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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Aderverkalking is een langzaam progressieve aandoening waarin vetten en ontstekingscellen 
zich opstapelen in de vaatwand van de slagaders. Dit proces vindt bij iedereen plaats 
naarmate we ouder worden en gebeurt door ons hele vaatstelsel heen. Deze opstapelingen 
in de vaatwand worden plaques genoemd. De mate waarin iemand plaques ontwikkelt, 
verschilt van persoon tot persoon en verschilt zelfs tussen verschillende slagaders in dezelfde 
persoon. Sommige van deze plaques zullen beschadigd raken of scheuren, waardoor de 
vetten en ontstekingscellen uit de plaque in aanraking komen met het bloed. Hierdoor kan 
er een bloedprop ontstaan. Als deze bloedprop het bloedvat afsluit, krijgt het achterliggende 
weefsel geen bloed en zuurstof meer waardoor het in het slechtste geval afsterft. Wanneer 
dit in het hart gebeurt, leidt dit tot een hartinfarct en wanneer dit in de hersenen gebeurt, 
leidt dit tot een herseninfarct. Aderverkalking is daarom een belangrijke oorzaak voor hart- 
en vaatziekten en daarmee van lichamelijke beperkingen en sterfte. 

Plaques met een hoger risico om te scheuren en daarmee klachten te veroorzaken als een 
hart- of herseninfarct, worden ‘kwetsbare plaques’ genoemd. Uit eerder onderzoek blijkt dat 
het aandeel ontstekingscellen in een plaque bijdraagt aan een hoger risico op klachten. Ook 
wanneer er geen lokale opstapeling van ontstekingscellen is in een enkele plaque, maar 
een meer diffuse ontsteking in de vaten, verhoogt dit de kans op het ontstaan van klachten. 
De mate van ontsteking in een plaque, maar ook van het vaatstelsel in zijn geheel zijn dus 
beiden geassocieerd met de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten. Als we weten wie 
er diffuse ontsteking van de vaatwand heeft of waar een enkele fors ontstoken plaque zich 
bevindt, zouden we mogelijk in de toekomst deze ontsteking kunnen behandelen voordat 
iemand een hart- of herseninfarct krijgt.

Voor dit doeleinde zijn er verschillende methodes ontwikkeld om ontsteking in de vaatwand 
af te beelden. Tot op heden wordt dit het meest gedaan met een radioactief gelabelde stof – 
een tracer – die op de suiker ‘glucose’ lijkt. Deze tracer heet 18F-fluoroxydeglucose (18F-FDG). 
Met een positron emissie tomografie (PET) scan kan gemeten worden waar de radioactieve 
suiker is opgenomen. Actieve cellen nemen doorgaans meer suiker op dan cellen in rust. 
Een vaatwand met actieve ontstekingscellen neemt daarom meer suiker op – en dus ook 
meer 18F-FDG – dan een vaatwand zonder ontsteking. 

In deel 1 van dit proefschrift hebben we met behulp van 18F-FDG PET onderzoek gedaan 
naar diffuse ontsteking van de vaatwand en de effecten van een disbalans in het 
schildklierhormoon (hoofdstuk 2), het voedingssupplement ‘resveratrol’ (hoofdstuk 3) en 
van het aan- en uitzetten van nervus vagusstimulatie (VNS; hoofdstuk 4). Het verband tussen 
deze drie interventies en suikeropname zal ik hieronder toelichten.
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Het is bekend dat een verlaagd schildklierhormoon de risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten verergert, zoals een hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol. De studie in 
hoofdstuk 2 laat zien dat er ten tijde van een verlaagd schildklierhormoon ook meer opname 
van 18F-FDG is in de vaatwand ten opzichte van mensen met een normale hoeveelheid 
schildklierhormoon. Er bleek echter sprake van een nog hogere opname van 18F-FDG in 
de vaatwand als het schildklierhormoon verhoogd was. Dit zou betekenen dat er zelfs 
nog meer ontstekingsactiviteit is wanneer het schildklierhormoon te hoog is dan wanneer 
het te laag is. Dit werd bevestigd doordat het C-reactive protein (CRP), een bloedwaarde 
voor diffuse ontsteking, eveneens hoger was wanneer het schildklierhormoon verhoogd 
was. Dat ook een verhoogd schildklierhormoon leidt tot meer ontsteking in de vaatwand 
was eerder niet bekend en heeft consequenties voor de behandeling van verscheidene 
schildklieraandoeningen.

Hoofdstuk 3 omschrijft een studie waarin we de mate van ontsteking in de vaten van 
proefpersonen hebben vergeleken na het gebruik van resveratrol en na het gebruik van een 
placebo. Resveratrol komt van nature voor in voedingsproducten als pinda’s, druiven en rode 
wijn. In dierstudies leidt het gebruik van resveratrol tot een afname van ontstekingscellen in 
plaques. In tegenstelling tot deze dierstudies vonden we echter geen effect van resveratrol 
op de opname van 18F-FDG in de vaatwand. Dit zou kunnen betekenen dat resveratrol niet 
hetzelfde effect heeft bij mensen. Eerdere studies in mensen lieten ook minder of geen effect 
zien op andere eindpunten, zoals hoge bloeddruk of CRP. Een belangrijk discussiepunt blijft 
echter of dit betekent dat resveratrol helemaal geen positieve effecten heeft in mensen of 
dat we de juiste dosis en timing nog niet hebben gevonden. Hiervoor is meer onderzoek 
nodig.

Een andere behandeling die mogelijk ontsteking zou remmen is vaguszenuwstimulatie 
(VNS). Hierbij wordt er een apparaatje bij patiënten ingebracht dat de vaguszenuw stimuleert 
met behulp van elektriciteit. Deze zenuw staat enerzijds in contact met de hersenen en 
anderzijds met de organen. Door de verbinding met de hersenen kan VNS de klachten van 
depressie of het voorkomen van epilepsieaanvallen verminderden. In hoofdstuk 4 hebben 
we onderzocht of het aan- en uitzetten van de VNS in epilepsiepatiënten effect heeft op de 
mate van ontsteking in de vaatwand gemeten met 18F-FDG PET. Er werd geen significant 
effect gezien op de opname van 18F-FDG in de vaatwand. Mogelijk dat de interventie – 
het uitzetten van de VNS voor 3,5 uur – hier te kort voor is geweest. De hoeveelheid 
18F-FDG in het bloed was echter wel significant veranderd. Dit bleek samen te hangen met 
een verandering in de insulinespiegel in het bloed. Insuline is verantwoordelijk voor de 
opname van glucose en betrokken bij suikerziekte. Dit effect op de insulinespiegel is daarom 
interessant om verder te onderzoeken in het kader van suikerziekte, en kan mogelijk een 
potentieel gevaarlijke bijwerking zijn van VNS. 
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In de bovengenoemde hoofdstukken hebben we gekeken naar diffuse ontsteking van 
de vaatwand met behulp van 18F-FDG PET. Zoals ook op te maken is uit de bevindingen 
van hoofdstuk 4, heeft 18F-FDG echter één groot nadeel; het is niet heel specifiek voor 
ontsteking, maar het geeft de opname van suiker weer. Dit is met name een nadeel, wanneer 
je naar ontsteking in een vaatwand wilt kijken, die vlakbij een actief weefsel ligt dat veel 
suiker gebruikt, zoals bijvoorbeeld de hartspier. Idealiter zou je daarom een tracer gebruiken, 
die alleen specifiek opgenomen wordt in ontstoken of anderszins kwetsbare plaques. Deel 2 
van dit proefschrift is daarom gewijd aan het vinden van een dergelijke tracer.

We hebben hiervoor gekeken naar twee structuren die aanwezig lijken in aderverkalking 
en die mogelijk geassocieerd zijn met kwetsbare plaques; bèta-amyloïd (Aβ) en de alfa 
7 nicotinerge acetylcholine receptor (α7 nAChR). Beide zijn betrokken bij hersenziekten, 
zoals Alzheimer dementie. Om deze reden is er al veel onderzoek gedaan naar tracers voor 
deze twee structuren. Deze tracers zouden ook gebruikt kunnen worden om amyloïd en 
de α7 nAChR in de vaatwand aan te tonen. Wanneer er een duidelijke relatie is tussen de 
aanwezigheid en/of hoeveelheid van deze structuren met het risico op hart- en vaatziekten, 
zou een dergelijke scan kunnen helpen om het risico van een bepaalde patiënt of plaque 
te voorspellen.

Amyloïd is een verzamelnaam voor eiwitfragmenten, die de neiging hebben zich zo te 
vouwen dat ze niet langer oplosbaar zijn en daardoor neerslaan in verschillende organen. 
Aβ slaat bijvoorbeeld neer in de hersenen van patiënten met Alzheimer dementie. Vanwege 
het belang van Aβ in deze ziekte zijn er meerdere PET tracers ontwikkeld om amyloïd in het 
algemeen, en Aβ in het bijzonder, af te beelden. Hoofdstuk 5 omschrijft een literatuurstudie 
naar de aanwezigheid van amyloïd in het algemeen, en Aβ in het bijzonder, in aderverkalking 
en de mogelijkheid dit af te beelden met PET-tracers. 

Eén van de eerder ontwikkelde amyloïd-tracers is 18F-flutemetamol. Deze tracer hebben 
we in de studie van hoofdstuk 6 gebruikt om amyloïd aan te tonen in aderverkalking in de 
halsslagader die waarschijnlijk de oorzaak was van een recente transient ischemic attack 
(TIA) of beroerte. Dit bleek helaas niet mogelijk. Een aantal van deze plaques konden we 
onder de microscoop bekijken, omdat een deel van de patiënten een dusdanig grote plaque 
had dat ze in aanmerking kwamen voor een operatie hieraan. Bij onderzoek van plaques 
onder de microscoop bleek er maar weinig (β-)amyloïd aanwezig te zijn, wat vermoedelijk 
te weinig was om af te beelden met 18F-flutemetamol PET. Daarnaast is het nog onduidelijk 
wat de precieze rol is van (β-)amyloïd in aderverkalking. Verder onderzoek in menselijke 
plaques of dieren zal hier meer duidelijkheid in kunnen geven.
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In hoofdstuk 7 hebben we onderzocht wat er al bekend is over de rol van de α7 nAChR in 
aderverkalking. Er zijn enerzijds studies die wijzen naar een rol in ontstekingscellen, maar 
ook studies die aanknopingspunten vinden voor een rol in het aanmaken van microvaatjes. 
Beiden zijn kenmerken van kwetsbare aderverkalking. Beeldvorming van de α7 nAChR kan 
helpen te begrijpen hoe deze receptor bijdraagt aan de ontwikkeling van plaques. Er zijn 
verschillende tracers ontwikkeld om deze receptor te kunnen afbeelden in de hersenen. 
In de afgelopen jaren zijn de eerste studies in mensen verricht. Wij verwachten dat dit zal 
leiden tot een geschikte tracer voor het gebruik in aderverkalking in mensen.

Samenvattend hebben we in dit proefschrift gekeken naar het afbeelden van ontsteking in 
de vaatwand met behulp van PET op twee verschillende manieren en met twee verschillende 
doelen. Enerzijds hebben we met 18F-FDG PET gekeken naar diffuse ontsteking in de vaten 
om de effecten van verschillende interventies hierop te onderzoeken (deel 1). Aan de 
andere kant zijn we op zoek gegaan naar nieuwe targets om specifieker naar ontsteking 
en kwetsbare plaques te kijken dan middels de op glucose lijkende tracer 18F-FDG PET die 
op dit moment gebruikt wordt (deel 2). Een dergelijke tracer zou kunnen helpen bij het 
identificeren van kwetsbare plaques en het voorkomen van ernstige gevolgen door tijdige 
behandeling.


