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Cardiovascular diseases are still one of the leading causes of death in the 
Western societies and account for over 17 million deaths world-wide annually. 
Atherosclerosis is the predominant underlying pathology responsible for 
various cardiovascular diseases.  

Atherosclerosis is characterized by the accumulation of low density 
lipoprotein (LDL) cholesterol in the intima of arteries. Oxidation of intimal 
cholesterol will result in activation of the vessel wall and will trigger a pro-
inflammatory cascade. Due to the release of chemokines and upregulation of 
integrins on the endothelial cells covering the early lesion leukocytes will be 
attracted in an effort to resolve the immune response and remove the 
cholesterol. In the first stage, predominantly monocytes will migrate into the 
early atherosclerotic lesion, and give rise to plaque macrophages which will 
sequester the local oxidized cholesterol. Excessive intra-cellular cholesterol 
accumulation combined with ineffective excretion results cholesterol filled 
foamy macrophages also known as foam cells. Apoptosis of foam cells 
combined with ineffective clearance of apoptotic cells, will result in buildup of 
cell debris and (oxidized) cholesterol in the lesion, forming a lipid-rich, necrotic 
core, covered by a fibrous cap of smooth muscle cells and collagen. 
Destabilization of the fibrous cap by proteases secreted by macrophages and 
other inflammatory cells in the lesion, can eventually result in plaque rupture, 
exposing the pro-thrombotic content of the lesion to the circulation, 
potentially resulting in clinical complications, such as myocardial infarction and 
stroke. 

Monocytes and plaque macrophages are instrumental in the 
development of atherosclerosis, from initial early until advanced vulnerable 
lesion. The role of circulating monocytes in relation to atherosclerosis 
development is not completely elucidated, despite the importance of these 
subsets in the development of the disease. Therefore, this thesis investigated 
the role of circulating monocytes in atherosclerosis, to determine (I) whether 
apart from plaque residing monocytic cell pools, the peripheral monocytes are 
able to impact disease onset and progression, and (II) whether these cells have 
potential as biomarker for cardiovascular disease in humans. 

The function of circulating monocytes as well as plaque macrophages 
can be studied by specific depletion of these cell types. In Chapter 2, we 
studied the impact of systemic versus plaque-targeted ablation of myeloid cells 
on atherosclerosis in ApoE-/- mice, bearing a Macrophage FAS Induced 
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Apoptosis (MaFIA) suicide gene. Local ablation of CD115 positive plaque 
macrophages aggravated atherosclerosis, as both necrotic core and plaque size 
were expanded significantly by promoting either clonal expansion of plaque 
macrophages or monocyte influx. In contrast, systemic ablation of CD115 
positive myeloid cells did not result in changes in plaque burden but promoted 
a more vulnerable plaque phenotype. Interestingly, it was associated with 
enhanced extramedullar hematopoiesis and mobilization of immature myeloid 
cells into the circulation. Our data suggest that the augmented extra-medullar 
myelopoiesis and the increased mobilization of immature myeloid cells into 
the circulation, upon systemic induction of monocyte/macrophage apoptosis 
may have underlain the observed increase in plaque vulnerability.  

As migration of leukocytes towards the lesion is a key process in 
atherogenesis, we describe, in Chapter 3, the role of chemotaxis regulation on 
atherosclerosis development. Chemokine receptors are G protein-coupled 
receptors (GPCR) and are responsible for the directional migration of cells 
along a chemokine gradient. The activity of GPCRs is controlled by receptor 
kinases, such as GRK2. We here studied the effect of partial hematopoietic 
GRK2 deficiency on atherosclerosis development in LDL receptor knock-out 
mice. Hematopoietic GRK2+/- deficiency resulted in marked attenuation of 
plaque development. To exclude that macrophage and granulocyte GRK2 was 
responsible for the effects observed, we used a LysM-cre GRK2flox/flox 
conditional knock-out model which results in macrophage and granulocyte 
specific GRK2 deficiency. As atherosclerosis development was not affected in 
this model, we concluded that monocytes were most likely responsible for the 
phenotype observed in the GRK2+/- study and that even partial GRK2 deficiency 
already was able to prevent atherosclerotic lesion development beyond the 
fatty streak stage. 

Next to inflammation, hypercholesterolemia is one of the key 
processes in atherosclerosis development and a well-known risk factor for 
cardiovascular disease, and evidence is culminating that both actors are tightly 
associated. In Chapter 4, we analyzed the interaction between plasma 
cholesterol and circulating monocytes in LDL receptor deficient mice to unravel 
the effects of hypercholesterolemia on monocyte function and numbers in 
early atherosclerosis. We could not only show that under hyperlipidemic 
conditions, circulating monocytes carry lipoprotein depositions already before 
entering the lesion, and were able to link this to alterations in monocyte 
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function. In fact, cholesterol-laden monocytes exhibited increased reactive 
oxygen species production and rolling along and adhesion to activated 
endothelium. Combined with the inflammatory cytokine profile observed in 
these animals, hypercholesterolemia was shown to affect circulating 
monocytes already in very early phases of atherosclerosis development and 
might reveal novel pathways contributing to intimal cholesterol accumulation. 

As circulating monocyte subsets have a patrolling function in the 
vasculature we studied the biomarker potential of human circulating 
monocytes. We analyzed the clinical perspective of using circulating 
monocytes for disease detection, as well as therapy, both on a proteome and 
transcriptome level.  

In Chapter 5, we identified at least two markers which may yield 
potential as diagnostic biomarker in unstable angina pectoris, as well as in 
molecular imaging approaches. Phage display affinity selections were 
performed on activated THP-1 monocytes to identify clones of interest. 
Subsequently, these selected clones were validated on CD14 positive 
monocytes isolated from healthy controls and unstable angina pectoris 
patients, as well as on early stable and advanced vulnerable plaque tissue, 
identifying at least two clones with high specificity. 

In Chapter 6, we analyzed the transcriptome of monocytes isolated 
from stable and unstable angina pectoris patients to identify biomarkers 
specific for unstable angina pectoris. The patient populations did not differ in 
terms of monocyte markers or chemokine receptor expression as determined 
by flow cytometry. Surprisingly, we could also not detect any major differences 
in the transcriptome of these monocytes between stable and unstable angina 
pectoris, despite major differences in clinical parameters, and as reported 
plasma cytokine patterns. These data indicate that at baseline mild acute 
cardiovascular syndromes such as unstable angina pectoris do not impact the 
transcriptome of circulating monocytes.  

Finally, in Chapter 7 the findings presented in this thesis are discussed 
and future perspectives are indicated. In conclusion, we were able to confirm 
that monocytes play an important role in atherosclerotic lesion development. 
Monocyte migration towards the lesion as well as numbers and function of 
plaque macrophages were shown to be critical in atherogenesis, but also the 
interaction between plasma cholesterol and circulating monocytes was 
identified to have importance in disease development. Furthermore, 
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circulating monocytes convey information from local sites, such as 
atherosclerotic plaques, to the periphery. Indeed, we were able to show that 
circulating monocytes harbor potential as diagnostic biomarker for at least 
some cardiovascular pathologies. Future research will need to focus on 
identification of specific targets as well as on investigation of the prospective 
of activation potential of circulating monocytes in relation to biomarker 
discovery. 
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Hart- en vaatziekten zijn nog altijd een van de meest voorkomende 
doodsoorzaken in de Westerse landen en zijn verantwoordelijk voor meer dan 
17 miljoen doden per jaar wereldwijd. Aderverkalking, ook wel atherosclerose 
genoemd, is één van de belangrijkste onderliggende oorzaken 
verantwoordelijk voor de gevolgen van hart- en vaatziekten, zoals hersen- en 
hartinfarct. 
 Atherosclerose is een ziekte van de middelgrote en grote slagaders, 
waarbij cholesterol zich opstapelt in de vaatwand door een ontregeling van de 
cellen die de vaatwand bedekken op plaatsen waar de bloedstroom verstoord 
is, zoals bochten en vertakkingen van de vaatboom. Door de ophoping van 
cholesterol ontstaat er een ontstekingsreactie in de vaatwand die ervoor zorgt 
dat witte bloedcellen worden aangetrokken. In eerste instantie zullen vooral 
monocyten, dit is een type witte bloedcel, naar de vaatwand migreren. In de 
vaatwand zullen deze cellen zich verder ontwikkelen en vormen ze 
zogenaamde macrofagen, die het cholesterol dat aanwezig is in de vaatwand 
zullen gaan opnemen. Door de grote hoeveelheid cholesterol die zich ophoopt 
in de cellen zullen deze een schuimachtig uiterlijk krijgen, waardoor ze 
schuimcel genoemd worden. Als deze schuimcellen te veel cholesterol hebben 
opgenomen, zullen ze dood gaan en zal het opgenomen cholesterol, maar ook 
de resten van de gestorven cellen achterblijven in de vaatwand. Er ontstaat 
hierdoor uiteindelijk een cholesterol-rijke kern die middels een kapsel 
bestaande uit collageen en gladde spiercellen wordt afgescheiden van het 
bloed: de atherosclerotische plaque. Afbraak van het kapsel dat over de plaque 
ligt, kan resulteren in het scheuren van het kapsel, waardoor het pro-
trombotische materiaal in de plaque wordt blootgesteld aan het bloed en er 
een bloedstolsel zal ontstaan. Het is dit bloedstolsel dat door afsluiting van het 
bloedvat kan leiden tot zuurstofgebrek in het achterliggende weefsel, 
waardoor een hart- of herseninfarct ontstaat. 
 Monocyten in het bloed en macrofagen in de plaque zijn belangrijke 
cellen in de ontwikkeling van atherosclerose, zowel in beginnende plaques als 
ook in meer gevorderde stadia van het ziekteproces. De rol van monocyten in 
het bloed in relatie tot de ontwikkeling van atherosclerose is nog niet volledig 
opgehelderd, ondanks dat deze cellen worden gezien als een zeer belangrijk 
celtype tijdens de ontwikkeling van deze ziekte. Mijn onderzoek richtte zich op 
de rol van deze in het bloed circulerende monocyten in de ontwikkeling van 
atherosclerose, waarbij ik getracht heb om te achterhalen hoe deze cellen de 
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onderliggende processen beïnvloeden die ten grondslag liggen aan 
atherosclerose. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek was te bepalen of 
deze cellen gebruikt kunnen worden als biomarker voor hart- en vaatziekten. 
 De functie van circulerende monocyten, maar ook macrofagen in de 
plaque, kan effectief worden bestudeerd door deze cellen te elimineren. In 
Hoofdstuk 2 hebben we aangetoond dat circulerende monocyten plaque 
ontwikkeling kunnen afremmen in een muismodel waarin bepaalde witte 
bloedcellen, zoals monocyten en macrofagen, na toediening van een 
chemische stof, verwijderd worden. Eliminatie van zowel plaque macrofagen 
alsook circulerende monocyten resulteerde niet in veranderingen in plaque 
ontwikkeling vergeleken met de controle. Wel werd er een verhoogde 
productie van witte bloedcellen (hematopoëse) waargenomen, waarbij er 
mogelijk sprake was van een toegenomen migratie van monocyten naar de 
plaque. Als alleen de plaque macrofagen werden verwijderd, resulteerde dit in 
een toename van de plaque ontwikkeling. Samenvattend hebben we kunnen 
aantonen dat plaque ontwikkeling beïnvloed kan worden door de 
beschikbaarheid van circulerende monocyten alsook de aanwezigheid van 
macrofagen in de plaque, waarbij de verstoorde productie van deze cellen een 
belangrijke rol speelt. 
 In Hoofdstuk 3 beschrijven we de rol van gerichte migratie van cellen 
naar een stimulus, en de regulatie van dit proces in atherosclerose. Chemokine 
receptoren zijn verantwoordelijk voor deze migratie van cellen en ze behoren 
tot de familie van G eiwit gekoppelde receptoren. De activiteit van deze 
receptoren wordt gereguleerd door bepaalde enzymen, zoals GRK2. We 
hebben het effect van gedeeltelijke uitschakeling van GRK2 in witte 
bloedcellen onderzocht in pro-atherogene knock-out muizen. Gedeeltelijke 
uitschakeling van GRK2 resulteerde in zeer sterke remming van atherosclerose 
ontwikkeling. Uitschakeling van dit enzym in granulocyten en macrofagen, 
naast monocyten zijn dit andere witte bloedcellen die GRK2 aanmaken, liet 
geen effect zien op de ontwikkeling van atherosclerose, wat suggereert dat 
GRK2 in (circulerende) monocyten verantwoordelijk is voor de remming van 
atherosclerose. 
 Naast ontstekingsreacties is ook een verhoogd cholesterol niveau 
betrokken bij de ontwikkeling van atherosclerose en een risicofactor voor de 
ontwikkeling van hart- en vaatziekten. In Hoofdstuk 4 hebben we de interactie 
tussen cholesterol in het bloed en circulerende monocyten onderzocht. We 
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konden aantonen dat naast het in de plaque opgehoopte cholesterol ook het 
in het bloed aanwezige cholesterol van belang is voor de ontwikkeling van 
atherosclerose, omdat dit wordt opgenomen door circulerende monocyten. 
Hierbij worden bepaalde functies van deze monocyten ook beïnvloed. 
Cholesterol-geladen monocyten produceren meer zuurstofradicalen en 
hechten nog beter dan normaal aan de ontstoken bloedvatwand. Samen met 
een verhoogde concentratie van bepaalde ontstekingsmediatoren in het bloed, 
die worden waargenomen na het volgen van een cholesterol/vetrijk dieet 
dragen deze veranderingen in de monocyten bij aan het ontstaan van 
atherosclerose. De toegenomen hechting van deze ontstekingscellen aan de 
vaatwand in combinatie met de ophoping van cholesterol in deze circulerende 
monocyten, zijn een nieuwe route waarlangs cholesterol vanuit het bloed in de 
vaatwand terecht kan komen, waardoor uiteindelijk een atherosclerotische 
plaque zal ontstaan. 
 Aangezien circulerende monocyten ook een functie hebben als 
verkenners van de bloedvaten, hebben we bestudeerd of deze cellen potentie 
hebben als marker voor hart- en vaatziekten in de mens. We hebben zowel het 
eiwit als het DNA niveau bestudeerd om deze nieuwe markers te vinden. In 
Hoofdstuk 5 hebben we minstens twee markers kunnen identificeren die 
potentie hebben als diagnostische marker voor instabiele angina, oftewel pijn 
op de borst in rust, maar daarnaast ook mogelijkheden bieden om gebruikt te 
worden bij detectiemethodes die gebruik maken van beeldtechnieken. 
Bindende antilichamen werden geselecteerd met behulp van faag display 
selecties op geactiveerde humane monocyten (de THP-1 cellijn). Bij faag 
display worden antilichamen gekoppeld aan virusdeeltjes, waarmee de 
antilichamen die binden aan de monocyten geselecteerd kunnen worden door 
deze te laten reageren met de monocyten en niet-bindende antilichamen weg 
te wassen. Hierna werden de geselecteerde antilichamen getest op hun 
capaciteit om te binden aan monocyten geïsoleerd uit patiënten met instabiele 
angina, maar ook aan monocyten in vroege en meer gevorderde 
atherosclerotische plaques. Minstens twee antilichamen bleken met hoge 
voorkeur te binden aan deze cellen en zijn mogelijk geschikt voor de diagnose 
van hart- en vaatziekten en mogelijk zelfs voor het opsporen van gevorderde 
plaques. 
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In Hoofdstuk 6 hebben we getracht om biomarkers te identificeren 
waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen stabiele angina (allen bij 
inspanning pijn-op-de-borst) en instabiele angina (ook tijdens rust pijn-op-de-
borst) patiënten. Allereerst hebben we gekeken of er verschillen aanwezig 
waren tussen de hoeveelheid eiwitten die aanwezig zijn op de buitenkant van 
de monocyten. We konden aantonen dat de monocyten van deze twee 
patiëntgroepen hierin niet van elkaar verschilden. Vervolgens hebben we 
gekeken naar de mate waarin informatie van het DNA door de cel gebruikt 
wordt om eiwitten te produceren en of hierin verschillen aanwezig waren 
tussen de patiëntgroepen. Tegen onze verwachtingen in konden we ook voor 
deze eigenschappen geen verschillen ontdekken tussen monocyten van 
stabiele angina patiënten en instabiele angina patiënten. Onze studie toont 
daarmee aan dat er geen grote verschillen aanwezig zijn in circulerende 
monocyten van stabiele en instabiele angina patiënten.  
 Tot slot worden in Hoofdstuk 7 de resultaten, gepresenteerd in dit 
proefschrift, bediscussieerd en worden toekomstige mogelijkheden voor 
onderzoek aangegeven. Samenvattend toont dit onderzoek aan dat 
circulerende monocyten essentieel zijn voor de ontwikkeling van 
atherosclerose. We hebben kunnen aantonen dat de migratie van monocyten 
naar de plaque, maar ook de hoeveelheid macrofagen in de plaque kritieke 
processen zijn in de ontwikkeling van atherosclerose. Daarnaast tonen onze 
studies aan dat cholesterol al in de bloedsomloop de functie van de 
circulerende monocyten ongunstig beïnvloedt, een tot nu onderbelicht 
mechanisme bij het ontstaan van atherosclerose. Circulerende monocyten 
weerspiegelen de lokale situatie zoals die in de plaque is. Deze informatie kan 
gebruikt worden, zoals we hebben laten zien in hoofdstuk 5, voor de diagnose 
van hart- en vaatziekten. Toekomstig onderzoek is noodzakelijk om niet alleen 
biomarkers te identificeren waaraan de door ons ontdekte antilichamen 
binden, maar ook om de perspectieven van het gebruik van andere 
eigenschappen van de monocyten zoals hun activatiepotentieel als marker 
voor hart- en vaatziekten in kaart te brengen. 
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