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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Een aneurysma wordt gedefinieerd als een pathologische verwijding van een arterie. 
Een voorkeurslocatie van een aneurysma is in de abdominale aorta. Doorgaans is 
een abdominaal aorta aneurysma (AAA) asymptomatisch tot het moment dat er 
een ruptuur van de wand optreedt of aanstaande is. Een ruptuur zorgt voor een 
levensbedreigende bloeding. Er zijn vooralsnog geen medicamenteuze opties om de 
groei van een aneurysma tegen te gaan. Derhalve is een chirurgische behandeling 
van het AAA de enige mogelijkheid om een ruptuur te voorkomen. Een aneurysma 
hersteloperatie is niet vrij van perioperatieve morbiditeit en zelfs mortaliteit. Derhalve 
moeten patiënten nauwkeurig worden geselecteerd om in aanmerking komen voor 
een dergelijke behandeling. Het blijft echter uitdagend om accuraat aan te geven welk 
AAA zal ruptureren en welke niet.

Het doel van dit promotieonderzoek is: i) het ontrafelen van enkele pathofysiologische 
processen die leiden tot een ruptuur; en ii) onderzoeken of er markers zijn die de groei 
of een aanstaande ruptuur van een AAA nauwkeuriger kunnen voorspellen dan de 
huidige indicatoren.

In deel 1 van dit proefschrift wordt een overzicht gepresenteerd van de reeds 
bekende maar ook potentiële nieuwe markers voor aneurysma groei en ruptuur. Een 
literatuuroverzicht wordt beschreven in hoofdstuk 2 waarbij we studies hebben 
geïncludeerd die potentiële markers voor AAA groei en/ of ruptuur hebben onderzocht. 
We hebben een onderverdeling gemaakt in mechanische, circulerende en genetische 
markers. Met name in de eerste twee categorieën hebben we meerdere veelbelovende 
markers geïdentificeerd. Deze zijn nog niet direct klinisch toepasbaar, maar lijken de 
moeite waard om verder te onderzoeken. Genetische afwijkingen daarentegen blijken 
vooralsnog lastig in te zetten als marker voor AAA groei of ruptuur.

In hoofdstuk 3 hebben we de productie van vrije zuurstofradicalen gemeten in 
circulerende leukocyten van zowel AAA patiënten als van gezonde controles. We hebben 
daarbij separaat de productie gemeten in neutrofielen, lymfocyten en monocyten. Het 
blijkt dat neutrofielen en monocyten de hoogste productie hebben en ook significant 
verschillen van de controle groep. We concluderen dan ook dat de mate van vrije 
zuurstofradicalen productie door neutrofielen en monocyten een rol speelt in de 
ontwikkeling van een aneurysma. Er blijkt echter geen relatie te bestaan tussen de 
hoeveelheid vrije zuurstofradicalen en de groeisnelheid van AAA.
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In hoofdstuk 4 is de rol van een acute fase eiwit, genaamd neutrophil gelatinase-
associated lipocalin (NGAL), onderzocht in de ontwikkeling en ruptuur van AAA. 
Bloedmonsters en aneurysmaweefsels van zowel geruptureerde als niet-geruptureerde 
AAA patiënten werden verzameld, evenals bloedmonsters en aortaweefsel van gezonde 
controles. Deze zijn allen onderzocht op de hoeveelheid en lokalisatie van NGAL. In 
aneurysmaweefsels wordt een grotere hoeveelheid NGAL gemeten dan in gezond 
aortaweefsel. Het bloed van geruptureerde patiënten heeft een hogere concentratie 
NGAL dan bloed van niet-geruptureerde patiënten en controles. Daarnaast we 
hebben positieve correlaties aangetoond tussen NGAL en factoren van vaatwand 
degeneratie zoals bindweefsel afbraak, geprogrammeerde celdood en productie van 
vrije zuurstofradicalen. We concluderen dan ook in hoofdstuk 4 dat NGAL een rol 
speelt in de ontwikkeling van AAA en mogelijk als marker voor aneurysma ruptuur zou 
kunnen fungeren.

In deel 2 van dit proefschrift worden intercellulaire signaleringsroutes onderzocht 
die mogelijk de groei en ruptuur van AAA beïnvloeden. Hoofdstuk 5 en 6 richten zich 
op een extracellulair signaaleiwit dat extracellular signal-regulated kinase (ERK) wordt 
genoemd. In hoofdstuk 5 wordt de activering van ERK gemeten in aneurysmaweefsel 
van zowel geruptureerde als niet-geruptureerde AAA. Ook is de mate van bindweefsel 
afbraak en de wanddikte van de aneurysmata onderzocht. ERK wordt in hogere mate 
geactiveerd in niet-geruptureerde AAA in vergelijking tot geruptureerde AAA en gezonde 
aorta’s. Er bestaat een lineair verband tussen ERK activering en de wanddikte van het 
aneurysma. We concludeerden initieel in hoofdstuk 5 dat ERK lijkt te beschermen tegen 
AAA ruptuur. Echter, in hoofdstuk 6 moeten die conclusie bijstellen nadat we een kort 
overzicht hebben gemaakt van de meest recente literatuur. De activering van ERK in de 
aneurysmawand lijkt eerder vaatwand degeneratie te stimuleren dan te beschermen 
tegen ruptuur.

In hoofdstuk 7 wordt een signaleringsroute uitgelicht die een belangrijke rol speelt in 
de ontwikkeling van AAA in patiënten met een genetische predispositie voor het krijgen 
van aneurysmata. Een bekend voorbeeld van een dergelijke afwijking is een mutatie 
in het Fibrilline-1 gen, wat leidt tot de ziekte van Marfan. Deze patiënten hebben een 
grote kans op het krijgen van AAA op relatief jonge leeftijd. Een groeifactor die centraal 
staat in het ontwikkelen van de Marfan symptomen is transforming growth factor 
beta (TGF-ß). In celkweken met levende fibroblasten van zowel Marfan patiënten als 
gezonde controles is de rol van TGF-ß receptor-3 onderzocht. We concluderen dat TGF-ß 
receptor-3 verantwoordelijk is voor de verhoogde activering van TGF-ß in een subgroep 
van Marfan patiënten. Deze conclusie benadrukt dat er binnen het Marfan spectrum 
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nog belangrijke verschillen zijn in de pathofysiologie. De resultaten benadrukken de 
noodzaak van het een gerichte specifieke behandeling voor de subgroepen binnen de 
totale groep van Marfan patiënten.

In deel 3 wordt de ontwikkeling van een nieuw model beschreven om in-vitro onderzoek 
te doen naar cel interactie in de aorta- en aneurysmawand. In hoofdstuk 8 snijden we 
met behulp van een zogenaamde Vibratome coupes van nog levende biopten waarin 
alledrie de lagen van de aortawand zijn opgenomen. In onze studie hebben we voor 
het eerst aangetoond dat de cellen in deze coupes tot wel 62 dagen in leven kunnen 
blijven. Tot nu toe is het onderzoek naar signaleringsroutes voor interactie tussen 
cellen grotendeels beperkt geweest tot gefixeerd dan wel diep bevroren materiaal 
of celkweken van afzonderlijke cellen uit de aortawand. Deze nieuwe techniek maakt 
het mogelijk om onderzoek te doen naar cel interactie in een veel realistischer model.

Concluderend, blijkt het tot de dag van vandaag uitdagend om AAA groei en een 
eventuele ruptuur te voorspellen. Een accurate prognose helpt de besluitvorming 
omtrent een aneurysma hersteloperatie. In dit proefschrift is een overzicht gegeven 
van reeds geïdentificeerde markers voor aneurysmagroei en –ruptuur die nog niet 
in de dagelijkse praktijk worden toegepast. Tevens zijn er mogelijke nieuwe markers 
onderzocht middels weefsel- en bloedonderzoek. Vervolgens is de interactie onderzocht 
tussen cellen die bijdraagt aan de ontwikkeling en ruptuur van aneurysmata. Tot slot 
presenteren we een nieuwe en meer realistischer methode om signaleringsroutes voor 
cel interactie te bestuderen. De resultaten van dit proefschrift hebben het begrip van de 
AAA pathofysiologie vergroot en brengen het accuraat voorspellen van aneurysmagroei 
en -ruptuur een stap dichterbij.
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