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Hart- en vaatziekten zijn nog steeds de
belangrijkste oorzaak van sterfte in de
Westerse wereld. Zij zijn veelal het gevolg
van een chronisch proces dat leidt tot
vaatvernauwing: atherosclerose. Athero-
sclerose wordt tegenwoordig beschouwd
als een inflammatoire aandoening. Zowel
de complicaties als de prognose van
atherosclerotische hart- en vaatziekten
hangen nauw samen met ontsteking.
Belangrijk is dat veel van de behan-
delingen gericht tegen het voorkómen van
hart- en vaatziekten, hun gunstige werking
deels hebben te danken aan een
ontstekingsremmend effect. Dit proefschrift
behandelt de rol van ontsteking bij
atherosclerotische hart- en vaatziekten.
Het eerste deel van het proefschrift gaat
over de rol van de ontstekingsreactie bij
patiënten met verschillende manifestaties
van atherosclerotisch hart- en vaatlijden.
Het tweede deel beschrijft de rol van
activatie van witte bloedcellen als
onderdeel van het ziekteproces en als
prognostische factor bij patiënten met
acute coronaire syndromen.

DEEL I: DE ONTSTEKINGSREACTIE BIJ
PATIËNTEN MET ATHEROSCLEROSE.

Het eerste deel van het proefschrift spitst
zich toe op de systemische merkers van de
chronische vaatontsteking die het athero-
sclerotische proces tijdens alle stadia
kenmerkt.

In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht
gegeven van de huidige inzichten in de
pathogenese van atherosclerose. Vanuit
historisch oogpunt wordt duidelijk dat het
concept van atherosclerose als een
ontstekingsziekte niet nieuw is. In de
negentiende eeuw werd reeds door
Virchow gesteld dat ontsteking van de
intima wel eens de onderliggende oorzaak
kon zijn van wat toentertijd ‘endarteritis
deformans’ werd genoemd. Later werd dit
ziektebeeld bekend onder de naam
atherosclerose. Een andere visie werd
uitgedragen door Rokitanski, die van

mening was dat elementen in het bloed
verantwoordelijk waren voor de vaatob-
structie die aanleiding gaf tot ischemie in
de weefsels. Enige tijd later ging men zich
met name bezighouden met het cholesterol.
Het bleek namelijk dat zowel diëten met
een hoog cholesterolgehalte alsook
erfelijke aandoeningen waardoor het
serumcholesterol verhoogd raakt, vetop-
hoping in de vaatwand en hart- en
vaatziekten veroorzaken. Uiteindelijk
blijken alle theorieën een kern van
waarheid in zich te hebben. Ross heeft dit
geïntegreerd in zijn ‘antwoord-op-schade’
theorie. Tegenwoordig worden cardio-
vasculaire risicofactoren zoals roken,
hypercholesterolaemie, diabetes mellitus
en hypertensie gezien als de schadelijke
factoren die een ontstekingsreactie
uitlokken en endotheeldysfunctie veroor-
zaken. Het precieze mechanisme waardoor
elke risicofactor tot ontsteking leidt is
evenwel niet bekend. De gedachte is dat
oxidatieve stress hierbij een centrale rol
speelt.

Atherosclerose begint met een
laaggradige ontstekingsreactie, waarbij
circulerende monocyten aan de vaatwand
hechten. Hierdoor wordt een cascade van
processen op gang gebracht die resulteert
in het onderhouden van deze ontstekings-
reactie. Het uiteindelijke resultaat is een
gecompliceerde atherosclerotische plaque
die aanleiding geeft tot de bekende
klinische manifestaties van athero-
sclerotisch hart- en vaatlijden, zoals het
hartinfarct.

De belangrijke rol die het
immuunsysteem lijkt te hebben bij het
ontstaan van atherosclerose heeft tot een
groot aantal onderzoeken geleid, met als
doel systemische inflammatiemerkers te
iden-tificeren die het mogelijk zouden
maken om het bestaan en het beloop van
hart- en vaatziekten te voorspellen. De
meest gebruikte ontstekingsmerker is het
C-reactief proteïne (CRP). Dit acute-fase
eiwit is voorspellend gebleken voor het
optreden van hart- en vaatziekten binnen
een schijnbaar gezonde populatie. Ook was
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het sterk voorspellend voor het optreden
van recidief hart- en vaatziekten bij pa-
tiënten die reeds een cardiovasculaire
complicatie doormaakten. Andere merkers
van vaatontsteking zoals circulerende cel
adhesie moleculen, en cytokinespiegels
hebben inzicht gegeven in de pathogenese
die ten grondslag ligt aan hart- en
vaatziekten. Hun gebruik in de dagelijkse
praktijk lijkt echter nog ver weg, aan-
gezien er nog al wat tegenstrijdigheden
bestaan met betrekking tot de betrouw-
baarheid van de metingen. Ook is het zo
dat onderzoeksresultaten met deze mer-
kers niet eenduidig zijn, én er bestaat
twijfel over hun bijdrage aan het in-
schatten van het cardiovasculair risico bij
de individuele patiënt.

In hoofdstuk 2 is de relatie be-
studeerd tussen 2 belangrijke exponenten
van vroege atherosclerose: endotheel
dysfunctie en ontsteking. Patiënten met
familiaire hypercholesterolaemie, die nog
geen klinische uitingen van hart- en
vaatziekten hadden, werden bestudeerd.
Alhoewel er bij deze hoogrisico patiënten
sprake was van zowel toegenomen
ontstekingsactiviteit (verhoogd CRP)
alsook van endotheeldysfunctie (gedefi-
nieerd als een gestoorde endotheelcel-
afhankelijke vasodilatatie), was er geen
relatie tussen beide factoren. Ook
resulteerde een interventie met een HMG
CoA-remmer (statine), niet in een
vermindering van ontsteking, noch in een
verbeterde endotheelfunctie. De resultaten
zijn in tegenspraak met wat anderen
eerder rapporteerden. De relatie tussen
endotheeldysfunctie en inflammatie wordt
besproken. Zo werd eerder een relatie
gevonden tussen de mate van ontsteking
en endotheeldysfunctie bij patiënten die
een ernstige actieve vorm van vasculitis
hadden of bij patiënten die recent tegen S.
Typhi gevaccineerd werden. Ook werd
een dergelijk verband gezien bij patiënten
met een acuut coronair syndroom. De
conclusie lijkt te moeten luiden dat meer
ontstekingsactiviteit vereist is om samen
te gaan met endotheeldysfunctie bij

patiënten zonder klinisch manifest
vaatlijden.

Hoofdstuk 3 is het verslag van een
kleine interventiestudie waarbij patiënten
met bewezen atherosclerotisch hart- en
vaatlijden behandeld werden met fluva-
statine, een HMG CoA-remmer. Deze
behandeling resulteerde, behoudens de
verwachte daling van serumlipiden, in een
daling van plasmaspiegels van de
celadhesiemoleculen s-ICAM-1 en s-E-
selectine. Ook werd een tijdelijke daling
gezien van het plasma neopterine, een
weerspiegeling van monocyten/macro-
fagen activatie. Bovendien daalden de
waarden van het CRP. Deze bevindingen
ondersteunen de hypothese dat behande-
ling van patiënten met hart- en vaatziekten
met een statine mede gunstig is dankzij een
effect op monocyt/macrofaag activiteit,
endotheelfunctie en ontstekingsactiviteit.

Een andere interventiestudie staat
beschreven in hoofdstuk 4. Verondersteld
wordt dat een geactiveerd renine-angio-
tensine systeem verantwoordelijk is voor
een deel van de ontstekingsactiviteit ver-
oorzaakt bij atherosclerose. Met name de
pro-inflammatoire effecten van het hor-
moon angiotensine II zijn zodanig dat
sommigen het als cytokine kwalificeren.
Behandeling met een angiotensine-con-
verterend-enzym (ACE)-remmer bleek de
plasmawaarden van s-ICAM-1 te re-
duceren, maar niet die van het CRP.
Recent werd in grote prospectieve studies
de langbestaande gedachte bevestigd dat
behandeling met ACE-remmers resulteert
in een verminderd heroptreden van
coronaire hartziekten. De bevindingen in
onze studie dragen bij aan de hypothese dat
ACE-remmers dit mogelijk deels via een
een ontstekingsremmend effect bewerk-
stelligen. Omdat het CRP niet daalde werd
de mogelijkheid geopperd dat ACE-
remmers het onstekingsproces via een
andere weg beïnvloeden dan andere
medicamenten die wel het CRP doen
verlagen, zoals aspirine of statines. Daarbij
is het nog steeds de vraag of het effect kan
worden toegeschreven aan bloeddruk-
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verlaging, echter andere bloeddruk-
verlagende therapieën bewerkstelligen
geen modulatie van de ontstekingsreactie.
Een andere reden dat ACE-remmers het
ontstekingsproces bij atherosclerose moge-
lijk gunstig beïnvloeden, zou de vermin-
derde incidentie van diabetes mellitus
kunnen zijn, die bij patiënten die met
ACE-remmers worden behandeld.

In de studie die in hoofdstuk 5 werd
beschreven, wordt de hypothese getoetst
dat auto-immuun fenomenen ten grondslag
liggen aan het vóórkomen van premature
atherosclerose. In een groot cohort van
patienten met premature atherosclerose
werd de aanwezigheid van anti-neutrofiele
cytoplasmatische antilichamen (ANCA)
bepaald. Deze antilichamen worden
normaliter aangetroffen bij patiënten met
vasculitis van de kleine bloedvaatjes, waar
ze verondersteld worden het patho-
fysiologische proces te initiëren. De
hypothese luidde dat premature athero-
sclerose een vorm van laaggradige vas-
culitis zou zijn, en dat ANCA aanwezig
zouden zijn bij een substantieel aantal
patiënten met premature atherosclerose. De
hypothese kon evenwel niet worden
bevestigd. De prevalentie van ANCA
binnen ons cohort was vergelijkbaar met
de prevalentie zoals die gerapporteerd
wordt binnen de normale populatie. Ook
vonden we geen aanwijzingen voor
verhoogde ontstekingsactiviteit, vasculitis
of andere auto-immuun fenomenen.
Anderzijds bevestigen we de waarneming
dat patiënten met premature atherosclerose
veelal blootgesteld zijn aan een sub-
stantieel aantal ‘klassieke' cardio-
vasculaire risicofactoren.

DEEL II: LEUCOCYTEN-ACTIVATIE BIJ
PATIËNTEN MET ATHEROSCLEROSE.

De vroege zowel als de late pathogenese
van atherosclerose wordt gekenmerkt door
een continue bijdrage van monocyten/
macrofagen, T-lymfocyten en zelfs mest-
cellen die vanuit de circulatie naar de

atherosclerotische plaque migreren. In het
tweede deel van dit proefschrift onder-
zochten we de rol van leucocyten-activatie
bij patiënten met acute coronaire
syndromen.

Uit histologische studies van
gecompliceerde atherosclerotische plaques,
hebben we geleerd dat, naast geactiveerde
monocyten/macrofagen, T-cellen, gladde
spiercellen en endotheelcellen, er ook een
rol lijkt weggelegd te zijn voor
geactiveerde mestcellen bij de acute
coronaire syndromen. Mestcellen worden
vooral aangetroffen in de regio’s waar de
plaque kan scheuren. Mestcellen kunnen
bovendien een groot aantal pro-
inflammatoire mediatoren en proteo-
lytische enzymen produceren.

Dit gegeven leidde tot het onderzoek
beschreven in hoofdstuk 6. Onderzocht
werd of tryptase, een zeer gevoelige
merker van mestcelactivatie, verhoogd was
bij patiënten met een acuut coronair
syndroom. Er werd geen verhoogd tryp-
tasegehalte gevonden bij patienten met een
myocardinfarct of instabiele angina
pectoris in vergelijking met patiënten die
atypische (niet-cardiale) pijn op de borst
bleken te hebben. We concluderen dat
mestcelactivatie, zo het al een rol speelt,
niet systemisch kan worden gemeten aan
de hand van trypasespiegels, bij patiënten
met acute coronaire syndromen.

In hoofdstuk 7 wordt een overzicht
gegeven van de huidige kennis over
monocyt/macrofaag activatie bij athero-
sclerotisch hart- en vaatlijden. Met name
de rol van het neopterine, een merker van
monocyt/macrofaag activatie, wordt
besproken. Geconcludeerd wordt dat
neopterine spiegels verhoogd zijn bij
patiënten met acute coronaire syndromen
in vergelijking met patiënten stabiel hart-
en vaatlijden hebben. Aangenomen wordt
dat neopterine spiegels ook de
uitgebreidheid van het atherosclerotische
proces weerspiegelen. Belangrijk is te
realiseren dat neopterine spiegels ook
verhoogd zijn bij een groot aantal andere
inflammatoire aandoeningen zoals infectie-
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ziekten en maligniteiten. Dit kan ook een
verklaring zijn voor het feit dat leeftijd een
belangrijke determinant is van de hoogte
van de neopterinewaarden. De meeste
onderzoekingen naar de rol van het neop-
terine in cardiovasculaire ziekten die tot op
heden werden gerapporteerd, waren asso-
ciatief. Tot op heden waren nog geen data
bekend over de prognostische waarde van
het neopterine bij patiënten met coronaire
hartziekten.

In hoofdstuk 8 wordt hierop ingegaan.
Bij acute coronaire syndromen, zoals
onstabiele angina pectoris en het acute
myocardinfarct, worden de klinische
symptomen vaak begeleid door een
verhoogde ontstekingsreactie. Deze on-
tstekingsreactie lijkt met name belangrijk
te zijn bij patiënten met onstabiele angina
pectoris en non-Q golf myocardinfarcten,
aangezien de ontste-kingsreactie bij deze
ziektebeelden sterk voorspellend is
gebleken voor het ziektebeloop. Opmerke-
lijk is dat dit niet het geval is bij de
patiënten die een Q-golf myocardinfarct,
doormaken, mogelijk omdat bij deze
patiënten er sprake is van een ontstekings-
reactie die mede wordt geluxeerd door
uitgebreide myocard-necrose. Wij onder-
zochten de waarde van het neopterine en
CRP binnen een cohort van 210 patiënten
die een non-Q golf myocardinfarct
doormaakten. Een jaar na het infarct
hadden patiënten die een verhoogd neop-
terine hadden tijdens het infarct, vaker een

recidief infarct of kwamen zij te overlijden.
Bij patiënten die zowel een verhoogd
neopterine als een verhoogd CRP hadden
was dit het meest uitgesproken. Deze
studie bevestigt het belang van
monocyt/macrofaag activatie bij patiënten
met acute coronaire syndromen.

Hoofdstuk 9 gaat over de functionele
kwaliteiten van perifere monocyten uit het
bloed van patiënten met acute coronaire
syndromen en patiënten met stabiel
coronarialijden. Nadat deze monocyten
werden geactiveerd met bacterieel
endotoxine (lipopolysaccharide), werd
duidelijk dat de productie van het anti-
inflammatoire cytokine interleukine-10 bij
patiënten met acute coronaire syndromen
drastisch verminderd was in vergelijking
met patiënten met stabiel coronarialijden of
gezonde vrijwilligers De productie van het
pro-inflammatoire cytokine Tumor Ne-
crose Factor-α was niet verschillend. Het
lijkt dus aannemelijk dat er bij deze
patiënten sprake is van verstoorde pro- en
anti-inflammatoire cytokinebalans. Teza-
men met de bevinding dat het interleukine-
10 in proefdiermodellen beschermend
werkt tegen atherosclerose, bieden deze
resultaten een nieuwe invalshoek voor de
pathofysiologie van de acute coronaire
syndromen. Mogelijk zal in de toekomst
blijken dat het herstel van de anti-
inflammatoire mechanismen bij acute
coronaire syndromen een nieuw therapeu-
tisch doelwit vormt.
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