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Nederlandse samenvatting

Atherosclerose is een chronische aandoening, die zich afspeelt in de slagaders, en 
resulteert in een verdikking van de vaatwand, waardoor het lumen van een bloedvat 
steeds kleiner wordt. Een acuut hart- of herseninfarct onstaat wanneer een dergelijke 
verdikking –ook wel atherosclerotische lesie genoemd- scheurt en het bloed 
vervolgens lokaal stolt, zodat de bloedstroom naar vitale organen wordt afgesloten. 
Risicofactoren voor het ontstaan van atherosclerose zijn onder andere obesitas, 
hoge bloeddruk, roken en diabetes. Vernauwde kransslagaders van het hart kunnen 
behandeld worden middels een zogenaamde dotter behandeling met mogelijk het 
gelijktijdig plaatsen van een stent. Een belangrijke complicatie van deze behandeling 
is (in-stent) restenose, een hernieuwde vernauwing van het bloedvat die veroorzaakt 
wordt door versnelde groei van gladde spiercellen. Het doel van het onderzoek, dat is 
beschreven in mijn proefschrift, was om de rol te bestuderen van de ‘NR4A nuclear 
receptors; Nur77, Nurr1, en NOR-1’ in atherosclerose en in processen die hiermee in 
verband staan, zoals (in-stent) restenose en de vetstofwisseling. 6-Mercaptopurine (6-
MP) is een metaboliet afkomstig van het immuno-suppressieve medicijn Azathioprine 
en recentelijk is aangetoond dat 6-MP de transcriptionele activiteit van de NR4A 
nuclear receptors verhoogt. Het is om die reden, dat in het onderzoek beschreven 
in dit proefschrift ook de effecten van 6-MP op atherosclerose en gerelateerde 
vaataandoeningen zijn bestudeerd, evenals de therapeutische mogelijkheden van dit 
medicijn bij deze ziekten.

In Hoofdstuk 1 wordt een korte introductie gegeven over atherosclerose en 
gerelateerde aandoeningen en worden tevens karakeristieken van de NR4A nuclear 
receptors geintroduceerd. We beschrijven de kennis die beschikbaar is in het 
‘onderzoeksveld’ van de NR4A nuclear receptors met betrekking tot de regulatie van 
de expressie en de activiteit van deze transcriptiefactoren, evenals de mechanismen 
waarvan de NR4A nuclear receptors gebruik maken om genregulatie te beïnvloeden. 
Tevens worden de huidige inzichten over de NR4A nuclear receptors met betrekking 
tot vaatziekten beschreven en formuleren we het doel van het onderzoek waarop dit 
proefschrift is gebaseerd.

Om een mogelijke rol van Nur77 in de vetstofwisseling van de lever te bepalen 
werd Nur77 middels een adenovirus tot overexpressie gebracht in de lever van de 
muis. De resultaten van deze studie zijn beschreven in Hoofdstuk 2. We tonen 
aan dat Nur77 de hoeveelheid triglyceriden in de lever verlaagt en de verdeling 
van cholesterol en triglyceriden in het plasma verandert. De totale hoeveelheden 
cholesterol en triglyceriden in plasma blijven gelijk, maar er is een verhoging 
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van zowel LDL-triglyceriden als LDL-cholesterol waarneembaar. Analyse van 
de expressie van een selectie van >25 genen, die cruciale functies vervullen in de 
vetstofwiseling van de lever, bracht aan het licht dat Nur77 de expressie van sterol 
regulatory element binding protein (SREBP)-1c sterk remt. In overeenstemming 
hiermee vonden we verminderde expressie van de genen die gereguleerd worden 
door SREBP-1c, zoals fatty acid synthase, mitochondrial glycerol-3-phosphate 
acyltransferase, stearoyl-coA desaturase-1, en de LDL receptor. De fysiologische 
veranderingen, die waarneembaar zijn in de muizen waarbij Nur77 verhoogd tot 
expressie is gebracht in de lever, zijn hiermee volledig in overeenstemming.

Vervolgens wordt in Hoofdstuk 3 beschreven dat de NR4A nuclear receptors 
tot expressie komen in macrofagen die aanwezig zijn in humane atherosclerotische 
lesies, en dat NR4A nuclear receptors in gekweekte macrofagen de expressie van een 
aantal ontstekings factoren remt na activatie van deze cellen met lipopolysacharide 
(LPS) of tumor necrosis factor (TNF)-α. Het betreft remming van de expressie 
van interleukine (IL)-1β, IL-6, IL-8, monocyte chemoattractant protein (MCP)-
1, macrophage inflammatory protein (MIP)-1α, en MIP-1β door NR4A nuclear 
receptors. In aanvulling hierop werd aangetoond dat NR4A nuclear receptors 
de opname van geoxideerd-LDL verminderen, wat verklaard kan worden door 
verlaagde genexpressie van de zogenaamde scavenger receptoren CD36 en SR-A. 
Aangezien NR4A nuclear receptors ook de expressie van CD11b remmen, een factor 
die representatief is voor de mate van macrofaag differentiatie, is het zeer goed 
mogelijk dat NR4A nuclear receptors de differentiatie van monocyt naar macrofaag 
beïnvloeden. Geheel in overeenstemming met deze resultaten heeft het uitschakelen 
van Nur77 of NOR-1 met behulp van lentiviraal “short-hairpin” RNA toediening tot 
gevolg dat de expressie van CD11b, SR-A en CD36 is verhoogd, er meer geoxideerd-
LDL wordt opgenomen door de cellen en er sprake is van een versterkte expressie 
van ontstekingsfactoren.

In Hoofdstuk 4 laten we zien dat de drie NR4A nuclear receptors tot expressie 
komen in humaan in-stent restenose weefsel. Om de exacte functie van Nurr1 in 
gladde spiercellen te bepalen werd deze transcriptiefactor tot overexpressie gebracht 
in gladde spiercellen, met als gevolg dat de deling van deze cellen werd geremd. 
Dit kwam overeen met verhoogde eiwit spiegels van de celcyclus-remmer p27Kip1. 
In verdere overeenstemming hiermee heeft het verminderen van Nurr1 expressie in 
gladde spiercellen, door lentivirale “short hairpin” RNA toediening, meer celdeling tot 
gevolg. In aanvulling op de effecten van Nurr1 op de celdeling van gladde spiercellen 
rapporteren we ook dat Nurr1 de expressie remt van de ontstekingsfactoren IL-1β, 
TNF-α en MCP-1, terwijl het verminderen van Nurr1 expressie een verhoging van 
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TNF-α expressie tot gevolg heeft. Zoals was te verwachten naar aanleiding van 
de resultaten die in gekweekte cellen werden verkregen bleek Nurr1 in vivo een 
beschermende functie te hebben en de vorming van gladde spiercel-rijke lesies in 
een muizenmodel te remmen.

In Hoofdstuk 5 wordt de hypothese getoetst dat verhoging van de transcriptionele 
activiteit van Nur77 door 6-MP een veelbelovende benadering is om (in-stent) 
restenose te voorkomen. Allereerst werd aangetoond dat 6-MP de transcriptionele 
activiteit van Nur77 in gladde spiercellen verhoogt. 6-MP remt de celdeling van deze 
cellen en Nur77 is daarbij betrokken, zoals blijkt uit experimenten waarin Nur77 
uitgeschakeld werd met behulp van small-interfering RNA. Om het effect van 6-MP 
op de vorming van vasculaire, gladde spiercel-rijke lesies te bepalen wordt gebruik 
gemaakt van een muizenmodel, waarbij een zogenaamde “cuff” om een slagader 
wordt geplaatst. In dit model is de expressie van Nur77 mRNA verhoogd vanaf 6 
uur tot minstens 7 dagen na het plaatsen van de cuff. Vervolgens werd aangetoond 
dat de lesies kleiner zijn indien er 6-MP in de cuffs werd aangebracht, waardoor er 
lokaal 6-MP in de vaatwand aanwezig was tijdens lesie-vorming. Deze remming van 
vaatlesievorming ging gepaard met een vermindering van het aantal proliferative 
cell nuclear antigen (PCNA)-positieve cellen wat duidt op een vermindering van 
celdeling in het vaatlesiegebied onder invloed van 6-MP. Verder werd een sterkere 
vaatlesieremming waargenomen in reactie op 6-MP in transgene muizen die Nur77 
tot overexpressie brengen in gladde spiercellen in vergelijking met ‘wild type’ 
muizen, terwijl de aanwezigheid van een dominant-negatieve variant van Nur77 in 
de vaatwand het remmende effect van 6-MP volledig blokkeert. Deze experimenten 
tonen duidelijk aan dat de remmende werking van 6-MP op de vorming van gladde 
spiercel-rijke lesies afhankelijk is van Nur77.

In Hoofdstuk 6 wordt de beschermende werking van 6-MP op monocyten en 
macrofagen in atherosclerose beschreven. In THP-1 monocyten verlaagt 6-MP de 
intracellulaire purine spiegels, terwijl de caspase activiteit verhoogd blijkt te zijn, 
resulterend in apoptose van monocyten en een lager aantal monocyten. De inductie 
van apoptose komt overeen met een sterke onderdrukking van de expressie van de 
intrinsieke anti-apoptotische factoren Bcl-xL en Bcl-2 door 6-MP. Onder invloed van 
6-MP is ook expressie van de integrines VLA-4 en platelet endothelial cell adhesion 
molecule-1 (PECAM-1) in monocyten verlaagd, en monocyt adhesie vermindert. 
In LPS-gestimuleerde THP-1-afkomstige macrofagen vonden we door middel 
van screening van de expressie van een groot aantal atherosclerose-gerelateerde 
ontstekingsfactoren dat 6-MP de expressie en secretie van MCP-1 sterk remt, 
terwijl de overleving van deze cellen slechts in geringe mate beïnvloed wordt door 
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6-MP. De effecten van 6-MP op monocyt apoptose en op MCP-1 secretie zijn, in 
tegenstelling tot onze observaties in gladde spiercellen, onafhankelijk van de NR4A 
nuclear receptors. Tot slot demonstreren we dat lokaal toegediende 6-MP aan de 
vaatwand, gebruikmakend van een 6-MP eluerende cuff, atherosclerose remt in 
ApoE*3-Leiden transgene muizen die gevoed worden met een Westers dieëet. Deze 
remming van lesievorming gaat vergezeld met verminderde macrofaag aantallen 
in het atherosclerosegebied, wat consistent is met onze bevindingen in gekweekte 
monocyten/macrofagen.

Tot slot worden in Hoofdstuk 7 de belangrijke resultaten en andere onderwerpen, 
die nog niet zijn besproken in de voorgaande hoofdstukken, bediscussiëerd. We 
plaatsen het onderzoek in breder, klinisch perspectief en doen suggesties voor 
toekomstig onderzoek om de functie van NR4A nuclear receptors in vaatziekten 
verder te specificeren. Uiteindelijk hebben we als doel om de potentiële klinische 
relevantie van de NR4A nuclear receptors vast te stellen voor de interventie van 
vaataandoeningen.




