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Summary
Excess fatigue, listlessness and feelings of general malaise, hereafter exhaus-
tion, increases the risk of a first cardiac event in a healthy population. In
addition, the risk of a new cardiac event is increased in exhausted PCI pa-
tients. Previous research suggests that activation of immune-mediated inflam-
mation may underlie the association between exhaustion and CAD. In the
Exhaustion Intervention Trial (EXIT) exhausted PCI patients underwent a
behavioral intervention to reduce the feelings of exhaustion. The second ob-
jective was to reduce the risk of a new cardiac event in these patients. Occur-
rence of new cardiac events (defined as re-PCI, coronary artery bypass graft
surgery (CABG), myocardial infarction (MI) or cardiac death) was assessed
through inspection of the medical records 24 months after inclusion. The time
span of the behavioral intervention was 6 months and therefore cardiac events
were divided in “early” cardiac events (i.e. events occurring within 6 months)
and in “late” cardiac events (i.e. events occurring after 6 months). EXIT suc-
ceeded in reducing the feelings of exhaustion. In patients without a history of
CAD and without a chronic painful condition the behavioral intervention re-
duced the risk of a late cardiac event.
In the sub-studies of EXIT, as described in this thesis, the general research
question was whether the depressive symptomatology that precedes CAD in
more than half of all cases, approached in this thesis as a state of exhaustion,
fosters inflammation. The main objective was to investigate which biological
mechanisms, which precede CAD, are mediated by the behavioral interven-
tion.

The general research question was broken down in five research questions.
The first research question was: “Is a state of exhaustion associated with in-
flammation?” In chapter two, this question was addressed. It is supposed that
a decreased activity of the HPA axis underlies the association between a state
of exhaustion and CAD observed in many epidemiological studies. CAD is an
inflammatory disease and hypoactivity of the HPA axis activated immune-
mediated inflammation. Appels et al observed positive associations between
several markers of inflammation and exhaustion. This confirmed the psycho-
physiological model that underlies the theory that a state of exhaustion is a
risk factor of CAD. This model was only partially supported by the EXIT study.
It could be shown that the behavioral intervention reduced elevated concen-
trations of neopterin and IL-1ra. However, in contrast to the study by Appels
et al no direct correlation between any marker of inflammation and exhaus-
tion was observed. The results of the EXIT study confirmed the importance of
inflammation in the pathogenesis of CAD. High concentrations of IL-6, IL-10
and CRP at baseline, and high concentrations of IL-6 and IL-1ra at 6 months
increased the risk of late cardiac events in these patients. Remarkably, high
concentrations of the anti-inflammatory mediator IL-10 also increased the risk
of late cardiac events. This was most likely due to the pro-inflammatory state
on the one hand and contra-regulatory mechanisms that fail on the other hand.
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In chapter 3, the second research question was addressed: “Does a behavioral
intervention aimed at the reduction of feelings of exhaustion have a beneficial
effect on inflammation?” Results showed that the behavioral intervention re-
duced the odds of having an elevated concentration of neopterin at 18 months
of follow-up by 68%. The behavioral intervention reduced the odds of having
an elevated concentration of IL-1ra at 18 months of follow-up by 67% in those
patients who did not suffer from a chronic painful condition (mostly rheu-
matic disease). The behavioral intervention had no effect on concentrations of
TNF-α. Neopterin and IL-1ra are involved in the activation of monocytes and
macrophages, one of the initial steps in the progression of atherosclerosis.
Therefore, the results suggest that a behavioral intervention may contribute
to the control of the inflammatory response, and possibly to the reduction of
the risk of a coronary event. The beneficial effect of the behavioral interven-
tion is most likely the result of stimulation of the nervus vagus. Stimulation of
the nervus vagus has two main effects. It results in an increased production of
acetylcholine, which results in an inhibition of neopterin and IL-1ra. The sec-
ond effect is formed by a stimulation of the HPA axis, which results in an
increased production of cortisol, which is a well known suppressor of inflam-
mation.

The third research question was: “Does the behavioral intervention contrib-
ute to a decrease of the inflammatory status of PCI patients by increasing
their vagal activity as reflected by HF HRV?” In chapter 4, this question was
addressed. Autonomic functions (e.g. heart rate), which are normally under
involuntary control, can be modulated by signals originating from higher brain
centers. For instance, vagal control of heart rate (as reflected by the high-
frequency (HF) component of heart rate variability (HRV)) can be enhanced
through HRV biofeedback or paced breathing. When cytokine concentrations
are low the CNS is informed about the inflammatory status by the ANS, in
particular the afferent nervus vagus. Afferent nervus vagus activity can fur-
ther generate a rapid anti-inflammatory response that is partly mediated by
the efferent nervus vagus. The stimulated efferent nervus vagus releases ace-
tylcholine that deactivates macrophages by inhibiting the release of TNF-α,
IL-1 and other cytokines (the “inflammatory reflex”). This suggests, as formu-
lated by Tracey, that intentional modulation of nervus vagus activity may pro-
vide a therapeutic advantage for inflammatory disease. The results of this
study showed that the beneficial effects as found in chapter 3 were at least
partly mediated by increases in HF HRV, which reflects vagal activity. This is
one of the first studies to test Tracey’s “inflammatory reflex” model and show
a possible mediating effect of the nervus vagus on inflammation and finally
that the effect can be modified by the behavioral intervention.
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The fourth research question was: “Is a state of exhaustion associated with a
decreased activity of the HPA axis, as reflected by decreased concentrations of
macrophage migration inhibitory factor (MIF)?” This question was addressed
in chapter 5. MIF is a pro-inflammatory cytokine produced by cells of the im-
mune system. Therefore, one may expect a positive association of MIF with
PCI. This explorative study, however, showed that PCI patients displayed lower
concentrations of MIF at baseline than an age-sex matched control (reference)
group. MIF concentrations increased significantly over 18 months of follow-up
in these PCI patients and returned to the concentrations observed in the ref-
erence group. The pattern of MIF expression differed from other inflamma-
tory markers (which were stable). MIF concentrations were not associated
with late cardiac events in PCI patients, although, a negative trend was ob-
served for late cardiac events versus MIF concentrations. MIF is also pro-
duced in a hormone like fashion by the anterior pituitary, which is a part of
the HPA axis. Therefore one may expect a negative association of MIF and
exhaustion, because available evidence strongly suggests that the HPA axis is
hypoactive in exhausted subjects. At 18 months of follow-up the MIF concen-
trations in the non-exhausted group were significantly higher than in the ex-
hausted group. The results do not disclose the origin of MIF assessed in blood,
however, these observations fit into the contention that the HPA axis is  in
exhausted subjects.

The fifth research question was: “Is a state of exhaustion associated with patho-
gen burden?” In chapter 6 this issue was addressed. Pathogens are suspected
to play a role in the initiation and duration of inflammation. Van Der Ven et
al. have shown that pathogen burden is positively associated with exhaustion,
suggesting that pathogens may be (re)activated in a state of exhaustion. We
were not able to replicate their findings, this might be due to the design of the
study, which did not include patients who did not feel exhausted, and due to
the stability of the IgG pathogen titers. The study showed a positive associa-
tion between a combination of pathogen burden and inflammation on the one
hand and the occurrence of late cardiac events on the other hand. We observed
that those patients characterized by the simultaneous presence of high patho-
gen burden and elevated concentrations of CRP, or by the presence of high
pathogen burden and elevated concentrations of neopterin, are at increased
risk for a late cardiac event. Detailed analyses indicated that the predictive
power of the first combination has to be attributed to the presence of CRP in
that combination. The predictive power of the second combination that in-
cludes a marker of monocyte/macrophage activation supports the contention
of Zhu that pathogens are not innocent bystanders in the development of CAD.
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The results of these studies give insight into the biology of stress. Inflamma-
tion is a healthy reaction of the immune system to tissue damage and injury.
In exhausted subjects the response to injury is activated, however, less inhibi-
tion is available which can result in (if not already present) a chronic pro-
inflammatory status. The results of the EXIT study indicate that a behavioral
intervention in PCI patients can reduce the risk of a second cardiac event.
EXIT reduced the risk of a late cardiac event and reduced inflammation through
increased nervus vagus activity.



NEDERLANDSE SAMENVATTING

126



NEDERLANDSE SAMENVATTING

127

Nederlandse Samenvatting



NEDERLANDSE SAMENVATTING

128

Nederlandse samenvatting
Gevoelens van ongewone vermoeidheid, verlies van energie en toegenomen
prikkelbaarheid, hierna uitputting genoemd, verhogen bij gezonde personen
het risico op een eerste cardiale gebeurtenis. Daarbij verhogen zij bij
dotterpatiënten het risico op een tweede cardiale gebeurtenis. Eerder onderzoek
suggereert dat dit verband tussen uitputting en hart- en vaatlijden berust op
activatie van ontstekingsreacties. In de Exhaustion Intervention Trial (EXIT)
is bij uitgeputte dotterpatiënten onderzocht of een psychologisch
interventieprogramma de gevoelens van uitputting bij deze patiënten kan
verminderen. Het tweede doel was om daaropvolgend het risico van een nieuwe
cardiale gebeurtenis te verlagen. Het optreden van een nieuwe cardiale
gebeurtenis (gedefinieerd als een nieuwe dotterbehandeling, een bypass
operatie, hartinfarct of cardiale dood) werd 24 maanden na de start van EXIT
vastgesteld door inspectie van de medische status. Aangezien het
interventieprogramma 6 maanden duurde, werden cardiale gebeurtenissen
opgesplitst in “vroege” gebeurtenissen (tijdens het programma) en “late”
gebeurtenissen (na het programma). De gedragsinterventie was in staat om
de gevoelens van uitputting terug te dringen. In patiënten zonder cardiale
geschiedenis en zonder co-morbiditeit was de gedragsinterventie ook in staat
om de kans op late cardiale gebeurtenissen te verminderen.
In de substudies van EXIT, zoals deze beschreven zijn in dit proefschrift, was
de algemene vraag of de depressieve symptomatologie (d.w.z. uitputting) die
in meer dan 50% van alle dotterpatiënten vooraf gaat aan hart- en vaatlijden,
verbonden is met ontsteking. Het doel was om te onderzoeken welke biologische
mechanismen, die aan de ontwikkeling van hart- en vaatlijden ten grondslag
liggen, beïnvloed worden door de gedragsinterventie.

Om dit te onderzoeken werd het doel opgesplitst in 5 onderzoeksvraagstukken.
De eerste onderzoeksvraag was: “Hangt een staat van uitputting samen met
ontsteking?” In hoofdstuk 2 is deze vraag onderzocht. In een aantal
epidemiologische studies wordt een verband gevonden tussen uitputting en
coronaire vaatziekten, een mogelijke verklaring hiervoor is een verlaagde
activiteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA) as in uitgeputte
personen. Coronaire vaatziekten zijn ontstekingsziekten en een verlaagde
activiteit van de HPA as kan leiden tot verhoogde immuun gereguleerde
ontstekingen. Appels et al hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen
uitputting en een aantal ontstekingsindicatoren wat het onderliggende
psychofysiologische model van de staat van uitputting als risicofactor voor
coronaire vaatziekten ondersteunt. Dit model werd echter maar gedeeltelijk
ondersteund door de substudies van EXIT zoals deze beschreven zijn in dit
proefschrift. Er werd aangetoond dat de gedragsinterventie in staat was om
hoge concentraties van ontstekingsactiverende indicatoren terug te dringen.
Echter, in tegenstelling tot de studie van Appels et al werd er geen direct
verband gevonden tussen uitputting en ontstekingsindicatoren. De resultaten
van EXIT laten zien dat ontstekingsreacties in de ontwikkeling van coronaire
vaatziekten van groot belang zijn.
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Hoge concentraties van IL-6, IL-10 en CRP bij het begin van de studie verhogen
het risico op het krijgen van late cardiale gebeurtenissen (6 maanden na het
begin van de gedragsinterventie). Hoge concentraties van IL-6 en IL-1ra op 6
maanden na het begin van de gedragsinterventie verhogen ook het risico op
late cardiale gebeurtenissen. Hoge concentraties van IL-10, een
ontstekingsremmende indicator, verhoogde ook het risico op het krijgen van
late cardiale gebeurtenissen. Waarschijnlijk komt dit door aan de ene kant de
aanwezigheid van een chronische ontsteking wat een chronische verhoging
van ontstekingsindicatoren (zowel ontstekingsremmend als
ontstekingsactiverend) tot gevolg heeft en aan de andere kant contra-
regulatoire mechanismen die niet goed (meer) werken.

In hoofdstuk 3 werd het tweede onderzoeksvraagstuk: “Heeft een
gedragsinterventie gericht op het verminderen van de gevoelens van uitputting
een remmende werking op ontsteking?” besproken. De resultaten lieten zien
dat de gedragsinterventie de kans op hoge concentraties van neopterine op 18
maanden na het begin van de gedragsinterventie met 68% deed verlagen. De
kans op hoge concentraties van IL-1ra op 18 maanden na het begin van de
gedragsinterventie werd met 67% verlaagd in patiënten zonder een chronisch
pijnlijke aandoening (meestal reuma). De gedragsinterventie had geen effect
op TNF-α concentraties. Neopterine en IL-1ra zijn betrokken bij het activeren
van monocyten en macrofagen, een van de eerste stappen in de vorming van
aderverkalking. De gedragsinterventie kan op deze manier wellicht bijdragen
aan het controleren van de inflammatoire respons en mogelijk tot het verlagen
van het risico op het krijgen van nieuwe cardiale gebeurtenissen. Het positieve
effect van de gedragsinterventie is waarschijnlijk het resultaat van nervus
vagus activatie. Het activeren van de nervus vagus heeft namelijk twee
belangrijke effecten. Ten eerste resulteert het in een verhoging van acetylcho-
line met als gevolg een remming van neopterine en IL-1ra. Het tweede effect
is een stimulatie van de HPA as met als gevolg een verhoging van cortisol in
het bloed. Cortisol is een bekend stresshormoon dat ontsteking remt.

De derde onderzoeksvraag: “Draagt de gedragsinterventie bij aan het
verminderen van ontstekingsreacties door een toegenomen activiteit van de
nervus vagus zoals gemeten door de hoge frequentie hartritme variabiliteit?”
werd in hoofdstuk 4 behandeld. Autonome functies (zoals hartslag), die normaal
onder onvrijwillige controle staan, kunnen aangestuurd worden door dieper
gelegen hersencentra. Controle over de hartslag gemediëerd door de nervus
vagus (zoals gemeten door de hoge frequentie component van de hartritme
variabiliteit) kan bijvoorbeeld versterkt worden door biofeedback van
hartritmevariabiliteit of door aangepaste ademhaling. Wanneer concentraties
van ontstekingsindicatoren laag zijn in het bloed, wordt er feedback gegeven
aan het centrale zenuwstelsel door het autonome zenuwstelsel, voornamelijk
via de afferente nervus vagus. De afferente nervus vagus kan een snelle
ontstekingsremmende respons geven die voor een gedeelte wordt gemediëerd
door de efferente nervus vagus.
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De efferente nervus vagus zorgt voor een verhoging van acetylcholine dat
macrofagen en monocyten deactiveert met als gevolg een stop in de release
van TNF-α, IL-1² en andere cytokinen (de “inflammatoire reflex”). Dit wekt de
suggestie dat een doelbewuste stimulatie van de nervus vagus mogelijk een
therapeutische werking kan hebben op ontstekingsziekten. De resultaten van
deze studie lieten zien dat de positieve effecten van de gedragsinterventie
zoals beschreven in hoofdstuk 3, in ieder geval voor een gedeelte werd
gemediëerd door een toename in hoge frequentie hartritme variabiliteit, wat
overeen komt met een verhoogde activiteit van de nervus vagus. Dit is een van
de eerste studies die het “inflammatoire reflex” model van Tracey test en
daarnaast laat zien dat er een mogelijk mediërend effect bestaat van de ner-
vus vagus en als laatste dat deze te beïnvloeden is door een gedragsinterventie.

In hoofdstuk 5 werd de onderzoeksvraag: “Hangt een staat van uitputting
samen met een verlaagde activiteit van de HPA as, zoals gemeten door
verlaagde concentraties van macrophage migration inhibitory factor (MIF)?”
behandeld. MIF is een eiwit dat ontsteking bevordert en geproduceerd wordt
door cellen van het immuunsysteem. Men zou daarom een positieve samenhang
tussen PCI patiënten en MIF kunnen verwachten. Deze exploratieve studie
liet echter zien dat PCI patiënten op baseline lagere concentraties van MIF
hebben dan een gezonde, op leeftijd en geslacht geselecteerde controlegroep.
Over een periode van 18 maanden na inclusie stegen de concentraties van
MIF naar de hoogte zoals die ook gevonden werd bij de gezonde controlegroep.
De MIF concentraties volgden gedurende de 18 maanden na inclusie een ander
expressiepatroon dan andere ontstekingsindicatoren welke gelijk bleven. Verder
werd gevonden dat er in PCI patiënten met lage concentraties van MIF op
baseline twee keer zoveel nieuwe cardiale gebeurtenissen optraden als in PCI
patiënten met de hoogste MIF concentraties. MIF wordt ook aangemaakt door
de hypofyse, een onderdeel van de HPA as. Aangezien bekend is dat er bij
uitgeputte personen een verminderde werking is van de HPA as, zou men
kunnen verwachten dat er bij uitgeputte personen ook lagere concentraties
van MIF zijn. Uitgeputte patiënten hadden op 18 maanden na inclusie hogere
concentraties van MIF in het bloed dan niet uitgeputte patiënten. De resultaten
van deze studie stellen ons niet in staat iets te zeggen over de herkomst van
het MIF zoals wij deze gemeten hebben in de plasma monsters. Deze observaties
passen echter in het beeld dat de HPA as een verminderde werking heeft in
uitgeputte personen.

De vijfde en laatste onderzoeksvraag: “Is een staat van uitputting geassocieerd
met pathogen burden?” werd in hoofdstuk 6 behandeld. Van pathogenen wordt
verwacht dat ze een rol spelen bij de initiatie en duur van ontstekingsreacties.
Van der Ven et al hebben aangetoond dat pathogen burden een positieve
samenhang heeft met uitputting, wat aangeeft dat pathogenen wellicht worden
ge(re)activeerd door uitputting. Helaas waren wij niet in staat om deze
resultaten te reproduceren, wellicht door het design van de studie. Het design
liet alleen uitgeputte dotterpatiënten toe, wat een restriction of range effect
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tot gevolg had. Daarnaast zijn IgG titers erg stabiel over tijd. De studie toonde
aan dat er een positieve samenhang is tussen patiënten met zowel een hoge
pathogen burden en hoge concentraties van CRP en hoge pathogen burden en
hoge concentraties van neopterine en dit in relatie tot het optreden van nieuwe
cardiale gebeurtenissen. Gedetailleerde analyses toonden aan dat het
voorspellende vermogen van de eerste combinatie voornamelijk werd verklaard
door de aanwezigheid van CRP. Het voorspellende vermogen van de tweede
combinatie die neopterine bevat, een indicator van monocyten/macrofagen
activatie, zet de bewering van Zhu dat pathogenen geen onschuldige
omstanders zijn in de ontwikkeling van aderverkalking kracht bij.

De resultaten van deze studies geven inzicht in de biologie van stress.
Ontstekingsreacties zijn een gezonde reactie van het immuunsysteem op
weefselschade en letsel. In uitgeputte personen is de reactie op letsel
geactiveerd, maar er zijn minder remmingen, wat kan leiden tot (als deze
situatie niet al aanwezig is) een chronische staat van ontsteking. De resultaten
van de hele EXIT studie geven een sterke indicatie dat een gedragsinterventie
bij dotterpatiënten kan bijdragen aan het verminderen van het risico op een
tweede cardiale gebeurtenis. EXIT verminderde de kans op een late cardiale
gebeurtenis en reduceerde ontsteking door een verhoging van de nervus va-
gus activiteit.




