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Samenvatting en Toekomstperspectieven

Ontsteking speelt een belangrijke rol gedurende alle stadia van atherogenese, vanaf 

het ontstaan tot aan de ruptuur van de plaque (zoals samengevat in hoofdstuk 1). 

In dit proefschrift  is de rol van ontsteking in de pathofysiologie van atherosclerose 

onderzocht vanuit verschillende invalshoeken. In deel I is het eff ect van verscheidene 

pro-infl ammatoire mediatoren in de context van atherogenese onderzocht. In deel II 

is de relatie tussen atherosclerose en chronische ontstekingsziekten bestudeerd. Deel 

III behandelt de anti-atherosclerotische eff ecten van diverse immunomodulatoire 

interventies.

Deel I: Ontsteking en atherosclerose 

Samenvatting

In hoofdstuk 2 hebben we geëvalueerd of mannose-binding lectin (MBL) een rol speelt 

bij de ontwikkeling van atherosclerose. MBL is een onderdeel van de complement 

cascade en speelt een belangrijke rol in de eerste verdedigingslinie van de aangeboren 

afweer tegen pathogene micro-organismen. Wij hebben deze hypothese toegepast 

op een grote prospectieve case-control studie, ingebed in de European prospective 

Investigation into Cancer in Norfolk (EPIC-Norfolk) populatie studie. Wij toonden 

aan dat serum concentraties van MBL geassocieerd zijn met een verhoogd risico op 

toekomstig coronairlijden bij ogenschijnlijk gezonde mannen. Deze associatie was 

onafh ankelijk van andere cardiovasculaire risicofactoren. Bij vrouwen werd deze 

relatie niet waargenomen.

Dezelfde EPIC-Norfolk studie is gebruikt in hoofdstuk 3 om de relatie tussen chemokine 

(C-C motif) ligand 2 (CCL2) polymorphismen, monocyte chemoattractant protein-1 

(MCP-1) serum concentratie en cardiovasculair risico te onderzoeken. Hoewel een rol 

van MCP-1 in het versnellen van het atherosclerotisch proces  in diverse dierenstudies 

wordt gesuggereerd, blijven humane genetische data tegenstrijdig. We vonden 

dat personen met het MCP-1-2136T allel of het MCP-1+764G allel hogere MCP-1 
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concentraties hadden. Bovendien toonden we aan dat homozygoten voor het MCP-1-

3726C allel een verhoogde kans hebben op coronairlijden en dat de aanwezigheid van 

het MCP-1-2835A allel en het MCP-1-2578G allel is geassocieerd met een hogere kans 

op coronairlijden. Tenslotte observeerden we dat het CCL2 genotype is geassocieerd 

met zowel MCP-1 serumconcentratie als het risico op toekomstig coronairlijden. 

Derhalve leveren wij solide bewijs voor een rol van MCP-1 in de pathogenese van 

atherosclerose/progressie tot coronairlijden.

In tegenstelling tot de langdurige blootstelling van de ogenschijnlijk gezonde individuen 

van EPIC-Norfolk aan (verhoogde) concentraties  van MBL of MCP-1, richt de rest 

van deel I zich op de atherosclerotische eff ecten van acute infl ammatoire stimuli 

geïnduceerd door C-reactive protein (CRP) of endotoxine. Recent is aangetoond dat 

CRP verschillende atherotrombotische eff ecten heeft  en heeft  het zich ontwikkeld 

tot een sterke en onafh ankelijke voorspeller van zowel cardiovasculair risico als het 

ontwikkelen van diabetes mellitus type 2. In hoofdstuk 4 rapporteren we de resultaten 

van een proof-of-principle studie die is ontworpen om te achterhalen of CRP de 

glucose homeostase beïnvloedt. Zeven gezonde mannelijke vrijwilligers ontvingen 

willekeurig een infusie van hoogwaardig gezuiverd recombinant humaan CRP of het 

CRP-vrije oplosmiddel in een cross-over design. We konden aantonen dat CRP een 

infl ammatoire respons induceert gevolgd door een verhoging van norepinefrine en 

cortisol concentraties, hetgeen resulteerde in toegenomen gluconeogenese.

Van enkele van de reeds vermelde atherotrombotishe eff ecten van CRP werd recent 

aangetoond dat ze kunnen worden tegen gegaan door high-density lipoprotein 

cholesterol (HDL) in een in vitro studie. In hoofdstuk 5 onderzoeken we of HDL de 

atherotrombotische eff ecten van CRP kan neutraliseren in mensen. Vijft ien gezonde 

mannelijke vrijwilligers ontvingen een infusie van recombinant humaan CRP. In 8 

van deze vrijwilligers ging er een infusie van humaan apoAI gereconstitutioneerd met 

phosphatidylcholine (apoAI-PC) vooraf aan de CRP infusie. Infusie van apoAI-PC 

voor CRP infusie voorkwam het vrijkomen van pro-infl ammatoire cytokines IL-6 en 

IL-8 en verminderde thrombine generatie en fi brinolyse activatie zoals geïllustreerd 

door afgenomen concentraties van respectievelijk F1+2 and D-dimeer.
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Teneinde meer inzicht te krijgen in de atheroprotectieve capaciteiten van HDL, door 

middel van zijn vermogen om pro-infl ammatoire stimuli te neutraliseren te evalueren, 

hebben we deze bevindingen uitgebouwd in hoofdstuk 6. Dertien gezonde mannen 

met genetisch bepaald geïsoleerd laag HDL en veertien leeft ijd- en gewicht gematchte 

mannen met normaal/hoog HDL ondergingen een infusie met endotoxine. Zowel de 

infl ammatoire respons als thrombine generatie waren signifi cant hoger in de groep 

met laag HDL.

Toekomstperspectieven

Hoewel nu vaststaat dat ontsteking een belangrijke rol speelt tijdens alle fases van 

atherotrombose is er nog veel dat uitgezocht dient te worden met betrekking tot 

de (wisselende) rol van de grote hoeveelheid betrokken biomarkers, chemokines, 

cytokines en immuuncellen gedurende de verschillende stadia van het atherosclerotisch 

proces. Opheldering van de onderliggende mechanismen verantwoordelijk voor 

voortschrijdende immuunactivatie en verminderde stabiliteit van de plaque zijn met 

name een focus van aandacht. Veel verschillende benaderingen en studiemodellen 

kunnen worden aangewend om deze doelen te bereiken. Een veelbelovende 

techniek binnen dit kader is de in vivo cellulaire en moleculaire beeldvorming, 

hetgeen visualisatie van cellulaire rekrutering in atherogenese en de daaropvolgende 

atheroom ontsteking mogelijk maakt. Er dient nog te worden vastgesteld of er een 

enkele dominante mediator kan worden geïdentifi ceerd waarvan remming leidt tot 

aanzienlijk gunstige eff ecten in mensen, zoals het geval is bij tumor necrosis factor-a 

in reumatoïde artritis.

Deel II: De Echo van Ontsteking

Samenvatting

In hoofdstuk 7 geven we een overzicht van een gevalideerde surrogaat marker van 

atherosclerotisch vaatlijden, de ultrasonografi sche bepaling van de intima-media dikte 

(IMD) van de wanden van de arteria carotis. Zodoende kan een reproduceerbare en 
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noninvasieve meting worden verricht aan de vaatwand van de carotiden en kunnen 

populaties met een verhoogd risico worden geïdentifi ceerd en kan de effi  ciënte van 

farmacologische interventies geëvalueerd worden.

Om te evalueren of de ziekte van Crohn, gekarakteriseerd door infl ammatoire 

exacerbaties, is geassocieerd met een toegenomen progressie van het atherosclerotisch 

proces hebben we IMD gebruikt in een exploratieve studie (hoofdstuk 8). IMD van 

de carotiden van patiënten met de ziekte van Crohn was signifi cant toegenomen 

vergeleken met gezonde vrijwilligers. Bovendien waren patiënten met de ziekte van 

Crohn gedurende een infl ammatoire exacerbatie gekarakteriseerd door aanzienlijk 

verlaagde HDL concentraties gecombineerd met biochemische veranderingen van 

het HDL partikel zoals een toegenomen inhoud van serum amyloid A (SAA) en een 

verminderde capaciteit om oxidatie tegen te gaan, wanneer vergeleken met gezonde 

vrijwilligers.

We zijn ook een studie aan het verrichten waarin IMD metingen worden gedaan in 

zowel patiënten die zijn gediagnosticeerd met reumatoïde artritis (RA) in de afgelopen 6 

maanden als in personen met verhoogde concentraties van RA-specifi eke antilichamen. 

We hebben nu een interim analyse van deze studie uitgevoerd (hoofdstuk 9) waaruit 

blijkt dat personen met verhoogde concentraties van RA-specifi eke antilichamen 

worden gekarakteriseerd door een toegenomen IMD, indicatief voor versnelde 

atherosclerose. Bovendien was IMD geassocieerd met leeft ijd, BSE en ACPA niveau 

in een invariant analyse. Meer patiënten met recent gediagnosticeerde reumatoïde 

artritis zullen moeten worden geincludeerd.

Tenslotte geven we een overzicht van de associatie van diverse chronische 

ontstekingsziekten en versnelling van het atherosclerotisch proces (hoofdstuk 

10). Directe en indirecte consequenties van een systemische infl ammatoire staat 

die atherotrombose faciliteren worden besproken alsmede pathofysiologische 

mechanismen specifi ek voor SLE (systemic lupus erythematosus) en RA die hieraan 

bijdragen. Zeker gezien het feit dat de pathofysiologische processen van deze 

aandoeningen zich jarenlang op een subklinisch niveau kunnen afspelen voordat een 

diagnose kan worden gemaakt, kan er worden geconcludeerd dat cardiovasculaire 

preventie in deze patiënten essentieel lijkt.
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Toekomstperspectieven

Directe en indirecte consequenties van een systemische infl ammatoire staat 

faciliteren atherotrombose. Verschillende chronische ontstekingsziekten, zoals 

SLE en RA, zijn inderdaad geassocieerd met een verhoogde incidentie van hart- en 

vaatziekten. Zodoende is het aannemelijk dat er in de toekomst een associatie met 

atherosclerotisch vaatlijden in andere chronische ontstekingsziekten zal worden 

vastgesteld. Hoewel de associatie van zowel RA als SLE met atherosclerotisch vaatlijden 

enkele decennia geleden al werd geïdentifi ceerd, is er opmerkelijk genoeg totaal geen 

vooruitgang geboekt met betrekking tot (primaire) preventie. Ter vergelijking, een 

multicenter, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie die het eff ect van statine 

therapie in diabetes patiënten evalueert werd jaren geleden uitgevoerd en toonde 

aanzienlijke gunstige klinische eff ecten. Het is duidelijk dat dergelijke studies in 

SLE en RA cruciaal zijn. Helaas is een dergelijke studie in SLE al eens mislukt door 

uiteenlopende oorzaken (Arthritis Rheum. 2005 Oct 15;53(5):718-23). Recent werd 

het eff ect van fl uvastatine op cardiale events geëvalueerd in SLE-patiënten met een 

niertransplantatie in de ALERT trial (Assessment of LEscol in Renal Transplantation). 

Vergeleken met placebobehandelde patiënten, hadden patiënten gerandomiseerd naar 

fl uvastatine een reductie van 73.4% van het risico op grote cardiale events (Arthritis 

Rheum. 2009 Apr;60(4):1060-4). Een RCT die statine therapie vergelijkt met placebo 

zal desalniettemin moeten worden verricht in SLE en hetzelfde geldt voor RA. Een 

dergelijke studie werd al uitgevoerd in RA maar helaas hebben de auteurs nagelaten 

surrogaatmarkers van atherosclerotisch vaatlijden te meten (Lancet. 2004 Jun 

19;363(9426):2015-21). Momenteel heeft  de TRACE RA studie (Trial of Atorvastatin 

for the primary prevention of Cardiovascular Events and overall improvement of 

RA outcome) bijna duizend patiënten geincludeerd. Dit is een prospectieve, 5-jaar, 

multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie die de 

hypothese toetst dat atorvastatine eff ectiever is dan placebo in de primaire preventie 

van hart- en vaatziekten in patiënten met RA. Hopelijk leiden de resultaten van de 

ALERT trial en de TRACE RA studie een nieuw tijdperk in wat betreft  de preventie en 

behandeling van hart- en vaatziekten in patiënten met chronische ontstekingsziekten 

zoals SLE en RA.
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Deel III: Immuunmodulatie en atherogenese

Samenvatting

Er is een overvloed aan bewijs van de atheroprotectieve rol van HDL. HDL heeft  

verscheiden anti-atherotrombotische eff ecten, een daarvan is het anti-infl ammatoire 

eff ect zoals ook aangetoond in hoofdstuk 5 en 6. Het verhogen van HDL niveaus is 

dus een aantrekkelijke anti-atherosclerotische strategie. Over de afgelopen jaren waren 

pogingen om HDL niveaus te verhogen het meest succesvol met klein moleculaire 

remmers van het enzym cholesterol ester transfer protein (CETP). Hoofdstuk 11 

beschrijft  de resultaten van een RCT met de CETP-remmer torcetrapib (RADIANCE 

1 Rating  Atherosclerotic Disease change by Imaging with a new CETP Inhibitor). In 

patiënten met de  heterozygote vorm van  familiaire hypercholesterolemie (FH) leidde 

het gebruik van torcetrapib met atorvastatine niet tot verdere reductie van progressie 

van athersclerose zoals geverifi eerd door middel van gecombineerde metingen van 

de IMD van de arteria carotis, en leidde zelfs, wanneer enkel gekeken naar de arteria 

carotis communis, tot ziekte progressie. Deze eff ecten traden op ondanks een nog niet 

eerder vertoonde stijging van HDL en een substantiële additionele daling van low-

density lipoprotein cholesterol (LDL) en triglyceride niveaus.

Teneinde meer inzicht te verkrijgen in de mechanisme(n) achter de onverwachte 

uitkomst van de studies met torcetrapib hebben we de databases van de RADIANCE 

1 en 2 studies samengevoegd en hebben we een exploratieve studie uitgevoerd 

naar de parameters die waren geassocieerd met IMD progressie en veranderingen 

van bloeddruk (hoofdstuk 12). In deze analyses richtten we ons voornamelijk op 

parameters die zijn gerelateerd aan CETP remming als mechanisme (veranderingen 

in lipoproteinen) alsmede parameters die mogelijk samenhangen met ongewenste 

bijwerkingen (veranderingen van bloeddruk en electrolyten). Deze analyses vormen 

bewijs voor ongewenste bijwerkingen van torcetrapib die samenhangen met een 

mineralocorticoïd overschot en die mogelijk hebben bijgedragen aan de onverwachte 

uitkomst van de studies met torcetrapib.
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Omdat chronische systemische ontsteking een kenmerk is van zowel RA als 

atherosclerose, en macrophage migration inhibitory factor (MIF) en TNFa een 

belangrijke rol spelen in allebei deze aandoeningen, hypothetiseerden wij dat TNF 

blokkade mogelijk het toegenomen cardiovasculaire risico in RA vermindert niet alleen 

via afgenomen lokale gewrichtsontsteking maar systemische ontsteking (hoofdstuk 

13). Zestien weken na de start van TNF blokkade waren MIF niveaus signifi cant 

verminderd hetgeen aanhield tot 52 weken. HDL was toegenomen op week 16 maar 

daalde terug tot het baseline niveau op week 52. ApoAI niveaus waren verhoogd op 

week 16 hetgeen zo bleef tot week 52 en resulteerde in een verbetering van de apoB/

apoAI ratio. Zowel de DAS28 score als CRP niveaus en BSE waren allen signifi cant 

verminderd na 16 en 52 weken adalimumab therapie.

In hoofdstuk 14 geven we een overzicht van de anti-atherosclerotische eff ecten 

van het immuunmodulatoire medicijn mycofenolaat mofetil (MMF) op belangrijke 

onderdelen van de atherosclerotische plaque zoals T-lymfocyten, monotypen/

macrofagen en het endotheel. MMF kan leukocyt rekrutering naar het subendotheel 

remmen en er wordt gesuggereerd dat de daaropvolgende afname van leukocyt 

activering zich vertaald in verminderde overspraak tussen T-cellen en macrofagen. 

Er werd gehypothetiseerd dat deze cascade van gebeurtenissen zal leiden tot een 

onderbreking van de zichzelf in stand houdende ontstekingshaard in de arteriewand, 

karakteristiek voor atherosclerotisch vaatlijden.

Tenslotte evalueren we in hoofdstuk 15 of korte termijn behandeling van 

symptomatische patiënten die reeds stonden ingepland voor een endarteriëctomie van 

de arteria carotis met MMF was geassocieerd met een gewijzigde cellulaire infi ltratie 

en/of veranderingen in ontstekingsactiviteit van de plaque, zoals geanalyseerd door 

middel van mRNA expressie profi elen. Immunohistochemische analyses onthulden 

zowel een afname van geactiveerde T-cellen in MMF-behandelde patiënten vergeleken 

met controles als een toename van regulatoire T-cellen. Micro-array analyses 

bevestigden gunstige veranderingen van het plaque fenotype en toonden een sterk 

afgenomen expressie van pro-infl ammatoire genen. Aanzienlijke vermindering in de 

expressie van metalloproteinases en osteopontin was aanwezig in drie van de negen 

MMF-behandelde patiënten vergeleken met nul in de placebo groep.
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Toekomstperspectieven

Immuunmodulatoire interventies als middel om het atherosclerotisch proces af 

te remmen vormen een grote beloft e voor toekomstige behandelingen in mensen. 

Aanmoedigende resultaten zijn geboekt met immuunsuppressie, actieve immunizatie, 

induceren van immuuntoleratie, intraveneuze immunoglobulines en het beïnvloeden 

van het cytokine netwerk. Stimulatie van endogene anti-infl ammatoire mechanismen 

zoals het versterken van de functie van regulatoire T-cellen of T-cel co-inhibitie was 

eveneens geassocieerd met een aanzienlijke vermindering van atherosclerose. Deze 

strategieën zijn echter bijna exclusief getest in diermodellen en de veelbelovende 

hypothese van immuunmodulatie zal moeten worden getoetst in mensen om de 

eff ectiviteit alsmede de geassocieerde risico's te evalueren.


