vascular 
restenosis. In a cohort of 601 patients undergoing PCI including stent-placement, we report 
a strong association of two Nurr1 haplotypes with angiographic in-stent restenosis and target 
revascularization, repeat PCI and major adverse cardiovascular event (MACE) risk. In human 
in-stent restenosis atherectomy specimens Nurr1 is highly expressed in SMCs. In cultured 
human SMCs Nurr1 is induced in response to serum or TNF-α. To unravel the function of 
Nurr1 in SMCs lentivirus-mediated gain and loss of function experiments were performed. 
First, it is demonstrated that overexpression of Nurr1 inhibited proliferation of SMCs, which 
is in line with increased expression of the key cell-cycle inhibitor p27Kip1, whereas Nurr1 
silencing enhanced SMC growth. Second, we show that the TNFα-induced inflammatory 
response in SMCs is inhibited by Nurr1 as reflected by reduced IL-1β, TNF-α and MCP-1 
expression levels in SMCs that overexpress Nurr1. To model restenosis in mice a wire injury 
model was applied and consistent with our in vitro data, Nurr1 reduced wire injury-induced 
SMC-rich lesion formation in carotid arteries of ApoE-/- mice as revealed by local lentiviral-
mediated overexpression and knockdown of Nurr1. In conclusion, in this chapter it is shown 
that Nurr1 haplotypes associate with human restenosis risk. In addition, Nurr1 is expressed 
in human in-stent restenosis and in SMCs Nurr1 inhibits proliferation and inflammatory 
responses, which may explain the inhibition of SMC-rich lesion formation in mice. 

In previous studies Nur77 has been shown protective in SMC-rich lesion formation. In 
Chapter 8 the Nur77 activating drug 6-MP is evaluated as a promising compound to treat 
restenosis. First, we demonstrated that 6-MP increases Nur77 activity in cultured SMCs, 
resulting in reduced DNA synthesis at least partially involving Nur77 as shown by knockdown 
strategies. Nur77 mRNA is upregulated in cuffed arteries, with optimal expression after 6 hrs 
and elevated Nur77 mRNA up to 7 days after vascular injury. Next, we studied the effect of 
6-MP in a mice model of cuff-induced neointima formation. Local perivascular delivery of 6-
MP, using a drug-eluting cuff, significantly inhibits neointima formation in the femoral artery 
in wild-type mice. Locally applied 6-MP inhibits expression of ‘proliferative cell nuclear 
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antigen’ (PCNA) and enhances protein levels of the cell-cycle inhibitor p27Kip1 in the vessel 
wall. To substantiate the involvement of Nur77 in the beneficial role of 6-MP in neointima 
formation, we used our transgenic mice, that overexpress Nur77 in their arterial SMCs and 
found an increased protective effect of 6-MP against restenosis in these mice. In contrast, 
6-MP does not alter lesion formation in transgenic mice overexpressing a dominant-negative 
variant of Nur77 in arterial SMCs, providing evidence for the involvement of Nur77-like 
factors. These studies demonstrate that enhancing the activity of Nur77 by 6-MP protects 
against excessive SMC proliferation and SMC-rich neointima formation. 

In Chapter 9 we investigated the association with in-stent restenosis risk of single nucleotide 
polymorphisms (SNPs) in the p27kip1 gene, a key regulator of smooth muscle cell (SMC) 
and leukocyte proliferation and a downstream target of Nur77 and Nurr1. Three SNPs 
concerning the p27kip1 gene (-838C>A; -79C>T; +326G>T) were determined in a cohort of 
715 patients undergoing coronary angioplasty and stent placement. We discovered that the 
p27kip1-838C>A SNP is associated with clinical in-stent restenosis: the -838AA genotype 
decreases the risk of target vessel revascularization; HR = 0.28 (95% CI = 0.10-0.77). This 
finding was replicated in another cohort of 2309 patients (HR = 0.61; 95% CI=0.40-0.93). No 
association was detected between this endpoint and p27kip1 -79C>T and +326G>T SNPs. We 
subsequently studied the functional importance of the -838C>A SNP and detected a 20 fold 
increased basal p27kip1 transcriptional activity of the –838A allele containing promoter. From 
these studies we conclude that patients with a p27kip1 -838AA genotype have a decreased risk 
of in-stent restenosis, corresponding with enhanced promoter activity of the –838A allele of 
this cell cycle inhibitor. 

Part IV
In Chapter 10 the results described in this thesis and other specific areas of interest on NR4A 
nuclear receptors in atherosclerosis and restenosis are discussed and are put in a general 
scientific and clinically relevant perspective. Next, suggestions are done for future research 
to provide more insight in NR4A nuclear receptor function in vascular disease. Finally, the 
implications of (future) research for NR4A nuclear receptors as novel targets for intervention 
in vascular disease are described. 
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Samenvatting voor niet-ingewijden
Dit proefschrift getiteld “NR4A Nucleaire Receptoren in Vaatziekten”, richt zich op de 
rol van NR4A nucleaire receptoren in ziekteprocessen die leiden tot (slag)aderverkalking 
(atherosclerose) en tot in-stent restenose, wat een veelvoorkomende complicatie van het 
zogenaamde “dotteren” is. 

Deel I 
Het Voorwoord gaat in op hart- en vaatziekten die het gevolg zijn van atherosclerose, 
waarvan die van de kransslagaderen van het hart (coronaire hartziekten) en van de slagaderen 
naar het brein (herseninfarct) klinisch het meest voorkomen. Vervolgens worden kort 
de huidige preventieve, medicamenteuze en invasieve behandelingsmogelijkheden van 
coronaire hartziekten beschreven. De maatschappelijke impact van hart- en vaatziekten wordt 
onderbouwd met het feit dat wereldwijd nu, maar ook in de toekomst, hart- en vaatziekten 
en met name ook coronaire hartziekten een belangrijke doodsoorzaak zijn. Het doel van dit 
proefschrift is om de kennis over de zogenaamde NR4A nucleaire receptoren Nur77, Nurr1 
en NOR-1 in hart- en vaatziekten te vergroten en zodanig de weg te openen tot nieuwe, 
innovatieve diagnostische en therapeutische mogelijkheden.
 
Het Voorwoord wordt gevolgd door een korte beschrijving van de afzonderlijke hoofdstukken 
in de “Outline of the thesis” 

Hierna volgt de Algemene Introductie, waarin atherosclerose en (in-stent) restenose worden 
uitgelegd. Atherosclerose is een inflammatoire aandoening van de arteriële vaatwand, die 
reeds op jonge leeftijd zijn oorsprong vindt als gevolg van een verhoogde doorgankelijkheid 
van de binnenbekleding van de vaatwand oftewel het endotheel. Systemische factoren, die 
bekend staan als risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, 
roken en cholesterol spelen hierbij een belangrijke rol. Niet alleen deze systemische 
factoren, maar ook lokale factoren zijn van belang, wat is af te leiden uit het gegeven, dat 
atherosclerose zich bij voorkeur manifesteert op vertakkingen van de arteriële vaatboom. Op 
deze plaatsen is de bloedstroom turbulent hetgeen de infiltratie van bepaalde cellen in het 
bloed, de monocyten, in de vaatwand bevordert en wat gezien kan worden als de eerste stap 
in het ontstaan van atherosclerose. Monocyten veranderen tijdens infiltratie in de vaatwand 
in macrofagen, die vervolgens gemodificeerd cholesterol (onder andere geoxideerd low-
density lipoprotein cholesterol (ox-LDL)) opnemen en daardoor veranderen in zogenaamde 
“schuimcellen” ook wel “foam cells” genoemd. Deze schuimcellen zijn kenmerkend 
voor atherosclerose en staan centraal in het ziekteproces om samen met geactiveerde, 
zich vermenigvuldigende gladde spiercellen, de ontstekingsreactie te bevorderen, die 
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het endotheel aanstuurt tot het aantrekken van nog meer monocyten. In de loop van jaren 
ontstaat op deze wijze een zogenaamde atherosclerotische plaque die aanleiding kan geven 
tot een vernauwing van de betreffende arterie. Om de binnendiameter of het vaatlumen te 
behouden ondergaat de slagader expansieve remodelering ofwel “outward remodeling”. 
Echter, als dit compensatiemechanisme tekortschiet kan de patiënt, in het geval de 
vernauwing een kransslagader van het hart betreft, dit merken als een drukkend gevoel op de 
borst bij inspanning, ook wel genoemd “angina pectoris”. Het kan ook voorkomen dat een 
atherosclerotische plaque scheurt (plaque ruptuur), waardoor een bloedstolsel ontstaat dat 
de slagader ineens volledig afsluit met een acuut hartinfarct als gevolg. Als dit gebeurt zal 
de patiënt met spoed naar het ziekenhuis moeten worden gebracht. voor een zogenaamde 
“dotter” of percutane coronaire interventie (PCI). De cardioloog zal dan proberen de 
verstopte kransslagader van het hart te openen met een ballon en stent om op deze wijze 
verdere schade aan het hart te voorkomen. Helaas is het zo dat 20% van de geplaatste stents 
weer dicht gaan zitten als gevolg van ontstekingsgemedieerde groei van gladde spiercellen. 
Dit proces heet (in-stent) restenose en is vaak aanleiding voor een nieuwe percutane coronaire 
interventie (PCI) behandeling. Een vergelijkbaar probleem, dat graft failure genoemd wordt, 
kan zich voordoen na een bypass operatie of coronary artery bypass graft (CABG). Bij 
deze operatie wordt de kransslagader middels een omleiding of graft omgeleid. 

In Hoofdstuk 2 en 3 worden de “NR4A nucleaire receptoren” geïntroduceerd in twee 
gepubliceerde overzichtsartikelen. Om beter geschikt te zijn als inleiding van dit proefschrift 
zijn deze artikelen enigszins aangepast in vergelijking met de originele publicaties. De NR4A 
nucleaire receptoren behoren tot een zogenaamde superfamilie van eiwitten: de nucleaire 
hormoonreceptoren. Deze superfamilie heeft 49 leden en is onderverdeeld in 7 subfamilies, 
waarvan de NR4A nucleaire receptoren, bestaande uit Nur77, Nurr1 en NOR-1, één 
subfamilie vormt. Van oudsher wordt er een onderverdeling gemaakt in ligand-activeerbare 
nucleaire receptoren, zoals de oestrogeen receptor of de schildklierhormoon receptor en de 
“orphan” nucleaire receptoren, waarvan het ligand nog onbekend is of mogelijk ontbreekt. 
Een belangrijk kenmerk van NR4A nucleaire receptoren is, dat het expressieniveau in de 
cel sterk en snel gereguleerd wordt door omgevingssignalen, zoals ontstekingsfactoren 
en groeifactoren. Derhalve behoren deze receptoren tot de “early response genes”. NR4A 
nucleaire receptoren functioneren als transcriptiefactoren en sturen groepen “downstream” 
genen aan, en dus specifieke cellulaire functies. Behoudens de expressie van deze 
receptoren speelt hierin ook de interactie met andere transcriptiefactoren, co-repressoren 
en -activatoren een belangrijke rol. Recent is door onze onderzoeksgroep aangetoond, dat 
NR4A nucleaire receptoren aanwezig zijn in geactiveerde gladde spiercellen en macrofagen 
in de atherosclerotische vaatwand. Deze waarneming is in tegenstelling tot de gezonde, niet-
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atherosclerotische vaatwand, waarin geen expressie van deze transcriptiefactoren is. 

Deel II 
In Hoofdstuk 4 beschrijven wij voor het eerst dat de NR4A nucleaire receptoren 
specifiek aanwezig zijn in macrofagen in de humane atherosclerotische plaque, maar niet 
in de gezonde vaatwand. Tevens wordt de expressie en functie van de NR4A nucleaire 
receptoren in gekweekte humane macrofagen ontrafeld. Eerst wordt aangetoond dat in 
gekweekte “THP-1” macrofagen NR4A nucleaire receptoren sterk gereguleerd worden door 
ontstekingsbevorderende moleculen, zoals lipopolysachariden (LPS) en tumor necrosis factor-
α (TNF-α). Vervolgens wordt de functie in deze cellen bestudeerd door gebruik te maken van 
(lenti)virussen, waarmee de NR4A nucleaire receptoren tot overexpressie worden gebracht, 
dan wel uitgeschakeld kunnen worden middels “short hairpin” RNA. Uit deze experimenten 
blijkt dat NR4A nucleaire receptoren in staat zijn ontstekingsprocessen te remmen, welke een 
belangrijke rol spelen bij het ontstaan en de progressie van atherosclerose. Deze remming 
betreft met name de expressie van de pro-inflammatoire eiwitten interleukine-1β (IL-1β) en 
IL-6, en de chemokines IL-8, macrophage inflammatory protein-1α (MIP-1α), MIP-1β en 
monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1). In aanvulling hierop hebben wij aangetoond 
dat NR4A nucleaire receptoren de opname van ox-LDL in de macrofaag, en derhalve de 
vorming van “schuimcellen”, remmen. Dit kan verklaard worden door verminderde expressie 
van receptoren die ox-LDL in de cel kunnen opnemen, zoals scavenger receptor-A (SR-A) 
en CD36. Verder is ook de expressie van oppervlakte marker CD11b verminderd, wat erop 
kan duiden dat NR4A nucleaire receptoren de differentiatie van monocyt naar macrofaag 
remmen. Tot slot concluderen wij dat, gezien de remmende werking van NR4A nucleaire 
receptoren in macrofagen op ontsteking en opname van cholesterol, het waarschijnlijk is dat 
deze receptoren een beschermend effect hebben op de ontwikkeling van atherosclerose.

Expansieve remodelering is een belangrijk proces in atherosclerose, omdat dit proces enerzijds 
een compensatiemechanisme is bij arteriële vernauwingen en anderzijds omdat plaque 
rupturen vaker optreden in arteriën die kenmerken vertonen van expansieve remodelering. 
In Hoofdstuk 5 maken wij gebruik van een muizenmodel, waarbij expansieve remodelering 
van de linker halsslagader optreedt ten gevolge van het afbinden van de rechter halsslagader. 
Deze expansieve remodelering vindt plaats in 4 weken en wij laten zien dat Nur77 tot 
expressie komt tijdens dit proces. Om de functie van Nur77 in dit proces te onderzoeken 
maken we gebruik van transgene muizen, die Nur77 of een dominant-negatieve remmer 
van Nur77 (∆TA) specifiek tot overexpressie brengen in gladde spiercellen in de arteriële 
vaatwand. Wanneer deze muizen worden blootgesteld aan expansieve remodelering van 
de halsslagader, blijkt dat Nur77 transgene muizen minder goed in staat zijn expansief te 
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remodeleren dan ∆TA-transgene of wild-type muizen. Vaattonus en ontsteking spelen bij 
expansieve remodelering een belangrijke rol en in aanvullende experimenten laten wij zien dat 
in Nur77 transgene muizen de vaattonus onveranderd is ten opzichte van wild-type muizen, 
maar dat het aantal macrofagen en de expressie van zogenaamde matrix-metalloproteinasen 
(MMP-1 en MMP-9) verminderd is. Wij concluderen, dat in muizen Nur77 tot expressie 
komt gedurende expansieve remodelering en dat Nur77 in gladde spiercellen dit proces remt. 
Een verminderd aantal macrofagen en verlaagde expressie van MMPs in de vaatwand van 
Nur77 transgene muizen spelen hierin een cruciale rol. 

In Hoofdstuk 6 wordt het effect van 6-MP, een actieve metaboliet van het immunosuppressieve 
geneesmiddel azathioprine, op monocyten en macrofagen in atherosclerose beschreven. Wij 
laten in gekweekte THP-1 monocyten zien, dat 6-MP het niveau van purines (bouwstenen 
voor DNA) verlaagt en geprogrammeerde celdood (apoptose) verhoogt, wat resulteert in een 
verminderd aantal monocyten. De inductie van apoptose gaat gepaard met een verhoogde 
caspase activiteit en verlaagde expressie van twee genen die tegen apoptose beschermen; 
Bcl-xL en Bcl-2. Ook vermindert 6-MP de expressieniveaus van de adhesiemoleculen VLA-4 
en platelet endothelial adhesion molecule-1 (PECAM-1), eiwitten die betrokken zijn bij het 
uittreden van monocyten uit de bloedbaan in de vaatwand. Stimulatie van THP-1 macrofagen 
met de ontstekingsfactor LPS resulteert in aanmaak en uitscheiding van MCP-1, een eiwit dat 
de migratie van monocyten uit de bloedbaan naar de vaatwand bevordert. In aanwezigheid van 
6-MP is de MCP-1 productie sterk verlaagd, terwijl de overleving van de macrofagen slechts 
in beperkte mate wordt beïnvloed door dit eiwit. Tot slot laten wij zien, dat in een muismodel 
voor atherosclerose dat gebaseerd is op het gebruik van ApoE*3-Leiden transgene muizen 
blootgesteld aan een vetrijk dieet, lokaal toegediend 6-MP middels een “drug-eluting cuff” 
rondom de beenarterie de vorming van atherosclerotische lesies remt. In overeenstemming 
met de resultaten van onze experimenten met gekweekte gladde spiercellen, gaat deze 
remming van atherosclerose in muizen gepaard met een verminderd aantal macrofagen.

Deel III 
Restenose is de meest voorkomende complicatie van PCI en in Hoofdstuk 7 beschrijven wij 
de associatie van vaak voorkomende genetische variaties van één van de NR4A-genen, Nurr1 
met het risico op (in-stent) restenose en de expressie en functie van Nurr1 in restenose. In een 
prospectief patiënten cohort, waarvan alle patiënten PCI met stentplaatsing ondergingen, laten 
wij zien dat Nurr1 haplotypes zijn geassocieerd met een hoger risico op in-stent restenose en 
de daarbij behorende behandelingen voor re-vascularisatie. Bovendien wordt aangetoond, dat 
Nurr1 tot expressie komt in gladde spiercellen in humane in-stent restenose lesies. Vervolgens 
wordt, wederom door gebruik te maken van lenti(virussen) die Nurr1 tot overexpressie 
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brengen dan wel Nurr1 uitschakelen met behulp van “short hairpin” RNA, de functie van 
Nurr1 in gekweekte humane gladde spiercellen bestudeerd. Het blijkt dat Nurr1 de groei van 
gladde spiercellen remt en dat dit gepaard gaat met verhoogde eiwitniveaus van p27kip1, een 
eiwit dat de celcyclus remt en dus de groei van deze cellen verhindert. In aanvulling op deze 
experimenten laten wij zien dat Nurr1 de expressie remt van de ontstekingsfactoren TNF-α, 
MCP-1 en IL-1β in humane gladde spiercellen. In een speciaal muismodel voor restenose, 
waarbij de vaatwand wordt beschadigd met een metalen draadje, wordt in overeenstemming 
met de resultaten in gekweekte gladde spiercellen, aangetoond dat Nurr1 een beschermend 
effect heeft op de vorming van gladde spiercelrijke lesies.

In eerdere studies hebben wij laten zien dat Nur77 tot expressie komen in restenose en de 
vorming van gladde spiercelrijke lesies in arteriën verminderd. In Hoofdstuk 8 wordt 6-MP, 
een stof waarvan aangetoond is dat het de activiteit van Nur77 verhoogd, geëvalueerd als een 
mogelijk (lokaal) medicijn voor het remmen van (in-stent) restenose. Allereerst laten wij zien 
dat 6-MP de transcriptionele activiteit van Nur77 in gladde spiercellen bevordert. Dit gaat 
gepaard met een remming van de celdeling van gladde spiercellen en middels “knockdown” 
van Nur77 door “small interfering” RNA tonen wij aan dat Nur77 hierbij betrokken is. Het 
effect van 6-MP op gladde spiercelrijke lesie vorming in vivo wordt getoetst in een muismodel 
voor restenose, waarbij rondom de beenslagader wederom een “cuff” wordt geplaatst, die 
ook geladen kan worden met 6-MP. Tengevolge van het plaatsen van een dergelijke cuff 
komt Nur77 verhoogd tot expressie. Vervolgens wordt aangetoond dat er minder gladde 
spiercelrijke lesie vorming is, wanneer een met 6-MP geladen cuff wordt gebruikt ten opzicht 
van controle cuffs, die geen 6-MP bevatten. Dit effect gaat gepaard met een verminderd aantal 
cellen dat “proliferative cell nuclear antigen” (PCNA) tot expressie brengt en een verhoogde 
expressie van p27kip1, wat erop duidt dat 6-MP de deling van gladde spiercellen in vivo remt. 
Om de bijdrage van Nur77 in het remmend effect van 6-MP op vasculaire lesie vorming te 
toetsen, hebben we wederom gebruik gemaakt van transgene muizen die Nur77 of de remmer 
van Nur77, “∆TA”, specifiek tot overexpressie brengen in gladde spiercellen. In Nur77 
transgene muizen laten wij een versterkt effect van de beschermende uitwerking van 6-MP 
op vasculaire lesie vorming zien, terwijl in “∆TA” transgene muizen het beschermend effect 
van 6-MP niet meer aanwezig is. Samengevat laten deze resultaten zien dat het beschermend 
effect van 6-MP op gladde spiercelrijke lesie vorming afhankelijk is van Nur77.

In de Hoofdstukken 7 en 8 wordt genoemd dat p27kip1 een remmer is van de celcyclus in 
gladde spiercellen en macrofagen en dat de expressie van dit eiwit wordt gereguleerd door 
Nur77 en Nurr1. In Hoofdstuk 9 hebben wij de associatie tussen genetische variaties van 
één bouwsteen van het DNA, zogenaamde “single nucleotide polymorphisms” (SNPs) in 
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het p27kip1 gen en het risico op in-stent restenose bestudeerd. Drie verschillende SNPs in 
het p27kip1 gen (-838C>A; -79C>T; +326G>T) werden bepaald in een prospectief patiënten 
cohort, waarvan alle patiënten PCI met stentplaatsing ondergingen. Hierin vonden wij dat de 
p27kip1-838C>A SNP geassocieerd is met in-stent restenose: het -838AA genotype vermindert 
het risico op in-stent restenose. Deze bevinding werd bevestigd in een tweede patiënten cohort 
bestaande uit 2309 patiënten, die ook PCI met stentplaatsing ondergingen. Er werd in beide 
studies geen associatie gevonden tussen in-stent restenose en de andere twee p27kip1 SNPs; 
-79C>T en +326G>T. Vervolgens werd het effect van de p27kip1-838C>A SNP, dat gelegen 
is in het deel van het DNA dat de expressie van p27kip1 reguleert, op de transcriptionele 
activiteit van de promotor van het p27kip1 gen bepaald. Het blijkt dat de promotor activiteit 
20 keer hoger is, indien het –838A allel aanwezig is. Op grond van deze bevindingen hebben 
wij geconcludeerd dat patiënten met het p27kip1 -838AA genotype een verminderd risico op 
in-stent restenose hebben, wat in overeenstemming is met een verhoogde promotor activiteit 
van het -838A allel van deze celcyclus remmer. 

Deel IV
In aanvulling op de afzonderlijke hoofdstukken worden in Hoofdstuk 10 de resultaten 
van het onderzoek naar NR4A nucleaire receptoren in atherosclerose en restenose verder 
bediscussieerd. Tevens worden de resultaten verkregen in een algemeen wetenschappelijk 
en meer klinisch perspectief geplaatst. Tot slot worden er conclusies getrokken en suggesties 
gedaan voor verder onderzoek om het inzicht in de NR4A nucleaire receptoren te vergroten 
met als doel de klinische toepasbaarheid van de kennis over deze receptoren rondom hart- en 
vaatziekten te bevorderen.




