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SUMMARY AND CONCLUSIONS 

 

This thesis addresses several issues related to the interplay between lipoproteins and prevention 

of coronary artery disease (CAD). More precisely, it evaluates different means by which CAD risk 

management programs could be improved, with the ultimate goal to further increase accuracy of 

such programs. Part I focuses on currently available strategies of CAD risk assessment (chapters 2-

4) and treatment (chapters 5 and 6), evaluating the role of several novel lipoprotein parameters in 

these processes. In Part II (chapters 7-10) emphasis is on development of novel therapies, with a 

focus on pharmacological increase of plasma high-density lipoprotein (HDL) cholesterol levels 

through inhibition of the cholesteryl ester transfer protein (CETP). In this final chapter, we will 

briefly summarize the main findings of the studies included in this thesis, and also discuss the 

implications for current clinical practice and future research. 

 

Part I - Risk assessment 

Chapter 2 – The study described in chapter 2 was set out to determine whether measurements 

providing detailed information of the pro-atherogenic lipoprotein fraction, i.e. low-density 

lipoprotein (LDL) particle number and LDL particle size, add to the accuracy of CAD risk 

assessment in the general population. To this purpose, these parameters were measured in the 

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Norfolk case-control cohort, 

which was nested in a large prospective study to determine risk factors for several types of cancer. 

Strengths of the relationships with CAD were determined for these additional lipoprotein 

parameters, and compared with the relationships for standard lipoprotein measures. The data 

demonstrate a significant relationship between LDL particle number and risk of CAD, which was 

somewhat stronger as compared to the relationships for LDL cholesterol and LDL particle size. This 

additional predictive information carried by LDL particle number, however, disappeared when 

other standard lipid parameters, such as HDL cholesterol and triglycerides, were taken into 

account. These data lend further support to the concept that higher LDL particle number is 

indicative of increased CAD risk. However, due to its close relationship with other metabolic 

dysregulations, briefly summarized as the metabolic syndrome, this relationship is lost after 

correction for parameters related to such derangement.  

Implications for clinical practice – Based on the present analysis in a large cohort study, we 

conclude that routine-wise implementation of indices of LDL particle number and/or LDL particle 

size should not be recommended, at least for CAD risk assessment in the general population. 

Following correction for standard available lipoprotein parameters, these measures offer no 

additional value, whereas the economic impact of these tests is substantial. 

 

Chapter 3 – In order to explore the role of parameters representing the anti-atherogenic 

lipoprotein pathway, the next study was performed to analyze the relationships with CAD 

occurrence for HDL cholesterol, as well as for the main apolipoprotein of this lipid particle, 
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apolipoprotein A-I. In particular, this study was set out to assess whether the frequently 

documented inverse relationship with CAD for both parameters was still present at very high 

values, and whether the presence of very large HDL particles still offered cardioprotection. This 

study was performed using data from two large prospective studies, i.e. the previously described 

EPIC-Norfolk case-control study (see chapter 2) and the most recent clinical trial that compared 

CAD risk reducing potency of high-dose to usual-dose statin therapy (Incremental Decrease in End 

points through Aggressive Lipid lowering, IDEAL). As expected, a negative relationship with CAD 

occurrence was observed for HDL cholesterol as well as for apolipoprotein A-I at concentrations in 

the low to normal ranges. However, when patients with very high levels were specifically studied, 

increased risk estimates were observed in the IDEAL cohort for HDL cholesterol, which was 

statistically significant at levels >1.81 mmol/L. This J-shaped risk curve was also present for HDL 

particle size in the EPIC-Norfolk study, but not for apolipoprotein A-I in both study cohorts. These 

data suggest that HDL cholesterol is not the best parameter to quantify the atheroprotective 

effect of HDL. In fact, if plasma levels of HDL cholesterol become very high (usually accompanied 

by very big particle size), HDL may even turn into a risk factor rather than a protecting entity. In 

contrast, apolipoprotein A-I does not convert into a risk factor at very high levels.  

Implications for clinical practice – Together, these data support the notion that apolipoprotein A-I 

is more suitable as CAD risk indicator than HDL cholesterol. Consequently, the former parameter 

should be routinely used for quantification of HDL-related CAD risk. In addition, these findings 

may have direct consequences for development of novel therapies targeting the HDL particle, 

which will be further discussed below. 

 

Chapter 4 – Among all lipoprotein parameters available, the ratio of apolipoprotein B to A-I 

(apolipoprotein B/A-I) attracts most attention to date. Reason for the emphasis put on this 

parameter is its proposed superiority in representing both the pro-atherogenic and anti-

atherogenic characteristics of all lipoprotein subclasses relevant for atherosclerosis. In other 

words, apolipoprotein B/A-I is suggested to be the best index of the total atherogenic balance (see 

introduction of chapter 4 for more information related to this specific issue). In addition, 

measurements of both parameters are highly standardized and can reliably be measured under 

non-fasting conditions, which will add to practical simplicity of risk assessment procedures. 

Despite a large amount of studies summarizing its clear theoretical benefits, studies reporting 

head-to-head comparisons of apolipoprotein B/A-I to standard lipid measurements in terms of 

accuracy of risk assessment were not available. Therefore, we performed another study using the 

EPIC-Norfolk case-control cohort, in which we directly compared the accuracy of apolipoprotein 

B/A-I to standard lipid measurements to predict future CAD. This study is presented in chapter 4. 

The data show that apolipoprotein B/A-I is more closely related to the occurrence of future CAD as 

compared to the best lipid risk indicator, i.e. the ratio of total to HDL cholesterol (total/HDL 

cholesterol). However, evaluation of discriminating power using Receiver Operating 

Characteristics (ROC) analysis demonstrated equivalence for both parameters. Indeed, when risk 
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assessment was based on a prediction model including apolipoprotein B/A-I instead of total/HDL 

cholesterol, the net number of cases who were correctly reclassified (i.e. reclassified into higher 

risk groups) was modest (15 out of 834). These findings show equal accuracy of apolipoprotein 

B/A-I versus total/HDL cholesterol to separate patients who are at high CAD risk from those at 

lower risk, at least in this study cohort. More recently, another report was published on this issue 

(1). The investigators of this novel study performed a comparable set of analyses (including ROC 

analysis), but made use of a much larger study cohort comparing 12,461 patients who suffered 

from CAD to 14,637 matched controls (INTERHEART). In contrast to our findings summarized 

above, the use of apolipoprotein B/A-I in this study resulted in a statistically significant better ROC 

as compared to total/HDL cholesterol.  

Implications for clinical practice and future research – Altogether, these data suggest that 

apolipoprotein B/A-I adds to the accuracy of CAD risk assessment, but that the degree of 

improvement may be marginal since it only becomes statistically significant in case of a very high 

statistical power. Combined with the close standardisation of its measurement as well as the 

possibility to use non-fasting blood samples for a reliable quantification, we consider the present 

data to be in favour of routine clinical use of the apolipoprotein B/A-I index in CAD risk 

assessment. To further validate this final conclusion, it would be of interest to use the INTERHEART 

cohort for an additional analysis of reclassification, since the resulting reclassification index 

provides most practical insights into the consequences for risk assessment accuracy upon 

implementation of the apolipoprotein ratio. In addition, novel studies should provide similar 

evaluations of the role of apolipoprotein B/A-I in populations with a higher prevalence of obesity. 

Of note, obesity leads to insulin resistance, which often results in high plasma levels of 

apolipoprotein B in spite of relatively normal LDL cholesterol concentration. In conjunction with 

lower levels of HDL cholesterol and apolipoprotein A-I accompanying this metabolic 

derangement, one might expect a further rise of the clinical value associated with apolipoprotein 

B/A-I in such circumstances. As a final step in the process towards clinical implementation of 

apolipoprotein B/A-I, additional studies should generate novel risk calculators to offer practical 

tools for routine use of this promising lipoprotein parameter. 

 

Part I - Risk treatment 

Chapter 5 – After an extensive evaluation of CAD risk assessment in the previous chapters, focus 

was shifted towards treatment of increased risk through statin therapy. The main study objective 

was to find the best approach for monitoring adequacy of statin treatment. In currently available 

treatment guidelines, LDL cholesterol is recommended as the primary target of therapy. As such, 

current clinical practice of statin treatment aims to reach a pre-specified LDL cholesterol target 

value. However, following the discussion surrounding CAD risk assessment, other lipoprotein 

parameters are suggested as more appropriate targets, since they might better reflect residual 

CAD risk in patients receiving statin therapy. These alternative target parameters include 

apolipoprotein B, non-HDL cholesterol and the apolipoprotein B/A-I ratio. Non-HDL cholesterol is 
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calculated as total minus HDL cholesterol, and represents the amount of cholesterol present in all 

lipoproteins except HDL. In chapter 5, we performed a post-hoc analysis using data from the 

‘Treating to New Targets’ (TNT, n=10,001) (2) and IDEAL (n=8,888) (3) clinical trials to investigate 

which of these lipoprotein parameters was the best indicator of residual CAD risk, and hence the 

best parameter to reflect adequacy of statin therapy. The data clearly demonstrate non-HDL 

cholesterol and apolipoprotein B to be more closely related to cardiovascular outcome than LDL 

cholesterol. A direct comparison of these parameters revealed no significant difference. Among all 

study variables evaluated, the apolipoprotein B/A-I ratio was the best determinant of residual risk. 

These findings suggest that apolipoprotein B/A-I, next to its additive value in risk assessment (see 

chapter 4), might also be the best candidate to improve CAD prevention when used as target 

parameter for statin therapy. However, one important issue might prevent clinical implementation 

of the ratio as treatment target right now. This issue relates to the lower part of the ratio, 

apolipoprotein A-I. In fact, it is unknown whether a certain pharmacological increase of 

apolipoprotein A-I results in a reduction of CAD risk in all circumstances. Moreover, it remains to 

be investigated whether a certain reduction of the apolipoprotein B/A-I value through increasing 

the apolipoprotein A-I concentration is associated with risk reduction comparable to that obtained 

by a similar decrease of the apolipoprotein B concentration. These issues need to be addressed in 

future studies using data from clinical trials that assessed the clinical benefit of novel strategies 

targeting HDL. 

Implications for clinical practice and future research – Given these considerations, our data 

provide further impetus to routine use of either non-HDL cholesterol or apolipoprotein B as novel 

parameters to monitor statin therapy at the present time. Both parameters were equivalent in 

their ability to predict recurrent CAD, but the advantage of non-HDL cholesterol to be easily 

calculated from measurements that are already part of clinical practice might be in favour of the 

lipid parameter. Routine use of the apolipoprotein B/A-I ratio awaits further exploration of the 

relationship between pharmacologically raised plasma levels of apolipoprotein A-I and CAD risk. 

 

Chapter 6 – In order to offer practical tools for routine use of the aforementioned lipoprotein 

parameters as treatment targets, we subsequently assessed specific target values for each of them. 

In fact, such values available in literature originate from existing LDL cholesterol target values or 

were more indirectly derived. In chapter 6, we present data from a post-hoc analysis of the IDEAL 

clinical trial, in which we calculated values for apolipoprotein B, non-HDL cholesterol and 

apolipoprotein B/A-I below which no statistical significant relationship with cardiovascular 

outcome was present anymore. These values turned out to be 2.87 mmol/L for non-HDL 

cholesterol, 0.89 g/L for apolipoprotein B and 0.67 for apolipoprotein B/A-I. These specific 

numbers were than considered as reasonable estimates of target values. Although these findings 

may be considered a next step in the process of routine use in clinical practice, they do not 

provide the final answer as to whether these are the optimal target values. In fact, such values 

should preferably follow from randomized clinical trials, evaluating clinical benefit of one 
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treatment modality to another. Since these studies are unlikely to be initiated at the present time, 

comparable post-hoc analyses are required to further validate our findings. 

Implications for clinical practice and future research – Based on the present analysis, values of 2.87 

mmol/L for non-HDL cholesterol and 0.89 g/L for apolipoprotein B may be considered estimates of 

optimal target levels for statin therapy in high-risk individuals. However, additional data from 

large-scaled studies using similar analyses are required. The findings from different studies 

together may finally lead to definition of optimal target values by consensus. 

 

Part II - Novel Therapy 

Chapter 7 – This is the first chapter of the second part of this thesis. In view of the focus on HDL 

cholesterol increase through CETP-inhibition in this second part, chapter 7 provides a review of 

several aspects related to inherited disorders that give rise to changes of plasma HDL cholesterol. 

These include genetic defects of enzymes that are crucial in HDL metabolism: apolipoprotein A-I, 

ATP-binding cassette transporter A1 (ABCA1), lecithin:cholesteryl acyltransferase (LCAT) and CETP. 

This review also summarizes data on intima-media thickness (IMT) measurements in patients with 

these disorders. This technique is a non-invasive measure of atherosclerotic changes of the artery 

wall, and has been accepted as a surrogate marker for CAD risk (4). The data confirm that 

decreased levels of HDL cholesterol on a genetic basis always result in increased atherosclerosis 

progression, regardless of the specific underlying genetic cause. In contrast, the CETP-deficient 

individuals did not show decreased atherosclerosis progression, despite considerable increased 

plasma levels of HDL cholesterol.  

Implications for clinical practice and future research – Since pharmacological interventions 

preferably act by reducing enzyme-activity, these data are in favour of CETP-inhibition as novel 

HDL cholesterol increasing strategy. Given the absence of any effect on IMT in CETP deficient 

subjects, however, the consequences for atherosclerosis progression associated with this strategy 

should be carefully investigated. 

 

Chapter 8 – In an attempt to further elucidate the relation between CETP deficiency and 

lipoprotein alterations in a Western population, we set out to identify novel CETP deficient 

individuals in The Netherlands. In view of this, we measured CETP activity in Dutch subjects with 

hyperalphalipoproteinemia (HALP), which was defined as HDL cholesterol levels above the 90th 

percentile for age and sex. Subjects with low CETP activity were subsequently included in a 

program to identify potential underlying CETP gene defects. Chapter 8 summarizes the resulting 

data. Among 95 subjects with the HALP phenotype, one woman showed low CETP activity. 

Sequencing of the CETP gene demonstrated heterozygosity for a novel splice site mutation, and 

screening of family members led to the identification of 24 additional heterozygotes. As compared 

to matched family controls, the CETP deficient individuals had a 50% reduced CETP activity, giving 

rise to strongly increased levels of plasma HDL cholesterol (2.06 versus 1.52 mmol/L) and 

apolipoprotein A-I (1.87 versus 1.63 g/L). Comparing several parameters that reflect the pro-
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atherogenic lipoprotein fraction revealed no differences. Collectively, this first Caucasian family 

with inherited CETP deficiency displayed the expected changes of the anti-atherogenic lipoprotein 

fraction. In contrast to some reports from Japanese individuals with CETP deficiency, no significant 

differences in the pro-atherogenic fraction could be observed.  

Implications for clinical practice – These data demonstrate favourable lipoprotein changes 

following genetic CETP deficiency in a Western population, and further highlight the fact that 

pharmacological inhibition of CETP should be considered as a promising novel strategy to raise 

plasma HDL cholesterol, with the ultimate goal to further decrease CAD risk. 

 

Chapter 9 – Given the relatively low prevalence of genetic CETP deficiency in the general 

population, it is quite impossible to reliably assess its consequences for CAD risk. To nevertheless 

address this important issue, we studied the relationship between the CETP-629C A 

polymorphism and risk of CAD in the EPIC-Norfolk case-control cohort, results of which are 

presented in chapter 9. The -629C A genetic variant has previously been shown to result in 

decreased CETP activity and slightly increased plasma HDL cholesterol (5). Despite the fact that its 

marginal effects on CETP activity and HDL cholesterol may limit the results to be generalized to 

CETP deficiency due to pharmacological inhibition, the common prevalence of the -629C A 

polymorphism in the general population strengthens the usefulness of this approach. The data did 

not show the expected difference in CAD risk associated with the three genotypes. Although 

several study limitations were present to explain this unexpected outcome, the data might also 

suggest that a genetically determined low CETP activity with concomitant increased levels of 

plasma HDL cholesterol does not protect against atherosclerosis. 

 

Chapter 10 – Given the apparent controversy with respect to CETP and its effect on 

atherosclerosis, the final chapter of this thesis discusses the role of CETP other than increasing HDL 

cholesterol following low activity. This review demonstrates that CETP-inhibition might affect the 

process of atherosclerosis by many mechanisms and into different directions. Consequently, any 

conclusion with respect to its ultimate effect on CAD risk remains speculation without clinical trial 

data. One year after this review, data from the first clinical trials using pharmacological CETP-

inhibition through torcetrapib were published. In these studies, patients with familial 

hypercholesterolemia (6), mixed dyslipidemia (7) or previous CAD (8) were randomly assigned to 

receive placebo or torcetrapib, both on top of statin therapy. The effect on atherosclerosis 

progression was estimated by measurements of the carotid IMT or by coronary intravascular 

ultrasonography (IVUS). In all studies, a considerable increase of plasma HDL cholesterol as well as 

a significant decrease in LDL cholesterol induced by torcetrapib did not slow down the 

progression of atherosclerosis. In contrast, active treatment resulted in a small but significant 

increase of atherosclerosis progression in some patient groups. In the meantime, another large 

clinical trial including 15,000 patients with pre-existing CAD was prematurely terminated by the 

Data en Safety Monitoring Committee because of a statistically significant excess mortality rate in 
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the torcetrapib arm as compared to the placebo arm. A detailed analysis demonstrated excess 

congestive heart failure and revascularisation procedures in the active treatment arm. As a result 

of these outcomes, the concept of CETP-inhibition as novel approach to combat CAD has become 

a matter of intense debate. The major question at the present time is: what went wrong? First of 

all, torcetrapib proved to induce a significant rise of systolic blood pressure. A recent post-hoc 

analysis provides evidence for a direct causal role played by this change in mediating the adverse 

effect of torcetrapib (9). However, subgroup analysis in this study could not identify any 

relationship between HDL cholesterol increase and decreased atherosclerosis progression. This 

leaves room to a second hypothesis, i.e. to the concept that inhibition of CETP in itself is not anti-

atherogenic, and in some circumstances even pro-atherogenic. In fact, data from several studies 

described in this thesis are in support of this hypothesis to some degree. First of all, we did not 

observe any difference in carotid IMT measurements between genetic CETP deficient subjects and 

healthy controls (chapter 7). Although the sample size was quite small (n=18) and may have 

induced a type II error, this outcome might in retrospection represent reality. A similar conclusion 

applies to the data described in chapter 9, showing absence of any relation between a common 

CETP gene polymorphism and CAD risk. When it comes to a biological explanation for the concept 

of CETP-inhibition to be pro-atherogenic, the effect of very high levels of HDL cholesterol and a 

preponderance of very large HDL particles merits further discussion. Supported by our J-shaped 

risk curve for HDL cholesterol and HDL particle size with CAD risk as described in chapter 3, such 

lipoprotein changes may turn into a pro-atherogenic state at some point. Whether this is the result 

from defects in HDL-mediated reverse cholesterol transport, disrupted anti-inflammatory capacity 

or other mechanisms remains to be elucidated.  

Implications for clinical practice and future research – Taken together, clinical trial evidence with 

respect to CETP-inhibition has raised lots of questions rather than answers and solutions. These 

questions urgently need further research. In view of this, the development of novel CETP-

inhibitors, anacetrapib and dalcetrapib, holds great promise. In the available studies in humans, 

these compounds were highly efficacious in raising plasma HDL cholesterol, but more importantly, 

did not affect systolic blood pressure (10). If the absence of any effect on blood pressure can be 

confirmed by novel studies based on larger patient groups, the floor is open to a careful 

exploration of the effect on atherosclerosis progression mediated by these novel compounds. In 

the meantime, a second line of research needs further attention, focussing on the apolipoprotein 

A-I. As mentioned, this apolipoprotein is the main protein component present on HDL and is 

thought to be the direct mediator of several anti-atherogenic functions exerted by this 

lipoprotein. This concept, as well as cumulating evidence favouring the role of HDL functionality at 

the cost of its cholesterol content in atheroprotection, have led to several strategies directly 

targeting apolipoprotein A-I. Among these, administration of apolipoprotein A-I mimetic peptides 

has shown promising results in the first studies. The epidemiological data with respect to 

apolipoprotein A-I as described in chapter 3 add further support to this concept. These and other 

study results justify a further exploration of this novel approach in the fight against CAD. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Hart- en vaatziekten (HVZ) staan wereldwijd op nummer 1 van de lijst van meest voorkomende 

doodsoorzaken. Ondanks goede preventieve behandelingen, voorspellen wetenschappelijke 

gegevens dat dit in 2030 nog steeds het geval zal zijn. Om deze belangrijke doodsoorzaak tóch te 

kunnen bestrijden, is het van groot belang om aandacht te blijven schenken aan de huidige 

preventie richtlijnen. Dit proefschrift evalueert diverse methoden die zouden kunnen leiden tot 

verbetering van dergelijke richtlijnen. Het eerste deel richt zich op potentiële methoden ter 

verbetering van de huidige manier van HVZ risicoschatting (hoofdstukken 2-4) en behandeling 

(hoofdstukken 5 en 6). In het tweede deel (hoofdstukken 7-10) staat de ontwikkeling van nieuwe 

behandelingen centraal. Hierbij gaat het voornamelijk om medicamenteuze verhoging van het 

beschermende cholesterol gehalte (het HDL cholesterol) door middel van remming van een eiwit 

dat intensief betrokken is bij de verwerking van deze cholesterol fractie (cholesteryl ester transfer 

protein, CETP). In dit laatste hoofdstuk zullen de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift 

worden samengevat. Ook zullen eventuele klinische implicaties alsmede noodzaak tot verder 

onderzoek worden besproken. 

 

Deel I – Risicoschatting 

Indien moet worden besloten óf behandeling ter preventie van HVZ is geïndiceerd, wordt eerst 

het individuele risico op toekomstige HVZ geschat. Bij een patiënt zonder HVZ of diabetes mellitus 

in de voorgeschiedenis is dit risico afhankelijk van het wel/niet aanwezig zijn van risicofactoren. 

Dergelijke risicofactoren zijn: geslacht, leeftijd, roken, concentratie van het slechte en goede 

cholesterol (respectievelijk LDL en HDL cholesterol), bloeddruk en het voorkomen van HVZ in de 

familie. Er zijn momenteel diverse rekenmodules beschikbaar waarmee een bepaalde combinatie 

van risicofactoren in een risicogetal kan worden omgezet. Een veel gebruikte methode is de 

‘Framingham Risk Score’ (FRS), welke is gebaseerd op een jarenlange studie onder de bevolking 

van het dorpje Framingham in de US. 

 

Hoofdstuk 2 – Allereerst is er aandacht voor de vraag of deze multifactoriële risicoschatting kan 

worden verbeterd door bepaling van het aantal LDL deeltjes en/of van de grootte van deze 

deeltjes, in plaats van meting van het LDL cholesterol gehalte. Deze onderzoeksvraag is gebaseerd 

op het gegeven dat een bepaald LDL cholesterol gehalte grofweg op 2 manieren in de bloedbaan 

aanwezig kan zijn: verpakt in veel LDL deeltjes van kleine afmeting of juist in wat minder deeltjes 

van grotere omvang. Kleine LDL deeltjes staan bekend om hun agressiviteit ten opzichte van de 

bloedvatwand, en geven daardoor aanleiding tot een hoger HVZ risico in vergelijking met de 

grotere deeltjes bij hetzelfde LDL cholesterol gehalte. In dit hoofdstuk hebben we onderzocht of 

het van klinisch belang is om dit onderscheid te maken. In een grote database van op voorhand 

gezonde mensen (EPIC-Norfolk cohort) bleek het LDL-deeltjes-aantal een betere HVZ voorspeller 

te zijn dan LDL-grootte of LDL cholesterol. Wanneer echter rekening werd gehouden met 
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verschillen in andere cholesterol parameters die standaard worden gemeten (HDL cholesterol, 

triglyceriden), verdween dit voordeel van LDL-deeltje-aantal. Dit fenomeen kan te maken hebben 

met het feit dat mensen met een hoog LDL-deeltjes-aantal veelal een verlaagd HDL cholesterol en 

verhoogd triglyceriden gehalte hebben. Het meten van LDL-deeltjes-aantal en -grootte leidt dus 

niet tot een betere risicoschatting in vergelijking met bepalingen die nu behoren tot dagelijkse 

routine. Gezien deze uitkomst alsmede de hoge kosten die gemoeid zijn met deze bepaling is 

klinisch gebruik hiervan dus niet zinnig. 

 

Hoofdstuk 3 – Met deze studie hebben we onderzoek gedaan naar de beste manier om bij de 

HVZ risicoschatting rekening te houden met de beschermende werking van het HDL deeltje. In de 

huidige praktijk wordt hiertoe het cholesterol gehalte in dit deeltje gemeten (HDL cholesterol). 

Echter, er bestaan aanwijzingen dat het belangrijkste eiwitbestanddeel van het HDL deeltje, het 

apolipoproteïne A-I, beter geschikt is in dit verband. Om dit te onderzoeken werd gebruik 

gemaakt van een tweetal bestaande databases met gegevens van patiënten die gedurende 

enkele jaren in studieverband zijn gevolgd. Dit zijn de cohorten van de EPIC-Norfolk studie (zie 

ook hoofdstuk 2) en van de IDEAL studie. Laatstgenoemde studie bevat gegevens van patiënten 

met doorgemaakte HVZ die ter preventie werden behandeld met een hoog (groep A) danwel een 

lager (groep B) gedoseerde cholesterol-verlager. De uitkomsten van de analyses in dit hoofdstuk 

laten zien dat zowel HDL cholesterol als apolipoproteïne A-I omgekeerd zijn geassocieerd met 

HVZ. Dit houdt in dat een lagere concentratie gepaard gaat een hoger HVZ risico. Echter, 

patiënten met uitzonderlijk hoge HDL cholesterol concentraties (>1.81 mmol/L) bleken in het 

IDEAL cohort opeens een hoger HVZ risico te hebben. Dit suggereert dat het HDL deeltje, wanneer 

het té vol met cholesterol zit, zijn beschermende werking tegen het optreden van HVZ kan 

verliezen en zelfs slecht voor de vaatwand kan worden. Omdat deze onverwachte uitkomst niet 

aanwezig was voor apolipoproteïne A-I, lijkt deze parameter geschikter te zijn als maat van het 

HVZ risico dat is geassocieerd met de HDL deeltjes samenstelling binnen een bepaalde patiënt. 

 

Hoofdstuk 4 – In dit hoofdstuk, waarin opnieuw gebruik wordt gemaakt van het EPIC-Norfolk 

cohort, hebben we onderzocht of de verhouding van de apolipoproteïne B : apolipoproteïne A-I 

concentraties (apolipoproteïne B/A-I = concentratie van apolipoproteïne B gedeeld door die van 

apolipoproteïne A-I) de huidige HVZ risicoschatting kan verbeteren. Zoals het apolipoproteïne A-I 

de belangrijkste eiwitcomponent is van het (beschermende) HDL, zo is apolipoproteïne B het 

belangrijkste eiwitbestanddeel van het (slechte) LDL. De aandacht voor apolipoproteïne B/A-I 

komt voort uit de gedachte dat deze parameter de beste weerspiegeling is van het cholesterol-

gerelateerde HVZ risico van een patiënt. De concentratie van het apolipoproteïne A-I weerspiegelt 

namelijk het meest accuraat de beschermende werking van de HDL fractie (zie ook hoofdstuk 3). 

Van het apolipoproteïne B wordt beschreven dat dit de beste vertegenwoordiger is van het HVZ 

risico dat is geassocieerd met de slechte cholesterol fractie. Dit is gebaseerd op het feit dat 

apolipoproteïne B niet alleen op LDL aanwezig is, maar ook op diens biologische voorlopers, VLDL 
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en IDL. Aangezien óók VLDL en IDL schadelijk voor de vaatwand kunnen zijn, biedt het mogelijk 

voordeel om deze deeltjes eveneens te betrekken bij de risicoschatting. Daarnaast is elk 

VLDL/IDL/LDL deeltje in een 1 op 1 verhouding verbonden met apolipoproteïne B, waardoor (in 

tegenstelling tot cholesterol concentraties) het apolipoproteïne B gehalte gevoelig is voor 

veranderingen in deeltjes-grootte, hetgeen medebepalend is voor de hoogte van het HVZ risico. 

Naast de overweging van betere risicoschatting, spelen praktische argumenten een rol bij de 

aandacht voor de apolipoproteïne B/A-I parameter. In tegenstelling tot cholesterol, kunnen deze 

parameters onder niet-nuchtere omstandigheden betrouwbaar worden bepaald. Deze 

eigenschap komt ten goede aan de praktische gang van zaken omtrent HVZ risicoschatting. De 

studie beschreven in hoofdstuk 4 toont inderdaad aan dat, vergeleken met alle andere 

cholesterol-gerelateerde variabelen, de apolipoproteïne B/A-I parameter het sterkst is 

geassocieerd met het optreden van HVZ. Echter, nadere bestudering van de impact van dit 

voordeel op de praktijk van risicoschatting toont aan dat het verbeterende effect tegenvalt, en 

volgens daartoe gestelde criteria niet statistisch significant is. Recent is een tweede studie 

verschenen die op identieke manier de klinische waarde van de apolipoproteïne B/A-I parameter 

beoordeelt (INTERHEART studie). De onderzoekers van deze studie bestudeerden de gegevens van 

véél meer HVZ patiënten (ruim 12.000) en constateerden wél een statistisch significant 

verbeterend effect van apolipoproteïne B/A-I op de huidige risicoschatting. De gegevens van 

beide studies én het praktische voordeel van apolipoproteïne-metingen gelden onzes inziens als 

een pleidooi voor implementatie van de apolipoproteïne B/A-I parameter in de huidige praktijk 

van HVZ risicoschatting. Het verdient aanbeveling om in de INTERHEART studie aanvullende 

analyses te verrichten om het verbeterende effect op risicoschatting duidelijker aan te tonen. 

Daarnaast zullen huidige risicomodules moeten worden aangepast om de apolipoproteïne B/A-I 

parameter in praktische zin te kunnen gebruiken. 

 

Deel I – Risico behandeling 

Wanneer de HVZ risicoschatting is afgerond en er sprake is van een verhoogd risico, dienen er 

preventieve maatregelen te worden genomen. Naast uiteraard aanpassingen van levensstijl, zijn 

veelal cholesterol-verlagende medicijnen (de zg. statines) nodig. In de huidige richtlijnen wordt 

geadviseerd om deze therapie aan te passen op geleide van het LDL cholesterol gehalte. Hiertoe 

definiëren de richtlijnen per patiëntengroep specifieke behandeldoelen. Zo dienen patiënten met 

het hoogste HVZ risico te worden behandeld tot een LDL cholesterol <2.6 mmol/L is bereikt. Op 

basis van bovenbeschreven argumenten (zie hoofstuk 4) kan echter worden gesteld dat andere 

variabelen, zoals apolipoproteïne B of de apolipoproteïne B/A-I parameter, geschikter zijn als 

behandeldoel, omdat de hoogte hiervan wellicht óók een betere weerspiegeling is van HVZ risico 

bij mensen die reeds statine therapie ontvangen. 

 

Hoofdstuk 5 – In deze studie onderzoeken we bovengenoemde studievraag. Hiertoe maken we 

gebruik van een tweetal databases van patiënten die in studieverband zijn behandeld met 
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statines, de IDEAL (zie ook hoofdstuk 3) en de TNT studies. Alle patiënten hadden reeds een vorm 

van HVZ doorgemaakt, en werden behandeld met een hoge (groep A) danwel een lage (groep B) 

statine-dosering. Met behulp van een gecombineerde database van deze twee studies (ruim 

18.000 patiënten) werd onderzocht welke parameter de beste HVZ voorspeller is: LDL cholesterol, 

apolipoproteïne B, non-HDL cholesterol of apolipoproteïne B/A-I. Non-HDL cholesterol wordt 

berekend als totaal cholesterol minus HDL cholesterol en is gelijk aan de totale hoeveelheid 

cholesterol in alle slechte deeltjes (VLDL/IDL/LDL). Theoretisch is deze parameter dus enigszins 

vergelijkbaar met apolipoproteïne B (zie hoofdstuk 4). De resultaten tonen aan dat 

apolipoproteïne B en non-HDL cholesterol betere HVZ voorspellers zijn dan LDL cholesterol. Een 

directe vergelijking van deze twee parameters laat geen verschil zien. Als alle variabelen onderling 

worden vergeleken, blijkt de apolipoproteïne B/A-I parameter de allerbeste risicomaat te zijn. 

Deze bevindingen suggereren dat de apolipoproteïne B/A-I parameter, naast een plek bij de 

risicoschatting, eveneens dient te worden gebruikt als behandeldoel voor statine therapie. Deze 

conclusie is echter nog een brug te ver. Het is namelijk nog onvoldoende bewezen dat verhoging 

van het apolipoproteïne A-I gehalte in alle omstandigheden leidt tot reductie van het HVZ risico. 

Aangezien het risico reducerende effect van verlaging van apolipoproteïne B en non-HDL 

cholesterol wel voldoende is bewezen, leiden de conclusies van deze studie tot het advies om één 

van beide parameters te gebruiken als behandeldoel van statine therapie. Aangezien geen 

onderling verschil in verspellende kracht kon worden aangetroffen, bestaat er geen evidente 

voorkeur voor apolipoproteïne B danwel non-HDL cholesterol. Het feit dat laatstgenoemde 

parameter gemakkelijk kan worden berekend uit parameters die reeds standaard worden 

gemeten, leidt tot een lichte voorkeur voor non-HDL cholesterol. 

 

Hoofdstuk 6 – Vanwege het ontbreken van duidelijk omschreven streefwaardes voor 

apolipoproteïne B en non-HDL cholesterol, kunnen deze parameters vooralsnog niet worden 

gebruikt in de huidige klinische praktijk. In hoofdstuk 6 hebben wij daarom een eerste schatting 

verricht van de optimale streefwaardes van deze parameters bij patiënten met statine therapie. 

Hiertoe werden in de IDEAL database de waardes geselecteerd voor oa. apolipoproteïne B en non-

HDL cholesterol waaronder geen statistisch significante correlatie met HVZ meer aanwezig was. 

De resultaten waren 0.89 g/L voor apolipoproteïne B en 2.87 mmol/L voor non-HDL cholesterol. 

Omdat dit slechts een schatting betreft van de optimale streefwaardes, dienen aanvullende 

studies te worden verricht op dit gebied. De resultaten van dergelijke studies samen kunnen het 

wetenschappelijk fundament vormen voor goed omschreven streefwaardes, waardoor verdere 

klinische implementatie kan worden uitgevoerd. 

 

Deel II – Nieuwe behandelingen 

Hoewel verbetering van huidige richtlijnen ter preventie van HVZ waar mogelijk van eminent 

belang is, lijkt de meeste aanvullende risicoreductie te moeten komen van nieuwe 

behandelstrategieën. Bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen staat verhoging van het 
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beschermende HDL cholesterol centraal. Op dit gebied werd reeds veel vooruitgang geboekt met 

farmacologische remming van het cholesteryl ester transfer protein (CETP). Dit eiwit speelt een 

centrale rol bij de biologische verwerking van HDL cholesterol. Het verzorgt namelijk transport van 

cholesterol uit HDL deeltjes naar LDL deeltjes, in ruil voor triglyceriden. Een hoge CETP activiteit 

leidt daardoor tot een verlaagde HDL cholesterol concentratie. Deze en andere observaties zijn 

reden geweest CETP-remmers te ontwikkelen, om zo op kunstmatige wijze het beschermende 

HDL cholesterol te verhogen en mogelijk een verdere HVZ risico reductie te kunnen 

bewerkstelligen. Het tweede deel van dit proefschrift is gericht op diverse zaken die te maken 

hebben met CETP en CETP-remming. 

 

Hoofdstuk 7 – Als inleiding op deel II bevat hoofdstuk 7 een overzicht van diverse genetische 

afwijkingen die aanleiding geven tot een verlaagd of juist verhoogd HDL cholesterol gehalte. Deze 

genetische afwijkingen, mutaties genoemd, sorteren hun effect doordat bepaalde eiwitten die 

betrokken zijn bij de HDL cholesterol verwerking in mindere mate worden geproduceerd of van 

inferieure kwaliteit zijn. Eén van de beschreven mutaties leidt tot een verlaagde CETP activiteit en 

dus een verhoogd HDL cholesterol gehalte. Een belangrijk onderdeel van dit hoofdstuk vormt de 

vraag óf en in hoeverre de diverse mutaties aanleiding geven tot een verhoogd (in geval van laag 

HDL cholesterol) of een verlaagd (in geval van hoog HDL cholesterol) HVZ risico. Om deze vraag te 

beantwoorden is over het algemeen een grote patiëntengroep nodig die enkele jaren in 

studieverband wordt gevolgd en waarin uiteindelijk de HVZ prevalentie wordt vergeleken met die 

van een controle groep. Een dergelijke studie is vaak niet mogelijk vanwege het zeldzame 

voorkomen van genoemde mutaties. Om deze vraag toch te kunnen onderzoeken in een kleinere 

patiëntengroep, wordt gebruik gemaakt van metingen van de intima-media dikte (intima-media 

thickness, IMT) van de halsslagader. De intima en media vormen een deel van de vaatwand van 

een slagader, en kunnen op bepaalde plaatsen in het lichaam goed middels echografisch 

onderzoek worden gemeten. Progressie van de IMT tussen twee tijdstippen is een reële 

afspiegeling van het HVZ risico: snelle progressie komt overeen met hoger risico. De IMT 

resultaten die worden beschreven in dit hoofdstuk tonen een versnelde IMT progressie aan bij alle 

patiënten met verlaagd HDL cholesterol gehalte, ongeacht de onderliggende mutatie. In 

tegenstelling tot wat werd verwacht, was bij de patiënten met een verhoogde HDL cholesterol 

concentratie door een CETP-mutatie geen sprake van minder snelle IMT progressie. De resultaten 

bevestigen dat CETP-remming een goede methode lijkt om HDL cholesterol kunstmatig te 

verhogen, maar benadrukken dat de gevolgen voor HVZ risico nauwkeurig moeten worden 

bestudeerd. 

 

Hoofdstuk 8 – Zoals besproken hebben patiënten met een CETP-mutatie een verhoogd HDL 

cholesterol gehalte. In het licht van farmacologische CETP-remming vormen zij een uitstekend 

model om de biologische gevolgen van een dergelijke strategie in detail te bestuderen. Hoofdstuk 

8 presenteert resultaten van genetische en biochemische metingen bij mensen met een CETP-
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mutatie in Nederland, die voorheen alleen in Japan waren geïdentificeerd. Vergelijking van de 

uitkomsten met die bij mensen zonder een CETP-mutatie toont aan dat er sprake is van een 

geïsoleerd verhoogd HDL cholesterol gehalte, hetgeen gepaard gaat met een verhoogde 

concentratie van het belangrijkste eiwit op HDL, het apolipoproteïne A-I. Vanwege een 

toegenomen hoeveelheid cholesterol in de HDL deeltjes ten gevolge van een verlaagde CETP-

activiteit, zijn de HDL deeltjes bij CETP-mutanten groter van omvang. Omdat minder cholesterol 

uit HDL naar LDL wordt getransporteerd, kan op theoretische gronden worden verwacht dat het 

LDL cholesterol gehalte lager is in geval van een CETP-mutatie. Bij Japanse families met een CETP-

mutatie is dit inderdaad aangetroffen, maar bij de Nederlandse studiegroep was hiervan geen 

sprake. Kort samengevat leidt een verlaagde CETP-activiteit in een West-Europese setting 

eveneens tot een geïsoleerd verhoogd HDL cholesterol gehalte. Nadere bestudering laat geen 

potentieel nadelige effecten zien. 

 

Hoofdstuk 9 – Tot nu toe blijft de vraag onbeantwoord of een verlaagde CETP-activiteit en 

daardoor een verhoogd HDL cholesterol gehalte aanleiding geeft tot een lager HVZ risico. Zoals 

besproken zal een grote groep mensen met een CETP-mutatie nodig zijn om deze vraag te 

beantwoorden. Omdat is gebleken dat een CETP-mutatie zeer zeldzaam is, zal hiervoor een 

alternatieve onderzoeksopzet nodig zijn. Om deze kwestie toch verder te kunnen bestuderen, 

hebben wij gebruik gemaakt van een dergelijk alternatieve benadering. Het is gebleken dat 

bepaalde kleine variaties in het DNA dat codeert voor CETP (single nucleotide polymorphisms, 

SNP’s) ook aanleiding geven tot een verlaagde CETP activiteit, hetgeen eveneens samengaat met 

een verhoogd HDL cholesterol gehalte. Hoewel deze gevolgen veel minder uitgesproken zijn dan 

bij de echte CETP-mutatie, komen dergelijke SNP’s vaker voor en kunnen daarom wél op 

groepsniveau worden bestudeerd. Hoofdstuk 9 bestudeert de relatie tussen een bekende CETP-

SNP en HVZ risico. Ondanks een licht verlaagde CETP activiteit en mild verhoogde HDL cholesterol 

concentratie, is deze SNP niet geassocieerd met een verlaagd HVZ risico. Hoewel enkele 

statistische argumenten kunnen worden aangevoerd voor de afwezigheid van een beschermend 

effect van de bestudeerde SNP (deze uitkomst zou immers theoretisch gezien logischer zijn), 

kunnen deze resultaten ook leiden tot de voorzichtige conclusie dat een verhoogd HDL 

cholesterol gehalte ten gevolge van verlaagde CETP activiteit geen voordeel biedt als het gaat om 

HVZ risico. De resultaten benadrukken opnieuw dat het effect van farmacologische CETP-remming 

op HVZ risico uitvoerig en nauwkeurig dient te worden bestudeerd. 

 

Hoofdstuk 10 – Vanwege bovenbeschreven twijfels ten aanzien van de gunstige effecten van 

CETP-remming, biedt hoofdstuk 10 een uitgebreid literatuuroverzicht van de biologische 

mechanismen waarbij CETP een rol speelt. Hieruit blijkt dat remming van dit eiwit op diverse 

manieren het proces van aderverkalking kan beïnvloeden, en dat de richting van deze 

veranderingen niet op voorhand is te voorspellen. Om aan alle onzekerheid een einde te maken, is 

het noodzakelijk om studies te verrichten waarin het HVZ risico wordt vergeleken tussen patiënten 
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die enige tijd zijn behandeld met een placebo of met een CETP-remmer. De resultaten van de 

eerste studies werden kort geleden bekend gemaakt. In deze studies werden patiënten met een 

verhoogd HVZ risico behandeld met placebo of met de CETP-remmer torcetrapib. Het effect op 

HVZ risico werd beoordeeld door meting van de IMT progressie (zie hoofdstuk 7). Het bleek dat, 

ondanks forse verhoging van het HDL cholesterol gehalte én verlaging van de LDL cholesterol 

concentratie, geen verschil in IMT progressie aanwezig was tussen beide behandelgroepen. In 

bepaalde subgroepen bleek zelfs dat behandeling met torcetrapib resulteerde in een versnelde 

IMT progressie. Hoewel deze resultaten overeenkomen met de reeds eerder beschreven 

hypothese dat HDL cholesterol verhoging door CETP-remming geen voordeel biedt als het gaat 

om HVZ risico, was een tweede verklarende factor aanwezig: bloeddruk verhoging. Het bleek dat 

behandeling met torcetrapib gepaard ging met een significante verhoging van de bloeddruk, 

hetgeen bekend staat als een belangrijke HVZ risicofactor. Een recente analyse van de 

studiegegevens toont inderdaad aan dat deze verandering statistisch gezien te maken heeft met 

de negatieve studie-uitkomst. Óf dit werkelijk het geval is, zal moeten volgen uit studies met 

nieuwe CETP-remmers die geen bloeddruk verhogend effect sorteren (dalcetrapib, anacetrapib). 

In de tussentijd dient aandacht te worden besteed aan een andere vorm van HDL therapie, 

verhoging van het apolipoproteïne A-I gehalte. Resultaten van diverse wetenschappelijke studies 

tonen het veelbelovende karakter aan van deze benadering. Onze bevindingen dat, in 

tegenstelling tot HDL cholesterol, hoge concentraties van het apolipoproteïne A-I niet tot een 

verhoogd HVZ risico leiden (hoofdstuk 3) ondersteunen dit concept. Ook hier zullen toekomstige 

behandelstudies met diverse apolipoproteïne A-I verhogende therapieën het antwoord moeten 

geven.

 


