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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Het ultieme doel van cardiovasculaire geneeskunde is het voorkomen en genezen 
van ziektes aan het hart en vaatstelsel en zo de kwaliteit-van-leven te verbeteren voor 
patiënten met een cardiovasculaire ziekte. Fundamenteel in de ontwikkeling van 
nieuwe therapieën gericht tegen cardiovasculaire ziekten, is een gedegen begrip van 
het onderliggende ziekteproces, i.e. de moleculaire processen die ten grondslag liggen 
aan gezondheid en welke gedereguleerd worden tijdens ziekte. Homeostase van het 
endotheel – de binnenste cellaag in alle bloedvaten – speelt een belangrijke rol in 
het voorkomen van trombose, ontsteking en bij de regulatie van de vasculaire tonus. 
Dysfunctie van het endotheel is veelvoorkomend tijdens cardiovasculaire ziekten (1-
3). Het is daarom belangrijk om meer inzicht te krijgen in de moleculaire mechanismen 
die leiden tot endotheelceldysfunctie, zodat mogelijk nieuwe aangrijpingspunten 
gevonden kunnen worden voor de ontwikkeling van innovatieve therapieën tegen 
cardiovasculaire ziekten.

Averse plasticiteit van het endotheel, en de transitie van endotheel naar 
mesenchym (EndMT) speelt een belangrijke rol in het ontstaan van atherosclerose (4, 
5) en de verlidtekening van het hart (cardiale ibrose) (6). Hierbij wordt de inductie 
van genexpressie van mesenchymale genen niet alleen gereguleerd door de binding 
van transcriptiefactoren aan het DNA, maar ook door de bereikbaarheid van het DNA 
voor deze transcriptiefactoren, welke bepaald wordt door epigenetica. Epigenetische 
modiicaties, door alteraties aan histon eiwitten of DNA methylatie, bepalen de 
toegankelijkheid van het DNA voor transcriptiefactoren. Een tweede regulatoir 
mechanisme wordt gevonden in microRNAs, die de translatie van messenger RNA 
naar eiwit posttranscriptioneel kan inhiberen.

 

ADVERSE ENDOTHEELCELPLASTICITEIT IN HET ONTSTAAN VAN INTIMALE HYPERPLASIE

Het ontstaan van intimale hyperplasie is een van de initiële processen van 
atherogenese. Het moleculaire mechanisme hiervan is niet geheel bekend. Intimale 
hyperplasie is het gevolg van de migratie en deling van ibroproliferatieve cellen in de 
vaatwand die hierdoor verdikt (12). De oorsprong van deze ibroproliferatieve cellen 
wordt veelvuldig onderzocht, en tenminste 4 celtypen kunnen diferentiëren in deze 
zogenaamde myoibroblast-achtige cellen in de hyperplastische intima; ibroblasten, 
gladde spiercellen, endotheelcellen en circulerende voorlopercellen. De transplantatie 
van een vene naar een arteriële omgeving tijden bypass chirurgie leidt tot EndMT en 
kan de vorming van intimale hyperplasie veroorzaken, waarbij de getransplanteerde 
vene verstopt raakt (13), suggestief voor een rol van EndMT in het ontstaan van 
intimale hyperplasie. Daarnaast worden endotheelcel-afkomstige ibroproliferatieve 
cellen vaak gevonden in vaatgebieden waarbinnen atherosclerose ontwikkeld, i.e. 
vaatgebieden die blootgesteld worden aan zogenaamde ‘low oscilatory shear stress’ 
(5)(14). Andersom, in vaatgebieden die beschermd lijken tegen de ontwikkeling van 
atherosclerose, i.e. vaatgebieden die blootgesteld worden aan zogenaamde ‘high 
laminar shear stress’, is het endotheel quiescent en ongevoelig voor stimuli die EndMT 
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induceren (14), hetgeen impliceert dat het patroon waarmee het bloed door de vaten 
stroomt een bepalende factor is in de inductie van EndMT.

In hoofdstuk 3, hebben wij gevonden dat in vaatgebieden waar intimale 
hyperplasie plaatsvindt, de expressie van MAPK7 wordt voorkomen door microRNA-
374b. De expressie van microRNA-374b wordt geïnduceerd door TGFβ en microRNA-
374b voorkomt de eiwitexpressie van 4 genen in de MAPK7 signaaltransductiecascade, 
i.e. MAP3K3, MAPK7, MEF2D en KLF4. De ectopische expressie van microRNA-374b 
in het endotheel leidt tot EndMT in de afwezigheid van TGFβ stimulatie, hetgeen 
suggereert dat de inhibitie van MAPK7 signalering door microRNA-374b een essentiële 
voorwaarde is voor de ontwikkeling van intimale hyperplasie. In experimentele 
modellen voor intimale hyperplasie komt microRNA-374b verhoogt tot expressie en 
is de expressie van MAPK7 verlaagt. Daarnaast is het expressieniveau van microRNA-
374b geassocieerd met het expressieniveau van MAPK7 en de ernst van intimale 
hyperplasie in de coronair arteriën van patiënten die zijn overleden aan coronaire 
hartziekte.

Intimale hyperplasie is een progressieve aandoening die leidt tot de vernauwing 
van der arteriën. Hierin speelt hyperproliferatie van ibroproliferative cellen een rol. 
Echter, het mechanisme waardoor endotheelcel-afkomstige ibroproliferatieve cellen 
hun quiescence verliezen en een hyperproliferatief fenotype aannemen is onbekend. 
In hoofdstuk 4 laten wij zien dat het epigenetisch enzym EZH2 een belangrijke rol 
speelt in deze transitie. EZH2 is een epignetisch enzym dat verantwoordelijk is voor 
de tri-methylatie van lysine 27 op histon 3 (H3K27Me3), hetgeen leidt tot repressie 
van genexpressie (15). Onder atheroprotectieve condities is de expressie van EZH2 
laag. De toename in EZH2 expressie in vaatgebieden die gevoelig zijn voor de 
ontwikkeling van intimale hyperplasie, gaat gepaard met een toename in de expressie 
van celcyclus genen. Hoewel wij het precieze mechanisme achter de regulatie van 
celcyclus door EZH2 niet hebben kunnen bepalen, hebben we aangetoond dat EZH2, 
en dus epigenetische mechanismen,  een belangrijke rol spelen in de regulatie van 
endotheliale quiescence en hyperproliferatie (16)(Figuur 3).

In ons onderzoek naar de regulatie van de celcyclus door EZH2, viel ons op dat 
er reciprociteit bestaan tussen de expressie van EZH2 en de activatie status van 
MAPK7. Deze interactie kan niet verklaart worden door een directe interactie tussen 
EZH2 en MAPK7. In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht hoe de activiteit van MAPK7 
wordt beïnvloedt door EZH2 en waarom de expressie van EZH2 afhankelijk is van 
de mate van activatie van MAPK7. Atheroprotectieve laminaire shear stress zorgt 
voor de activatie van MAPK7, hetgeen leidt tot de expressie van microRNA-101. De 
expressie van microRNA-101 leidt tot een verlaagde expressie van EZH2. Visa versa 
leidt een verhoogde expressie van EZH2 tot een verlaagde expressie van microRNA-
200a, -b, -c en microRNA-141. Deze microRNAs reguleren de activiteit van MAPK7 door 
de inhibitoren van MAPK7 activiteit, i.e. de Dual-speciicity phosphatase (DUSP)-1 
en DUSP-6, te verlagen. Een toename in EZH2 leidt dus tot een hogere inhibitie van 
MAPK7 activiteit in het endotheel. Deze interactie hebben we niet alleen kunnen 
vinden in “gezonde” endotheelcellen in vitro, maar is ook aanwezig in vaatweefsel van 
patiënten die leiden aan coronaire hartziekte (iguur 4).
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Cardiale ibrose, oftewel verlittekening van het hart, is het pathologische proces 
dat ten grondslag ligt aan het ontstaan van hartfalen, waarvoor geen efectieve 
therapie beschikbaar is. Het niveau van galectin-3 in het bloedplasma van patiënten 
die leiden aan hartfalen is geassocieerd met hun overleving, en een prognostische 
biomarker in de kliniek (17). Een verminderde expressie van galectin-3 reduceert 
de ontwikkeling van hartfalen, hetgeen duidt op een op mechanistische functie 
voor galectin-3 in cardiale ibrose (18). Cardiale ibrose wordt gekenmerkt door de 
accumulatie van ibroproliferatieve cellen in het hart, waarvan een deel afkomstig zijn 
vanuit het endotheel (6). Om deze reden hebben wij in hoofdstuk 6 onderzocht of de 
expressie van galectin-3 geassocieerd is met de inductie van EndMT. Het is algemeen 
geaccepteerd dat galectine-3 zijn functie uitoefent via binding aan zijn receptor in 
het celmembraan, echter leidt de additie van galectin-3 aan endotheelcellen niet tot 
EndMT of tot een verhoogde efectiviteit van TGFβ-geïnduceerde EndMT. Wel leidt de 
inhibitie van endogene galectin-3 productie tot een verlaging van TGFβ-geïnduceerde 
EndMT. Tezamen duiden deze data op een intracellulaire rol voor galectin-3 in de 
regulatie van EndMT, mogelijk als transcriptionele coactivator (19, 20). Deze hypothese 
wordt momenteel onderzocht.

CONCLUSIE

De transitie van endotheel naar mesenchym is een belangrijke component in 
de ontwikkeling van atherosclerose (intimale hyperplasie) en hartfalen (cardiale 
ibrose) en wordt gereguleerd door biomechanische krachten, zoals het patroon van 
de bloedstroom. In dit proefschrift hebben wij laten zien dat EndMT gereguleerd 
wordt door MAPK7, EZH2 en microRNAs en gevonden dat de expressie van deze 
moleculen gedereguleerd is in experimentele modellen voor intimale hyperplasie en 
in humane coronaire hartziekte. We hebben een aantal belangrijke regulatoren van 
EndMT geïdentiiceerd die mogelijk een therapeutische efect kunnen hebben om de 
ontwikkeling van intimale hyperplasie of het ontstaan van hartfalen tegen te gaan. 
Toekomstig onderzoek moet zich op deze mogelijkheid richten.
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