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Samenvatting 
 
Atherosclerose is een ontstekingsziekte van de arteriële wand en het is de meest 
voorkomende oorzaak van een myocard infarct. In de binnenste laag van de arterie 
ontstaat een vettige plaque met een beschermend fibrotisch kapsel. Het scheuren van dit 
kapsel kan leiden tot een verstopte kransslagader met een myocard infarct tot gevolg. Het 
immuunsysteem draagt bij aan de ontwikkeling van atherosclerose en de type 1 T-helper 
(Th1) cel respons veroorzaakt plaque destabilisatie en vergroot de kans op scheuring van 
het kapsel rondom de plaque. Regulatoire T (Treg) cellen, een subtype van de T cel die 
zorgt voor het behoud van immunologische tolerantie, blijken betrokken te zijn bij de 
ontwikkeling en progressie van atherosclerose. Treg cellen onderdrukken de Th1 respons 
door onder andere de uitscheiding van anti-inflammatoire cytokines. Men denkt dat er in 
patiënten met atherosclerose een imbalans optreedt tussen de regulatoire immuniteit en de 
immuniteit die gericht is tegen pathogenen, oftewel tussen de Treg en de Th1 cel. 
Atherosclerose en acute coronary syndrome (ACS) zijn namelijk geassocieerd met een 
afname van het aantal Treg cellen, een verminderde functie van de Treg cel en een Th1 
polarisatie. Th1 cellen produceren pro-inflammatoire cytokines en als gevolg van de 
imbalans tussen Treg en Th1 cellen wordt de Th1 respons minder onderdrukt, en krijgen 
pro-inflammatoire cytokines de kans om de plaque te destabiliseren in patiënten met 
atherosclerose/ACS. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Treg cellen een 
beschermende rol spelen in atherosclerose en dit biedt interessante mogelijkheden voor 
therapeutische strategieën. Verschillende experimentele strategieën die gericht zijn op 
stimulatie van de Treg cel activiteit lijken vooralsnog succesvol in de strijd tegen 
atherosclerose en ACS. Deze resultaten zijn echter gebaseerd op dierexperimentele 
studies en er is dus nog meer onderzoek nodig om de effectiviteit in mensen te testen. 
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1. Inleiding 
 

Cardiovasculaire ziekten (CVZ) zijn een wereldwijd probleem en het is doodsoorzaak 
nummer één in de Verenigde Staten waar CVZ verantwoordelijk is voor 38% van alle 
doden. Daarnaast is het de meest voorkomende doodsoorzaak in Europese mannen onder 
de 65 jaar en de op één na meest voorkomende doodsoorzaak in vrouwen.17 Ook in 
Nederland sterft 1 op de 3 mensen aan hart- en vaat ziekten.19 Deze feiten geven aan dat 
CVZ een grote bedreiging is voor de volksgezondheid en het is belangrijk om nieuwe 
strategieën te vinden om deze ziekte te kunnen voorspellen, te voorkomen en te 
behandelen. 
In principe vallen alle aandoeningen die gerelateerd zijn aan het hart en/of de vaten onder 
CVZ maar het verwijst vaak naar ziektes die te maken hebben met atherosclerose, een 
chronische ontstekingsziekte waarbij vet zich ophoopt in de arteriën wat resulteert in 
plaque vorming. Traditionele risicofactoren voor atherosclerose zijn 
hypercholesterolemia, roken, het mannelijke geslacht, hypertensie, diabetes en leeftijd.2 
Atherosclerose gaat gepaard met een ontsteking van de arteriële wand en kan overal in 
het lichaam optreden. In zowel de perifere vaten, in kransslagaders die het hart van bloed 
voorzien en in de slagaders die de bloedvoorziening van de hersenen regelen kunnen 
plaques worden gevormd. Het scheuren van het kapsel van de plaque kan vervolgens 
leiden tot een verstopte slagader. In patiënten met coronary artery disease (CAD) zorgt 
een trombus, ontstaan uit een actieve atherosclerotische plaque, voor een verstopte 
kransslagader. In het meest ernstige geval veroorzaakt deze verstopping een acuut 
myocard infarct (AMI) of angina pectoris. Beide aandoeningen vallen onder de noemer 
acute coronary syndrome (ACS).17  
Tijdens een AMI sterft een deel van de cardiomyocyten (hartspiercellen) als gevolg van 
zuurstofgebrek, doordat er geen bloed meer langs de cellen stroomt. De grootte van het 
infarct is afhankelijk van meerdere factoren zoals de grootte van het gebied dat van bloed 
voorzien werd door de verstopte kransslagader, en de hoeveel tijd die verstrijkt voordat 
effectieve reperfusie therapie kan worden gegeven.12 
Angina pectoris is een pijnlijk gevoel op de borst en wordt veroorzaakt door een 
verstoorde balans tussen de vraag naar zuurstof van de werkende hartspier en 
onvoldoende voorziening door smalle, atherosclerotische kransslagaderen.18 Bij een 
angina pectoris wordt er onderscheid gemaakt tussen een stabiele angina (SA) waarbij er 
geen actieve atherosclerotische plaque aanwezig is, en een onstabiele angina (UA), 
gekenmerkt door de aanwezigheid van een actieve atherosclerotische plaque.18  
 
Het immuunsysteem beschermt het lichaam met behulp van een aangeboren en/of 
verworven immuunrespons tegen extra- en intracellulaire pathogenen om schade aan het 
lichaam te voorkomen. Het verworven deel van het immuunsysteem bevat een cellulaire 
component die onder andere uit B en T cellen bestaat en vanaf nu zal het voornamelijk 
om de CD4+ T cellen draaien. Vanuit de thymus kan de CD4+ T cel in allerlei subtypes 
differentiëren zoals een Th1, Th2, Th17, Treg, Th3 of een Tr1 cel.43 Deze subtypes 
hebben elk verschillende functies in het immuunsysteem en spelen een rol bij de 
ontstekingen die optreden bij patiënten met atherosclerose en ACS.  
Regulatoire T (Treg) cellen zijn cellen met een onderdrukkende functie, ze zijn in staat 
om Th1 cellen te remmen en zorgen er daardoor als het ware voor dat de immuunrespons 
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niet uit de hand loopt. Het is namelijk bekend dat Th1 cellen pro-inflammatoire cytokines 
produceren en in patiënten met atherosclerose bijdragen aan de destabilisatie van een 
plaque. Recent is aangetoond dat in patiënten met auto-immuun ontstekingsziektes zoals 
type 1 diabetes, reumatoïde artritis of multiple sclerosis het aantal Treg cellen in het 
perifere bloed is afgenomen31 en dit heeft geleid tot de hypothese dat de populatie Treg 
cellen in patiënten met atherosclerose en/of ACS ook verstoord is. Er zijn verschillende 
studies gedaan om deze hypothese te testen en de constatering dat er inderdaad een 
afname van de Treg cel populatie optreedt in patiënten met atherosclerose/ACS, 
resulteerde in de interessante vraag welke rol Treg cellen spelen in atherosclerose en 
ACS. Men denkt dat Treg cellen betrokken zouden kunnen zijn bij verschillende stadia 
van atherosclerose en ACS (Fig.1). Bovendien zijn Treg cellen op dit moment heel 
interessant voor therapeutische doeleinden in de strijd tegen atherosclerose en ACS. Aan 
de hand van recente literatuur is een overzicht gemaakt van de kennis die er op dit 
moment is over dit vraagstuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genen + Omgeving 

ACS: onder andere AMI, AP 

Coronaire hartziekten 

Atherosclerose 

Post-MI herstel/remodeling 

Figuur 1. De rol van regulatoire T cellen in coronaire hartziekten. In het hele proces, d.w.z. van het ontstaan van 
atherosclerose tot aan het herstel na een myocardinfarct, zijn Treg cellen mogelijk betrokken. (ACS: acute coronary 
syndrome, AMI: acuut myocard infarct, AP: angina pectoris) 

Treg 



 5 

2. Atherosclerose en myocard infarct 
 
Atherosclerose is een ontstekingsziekte die veel morbiditeit en mortaliteit veroorzaakt in 
de Westerse wereld. Vanaf de initiatie van deze ziekte tot aan de gevolgen ervan, zoals 
een acuut myocard infarct, speelt ontsteking een belangrijke rol. Er zijn veel 
verschillende mechanismen betrokken bij de progressie en de destabilisatie van de lesies 
die optreden bij atherosclerose en dit maakt het een complex geheel. Het wordt echter 
wel steeds duidelijker welke cellen betrokken zijn bij deze mechanismen en dit hoofdstuk 
zal de pathofysiologie van atherosclerose en het myocardinfarct beschrijven.  

2.1 Atherosclerose 
Knockout muizen 
Om de pathogenese van atherosclerose te onderzoeken wordt er in experimentele studies 
veel gebruik gemaakt van proefdieren. Atherosclerose ontwikkelt zich onder normale 
condities niet in laboratorium muizen maar door het gen dat voor apolipoprotein E (apoE-

/- muizen) codeert uit te schakelen ontwikkelt de muis ernstige hypercholesterolemia en 
spontane atherosclerose.17 Atherosclerose ontwikkelt zich ook in muizen die low-density 
lipoprotein (LDL) receptoren missen (LDL-/- muizen) en een vet dieet draagt bovendien 
bij aan de ontwikkeling van deze ziekte.17 ApoE-/- en LDL-/- muizen zijn dus geschikt om 
onderzoek te doen naar het mechanisme van atherosclerose en door ze te kruisen met 
muizen die knockout zijn voor bepaalde immuunregulatoire genen is het mogelijk om de 
rol van immunologische en ontstekingsmechanismen in atherosclerose te onderzoeken.17 
De kennis over atherosclerose is naast proefdieronderzoek ook gebaseerd op studies met 
menselijk materiaal en klinische studies met patiënten met atherosclerose en/of ACS. 
 
Pathogenese 
In patiënten met atherosclerose worden er plaques worden gevormd in de binnenste laag 
van de arterie, de intima. Deze verdikkingen bestaan uit cellen, bindweefsel elementen, 
vetten en overblijfselen van weefselafbraak en worden omringd door een kapsel.17  
De ontwikkeling van atherosclerose wordt gekenmerkt door een ophoping van cholesterol 
in de bloedvaten, ook wel hypercholesterolemia genoemd. Cholesterol wordt na opname 
uit het maag-darm kanaal aan lipoproteinen gebonden om de oplosbaarheid te verhogen 
en op die manier wordt er high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) en low-density 
lipoprotein-cholesterol (LDL-C) gevormd.17 Terwijl HDL-C wordt geassocieerd met een 
lager risico op hartinfarcten, zijn grote hoeveelheden LDL-C in het plasma geassocieerd 
met coronaire hartziekten.17 De infiltratie van LDL in de intima van de arterie initieert 
namelijk een ontstekingsreactie in de arteriële wand. In de intima wordt LDL 
gemodificeerd door oxidatie of een enzymatische reactie en dit leidt tot de uitscheiding 
van fosfolipiden die endotheelcellen activeren.17 Als gevolg van deze activatie brengen 
endotheelcellen verschillende leukocyt adhesie moleculen tot expressie die ‘rollende’ 
bloedcellen aantrekken. Vascular-cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) is opgereguleerd 
in respons op hypercholesterolemia waardoor cellen met counterreceptors voor VCAM-1, 
zoals monocyten en lymfocyten, aan deze adhesie moleculen plakken.8 Chemokines 
stimuleren vervolgens de migratie van bloedcellen naar de subendothele ruimte.17  
Een cytokine of groeifactor geproduceerd in de ontstoken intima, de macrophage colony-
stimulating factor, induceert de differentiatie van monocyten die net de plaque in 
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gemigreerd zijn, naar macrofagen.17 Deze differentiatie is essentieel voor de ontwikkeling 
van atherosclerose38 en gaat gepaard met een opregulatie van pattern-recognition 
receptors, zoals scavenger receptors en toll-like receptors.17 
Via de scavenger receptors worden allerlei moleculen en partikels opgenomen met 
pathogen-like molecular patterns zoals endotoxines, heat-shock proteïnes en geoxideerd 
LDL (oxLDL). 17 De cholesterol afkomstig van de opname van ox-LDL kan in de 
macrofaag accumuleren als druppels in het cytosol en de cel wordt dan getransformeerd 
in een schuimcel. Deze schuimcellen zijn kenmerkend voor atherosclerose en vormen de 
kern van een plaque, omringd door een kapsel van gladde spiercellen en een matrix die 
rijk is aan collageen.17 Het kapsel vormt dus een scheidingswand tussen de kern van de 
plaque en het bloed. 
Toll-like receptors binden ook moleculen met pathogen-like molecular patterns, maar 
deze receptoren zijn in staat om een signaal cascade te initiëren wat leidt tot cel 
activatie.21 Als gevolg van deze activatie produceert de macrofaag inflammatoire 
cytokines, chemokines, proteases en radicalen die bijdragen aan ontsteking en weefsel 
schade in de plaque.17 In cellen uit humane atherosclerotische lesies is de aanwezigheid 
van een wijd spectrum aan toll-like receptoren aangetoond10 en de ontsteking van een 
plaque kan dus deels afhankelijk zijn van deze route.  
 
T cellen 
Er circuleren altijd immuuncellen door de verschillende weefsels en vaten die in staat zijn 
om een verworven immuunrespons te induceren na activatie door een antigeen, 
gepresenteerd door een antigeen presenterende cel (APC). Dit heeft tot gevolg dat er ook 
altijd T cellen aanwezig zijn in atherosclerotische plaques.17 Deze T cel populaties bestaan 
voornamelijk uit CD4+ T cellen en er zijn CD4+ T cellen uit humane lesies gekloneerd die 
reactief waren tegen oxLDL.41 Daarnaast zijn er ook natural killer (NK) cellen en CD8+ T 
cellen in de plaque aanwezig. Van beide celtypen is in apoE-knockout muizen 
aangetoond dat ze het proces van atherosclerose versnellen.24,44 
De ontstekingsreactie die optreedt in de plaque begint met de herkenning van een 
antigeen gepresenteerd door een APC in de context van het MHC klasse II. Ox-LDL, 
heat-shock eiwitten en microbes zijn antigenen die in de arteriewand worden 
gepresenteerd aan de T cellen.17 Na activatie van deze T cellen kunnen er twee responsen 
optreden waar in hoofdstuk 3 dieper op in zal worden gegaan, namelijk de type 1 helper 
T (Th1) response en de type 2 helper T (Th2) respons. Onder invloed van de cytokines 
die aanwezig zijn in de atherosclerotische lesie differentiëren de meeste T cellen naar 
Th1 effector cellen. Deze cellen produceren Th1 verschillende cytokines zoals interferon-
γ (IFN- γ). IFN- γ activeert macrofagen en stimuleert de synthese van andere 
inflammatoire cytokines.17 De Th1 respons draagt door middel van de productie van 
inflammatoire cytokines dus bij aan de ontwikkeling van atherosclerose (Fig.2). 
De functie van de Th2 respons is nog controversieel, terwijl Binder et al (2004) 
aantoonden dat Th2 cytokines anti-atherosclerotische immuun reacties kunnen promoten 
zijn er ook aanwijzingen waaruit blijkt dat de switch van een Th1 naar een Th2 respons 
niet perse leidt tot verminderde atherosclerose.24  
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Naast de pro-inflammatoire cytokines 
zijn er ook anti-inflammatoire cytokines 
die de ontstekingsreacties reguleren. De 
twee belangrijkste anti-inflammatoire 
cytokines, interleukine-10 (IL-10) en 
transforming growth factor β (TGF- β), 
worden onder andere uitgescheiden door 
regulatoire T (Treg) cellen.17 Studies 
hebben aangetoond dat deze cytokines 
een beschermende functie hebben in het 
proces van atherosclerose. Kunstmatige 
remming van de cytokines of hun 
signalering verergert namelijk het 
ziektebeeld in hypercholesterolemische 
muizen.17 Deze effecten suggereren dat 
IL-10 en TGF- β fungeren als een rem 
op de ontwikkeling van atherosclerose 
en door de rem te verwijderen versnelt 
het proces. In hoofdstuk 4 wordt dieper 
in gegaan op de rol van Treg cellen in 
atherosclerose en MI. 
 
Kort samengevat zorgt gemodificeerd 
LDL voor de ontwikkeling van 
schuimcellen en de activatie van 
endotheelcellen in de arteriële wand, met 
infiltratie van monocyten en  
lymfocyten als gevolg. Door de interactie  
tussen APC’s en T-cellen worden verschillende cytokines geproduceerd en Th1 cytokines 
in het bijzonder veroorzaken ontstekingen en tasten het kapsel van de atherosclerotische 
plaque aan.  

2.2 Van atherosclerose naar acute coronary syndrome  
Er treedt een myocard infarct op wanneer de bloedstroom door een kransslagader 
gehinderd wordt. Terwijl vroeger gedacht werd dat dit het gevolg was van een 
vernauwing van de kransslagader door de ongeremde groei van gladde spiercellen in de 
plaque, weet men nu dat het komt door een trombus (bloedprop) op het oppervlak van de 
plaque die de kransslagader verstopt (Fig.3).17 De trombus wordt veroorzaakt door het 
scheuren van het kapsel rondom de plaque met als gevolg dat er pro-trombotisch 
materiaal uit de kern van de plaque naar het bloed lekt. Deze scheuring treedt 
voornamelijk op op plaatsen waar het kapsel rondom de plaque dun is.  

Figuur 2. Effecten van T cel activatie op plaque ontsteking.17  
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In de atherosclerotische plaque zijn 
geactiveerde macrofagen, T cellen en 
mestcellen aanwezig die allerlei moleculen 
produceren zoals inflammatoire cytokines en 
pro-trombotische factoren (Fig.3).17 Al deze 
moleculen zijn in staat om de plaque te 
destabiliseren. Dit houdt in dat de vorming 
van een stabiel kapsel rondom de plaque 
geremd wordt, terwijl de vorming van een 
trombus tegelijkertijd wordt geïnitieerd.17 
Deze reacties kunnen vervolgens leiden tot 
de activatie van een plaque, het scheuren van 
het kapsel, trombose en ischemie van de 
hartspier, oftewel ACS. De activatie van 
macrofagen en mestcellen veroorzaakt 
daarnaast ook de uitscheiding van matrix 
metalloproteinases (MMPs) en cysteine 
proteases.17 Deze stoffen hebben een 
sleutelrol in de activatie van een plaque en 
vallen direct het collageen en andere 
componenten van de weefselmatrix aan 
waardoor het kapsel verzwakt.17 

 

2.3 Myocardinfarct 
Een myocard infarct is in de meeste gevallen het gevolg van atherosclerose. Een 
verstopte kransslagader veroorzaakt namelijk een zuurstof tekort in de cardiomyocyten 
die door de kransslagader van bloed voorzien werden. Myocyten kunnen niet zonder 
zuurstof en zullen sterven. Na een myocardinfarct treedt er een ontsteking op die wordt 
geïnitieerd door de intracellulaire inhoud van myocyten die vrijkomt tijdens de necrose. 
Deze stoffen veroorzaken een ontstekingsrespons die resulteert in de activatie van pattern 
recognition receptors zoals Toll-like receptors (TLRs), transcription nuclear factor kappa 
B (NF-κB) en complement. Deze receptoren spelen een belangrijke rol bij de activatie 
van de ontstekingsrespons en het herstel na een myocard infarct.12 

Onmiddelijk na het myocardinfarct dragen verschillende intra- en intercellulaire routes 
bij aan het herstel van de wond om de weefselfunctie te behouden. Dit reparatieproces 
kan worden opgedeeld in twee fases, waarbij de eerste fase wordt gedomineerd door 
ontsteking.12 Er vindt dan degradatie van de extracellulaire matrix plaats, remming van 
weefsel proliferatie en er worden inflammatoire cytokines uitgescheiden.12 Vervolgens 
begint de reparatie fase waarin extracellulaire matrix synthese toeneemt.12 Er vindt 
proliferatie van fibroblasten en ontstekingscellen plaats en er komen cytokines vrij die 
zorgen voor fibrose en leiden tot litteken vorming.12 Ondanks de pogingen van het 
lichaam om de wond te helen is een myocard infarct de grootste oorzaak voor hartfalen. 
Dit komt door de ernstige dysfunctie van het linkerventrikel die men vaak overhoudt aan 
een myocard infarct.12 

Figuur 3. De consequenties van de activatie van 
immuuncellen in een plaque.17 
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In patiënten met een acuut myocard infarct (AMI) treden er dus twee verschillende 
ontstekingsprocessen op. Enerzijds de ontsteking in de kransslagader die uiteindelijk de 
AMI veroorzaakt en anderzijds de myocard ontsteking na een AMI die leidt tot 
remodeling van de ventrikels.7 

 

3. Drie subpopulaties van de CD4+ T cel 
 
T cellen vormen een belangrijk onderdeel van de cellulaire afweer en dit hoofdstuk richt 
zich op het subtype T cellen dat CD4+ op het celoppervlak tot expressie brengt. CD4 is 
een glycoprotein dat functioneert als een co-receptor voor de T-cel receptor (TCR).1 
CD4+ T cellen zijn in staat om een immuunrespons op te wekken tegen pathogenen door 
de secretie van een groot aantal verschillende cytokines.  
Verschillende subtypes van de CD4+ T cel en hun onderlinge balans hebben invloed op 
de progressie van atherosclerose en zijn daarnaast mogelijke targets voor de behandeling 
van deze ziekte. In dit hoofdstuk zullen drie subtypes van de CD4+ T cel nader toegelicht 
worden, namelijk de type 1 T helper cel, de type 2 T helper cel en de regulatoire T cel. 

3.1 Th1/Th2 balans 
T cel differentiatie 
Naïeve CD4+ T cellen migreren vanuit de thymus naar de perifere lymfeorganen. Daar 
worden ze geactiveerd door een antigeen gepresenteerd door een APC, om vervolgens te 
prolifereren en differentiëren in effector en geheugen cellen.1 Dendritische cellen (DC’s) 
zijn de meest potente APC’s en verantwoordelijk voor de activatie van naïeve T cellen.34 
Deze activatie wordt ook wel de primaire activatie genoemd. Men denkt dat dit in 
atherosclerose in de regionale lymfeknopen plaats vindt, maar de exacte locatie voor de 
eerste antigeen presentatie aan T cellen is niet bekend.34  
Na deze primaire activatie gaat de T cel naar niet-lymfeweefsel waar de tweede activatie 
plaatsvindt. Dit houdt in dat APC’s, zowel volwassen DC’s als macrofagen, opnieuw 
hetzelfde antigeen presenteren waardoor de T cel gereactiveerd wordt.34 Tijdens de 
tweede activatie in de plaque vindt er interactie plaats tussen de APC en de T cel wat 
resulteert in een lokale ontsteking.34 Het mechanisme waarmee een T cel wordt 
geactiveerd heeft dus tot gevolg dat er zelden naïeve T cellen in niet-lymfeweefsel 
voorkomen en dat de T cellen in atherosclerotische plaques voornamelijk effector en 
geheugen T cellen zijn.34  
Een subtype van de effector cellen waar een naïeve CD4+ T cel in kan differentiëren is de 
T-helper (Th) cel. Th cellen kunnen vervolgens verder differentiëren tot type 1 (Th1) of 
type 2 (Th2) cellen, afhankelijk van het cytokine milieu op het moment van activatie.13 
IFN-γ en IL-12 promoten Th1 polarisatie, terwijl IL-4 zorgt voor de inductie van Th2 
cellen.1 Deze differentiatie vindt plaats in de perifere lymfeorganen, op de plek waar het 
antigeen aan een Th cel wordt gepresenteerd. Naast cytokines zijn signalen van de T cel 
receptor en bepaalde transcriptiefactoren betrokken bij de differentiatie van de Th cel.1  
Th1 en Th2 cellen onderscheiden zich voornamelijk door de cytokines die ze 
produceren.1 Deze cytokines bepalen hun effector functies en hebben invloed op de 
ontwikkeling van het andere subtype. IFN-γ, uitgescheiden door Th1 cellen, is 
bijvoorbeeld in staat om de proliferatie van Th2 cellen te remmen.1 Daarnaast remmen 
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IL-4 en IL-10, Th2 cytokines, beiden de ontwikkeling van Th1 cellen.1 Dit heeft tot 
gevolg dat een immuunrespons die zich in een bepaalde richting (Th1 of Th2) ontwikkelt, 
heel erg gepolariseerd wordt.1 Th1 cellen zorgen voor immuniteit tegen intracellulaire 
pathogenen met behulp van pro-inflammatoire cytokinen zoals IL-2, IL-12, IL-18, TNF-α 
en IFN-γ.13 Terwijl Th2 cellen zich richten tegen extracellulaire pathogenen door secretie 
van anti-inflammatoire cytokines waaronder IL-4, IL-5, IL-10 en IL-13.13 Gezien het feit 
dat Th1 en Th2 cellen respectievelijk pro- en anti-inflammatoire cytokinen uitscheiden is 
een goede balans tussen deze verschillende subtypen belangrijk. 
 
Th1 cellen 
Atherosclerose is een ontstekingsziekte waarin Th1 cellen overheersen. Verschillende 
studies hebben in kleine groepen patiënten aangetoond dat er een significante toename in 
het aantal circulerende Th1 cellen optreedt in onstabiele patiënten met angina ten 
opzichte van controles.5 Deze cellen spelen niet alleen een rol in de vorming en de groei 
van de plaque maar ook in de destabilisatie van een plaque. Th1 cellen stimuleren onder 
andere de productie van metalloproteinases door macrofagen en induceren apoptose van 
gladde spiercellen.5 Hierdoor verzwakt en verdund het beschermende fibrotische kapsel 
van de atherosclerotische plaque en dit vergroot het risico op scheuring van het kapsel. 
De stoffen die dan in de arterie terecht komen veroorzaken een trombus en dit kan leiden 
tot een verstopte kransslagader. Er komen bovendien veel pro-inflammatoire cytokines 
vrij als gevolg van de aanwezigheid van Th1 cellen.16 Met name TNF-α en IFN-γ zijn in 
staat om macrofagen en neutrofielen te activeren en op die manier ontsteking te 
stimuleren.1 Daarnaast horen de toegenomen rekrutering van T cellen en macrofagen naar 
de plaques, de toegenomen vorming van schuimcellen door een verhoogde opname van 
vetten door macrofagen, de toegenomen activatie van APC’s, en een verhoogde secretie 
van Th1-stimulerende cytokines tot de atherogene eigenschappen van IFN-γ.34 
Verschillende studies hebben ook bepaalde anti-atherogene eigenschappen van IFN-γ 
aangetoond.34 Dit impliceert een beschermende rol voor IFN-γ in atherosclerose en de in 
vivo effecten van IFN-γ zijn dus complex.  
Kort samengevat is een pro-Th1 imbalans in staat om een schadelijke respons te 
veroorzaken en experimentele studies ondersteunen het idee dat er een causale rol is voor 
een pro-Th1 imbalans in de pathofysiologie van atherosclerose en AMI.5 
 
Th2 cellen 
In tegenstelling tot de rol van Th1 cellen, is de rol van Th2 cellen in atherosclerose nog 
controversieel.24 Er is nog geen eenduidig bewijs dat aantoont dat de promotie van een 
Th2 respons leidt tot een beperking van progressie van de ziekte, ondanks het feit dat Th2 
cellen anti-inflammatoire cytokines uitscheiden.24 Immunisatie van muizen die gevoelig 
zijn voor atherosclerose met oxLDL is geassocieerd met een IL-5 afhankelijke 
atheroprotectie, dit zou gerelateerd kunnen zijn met een Th2 respons.2  
IL-4, een Th2 respons gerelateerde cytokine, werkt in veel Th1-gemedieerde condities 
beschermend omdat het in staat is om de Th1 differentiatie te remmen, maar de effecten 
van IL-4 in atherosclerose lijken complexer.34 IL-4 is in staat om mestcellen te activeren, 
wat kan leiden tot de apoptose van gladde spiercellen, verminderde collageen productie 
en een toegenomen productie van proteasen.34 Dit resulteert uiteindelijk in plaque 
destabilisatie en scheuring. Deficiëntie van IL-4 veroorzaakt dan ook een afname van de 
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vorming van atherosclerotische lesies.2 Hieruit kan geconcludeerd worden dat een Th2 
respons de progressie van atherosclerotische lesies dus ook kan promoten.  

3.2 Regulatoire T cellen 
Lange tijd waren immunologen vooral geïnteresseerd in de onderliggende mechanismen 
die een immuunrespons induceren, terwijl de mechanismen die een immuunrespons tot 
een einde brengen ook van groot belang zijn.3 Elk fysiologisch proces moet namelijk 
gedownreguleerd worden om te voorkomen dat er een pathologische situatie ontstaat. In 
1970 suggereerde Gerschon et al voor het eerst dat er een subtype T cellen bestond die 
andere cellen kon onderdrukken, de zogenaamde “suppressor cells”. Wegens gebrek aan 
bewijs riep deze suggestie veel kritiek op, maar in 1990 werd het onderzoek weer 
opgepakt en dit keer werden de suppressor cellen wel erkend onder de naam “regulatoire 
T (Treg) cellen”.3 Verschillende studies toonden aan dat Treg cellen in staat zijn om de 
proliferatie van effector Th cellen te onderdrukken en dat deze cellen een grote rol spelen 
bij autoimmuniteit. Treg cellen hebben namelijk regulatoire eigenschappen en zorgen 
voor tolerantie tegen auto-antigenen door immuun activatie te onderdrukken en de 
immuunhomeostase te behouden. Hierdoor wordt voorkomen dat een auto-antigen wordt 
herkend door auto-actieve receptoren.24 Treg cellen zijn dus in staat om via verschillende 
mechanismen pathogene en autoreactieve immuunresponsen te downreguleren. 
 
CD4+CD25+ Treg cellen 
De Treg cel populatie bestaat uit verschillende subtypen en 5-10% van de humane CD4+ 
T cellen bestaat uit Treg cellen die van nature voorkomen.3 Deze Treg cellen worden in 
de thymus gevormd als gevolg van de herkenning van een auto-antigeen in de thymus.1 

Vanuit de thymus migreren ze vervolgens als volwassen Treg cellen naar de periferie om 
daar de activatie en de effector functies van andere, auto-reactieve en mogelijk pathogene 
lymfocyten te remmen.1 Deze Treg cellen zijn dus in staat om lokale immuunresponsen te 
onderdrukken24 en ze hebben hierbij geen specifieke antigene stimulatie nodig.13 Dit 
subtype van de Treg cel wordt gekarakteriseerd door co-expressie van de oppervlakte 
markers CD4 en CD25 en ze worden om die reden vaak CD4+CD25+ Treg cellen 
genoemd. CD4+CD25+ Treg cellen controleren autoreactieve T cellen en zijn erg 
belangrijk voor het in stand houden van zelf-tolerantie.3  

CD4+CD25+ Treg cellen worden ook gekarakteriseerd door de transcriptiefactor 
Forkhead box protein P3 (Foxp3) die essentieel is voor de ontwikkeling van deze cellen.24 
Dat Foxp3 voor Treg cellen van groot belang is om de remming van pathogene T cellen 
te medieren bleek uit het feit dat CD4+CD25+ cellen, geïsoleerd uit Foxp3-/- muizen, geen 
onderdrukkende functie bezaten.11 De CD4+CD25+ Treg cel populatie is betrokken bij 
verschillende ontstekingsziektes en de relatie met atherosclerose zal in het volgende 
hoofdstuk behandeld worden. 
 
Tr1 en Th3 cellen 
Naast de Treg cellen die van nature voorkomen bestaan er nog twee subtypes binnen de 
Treg cel populatie. Deze cellen worden de verworven of induceerbare Treg cellen 
genoemd en komen in mindere mate voor dan CD4+CD25+ Treg cellen.1 Verworven Treg 
cellen worden geïnduceerd in respons op een bepaalde antigeen stimulatie en een gunstig 
cytokine milieu.13 Terwijl CD4+CD25+ Treg cellen matureren in de thymus, ontstaan 
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verworven Treg cellen uit volwassen, naïeve T cellen in de periferie (tabel 1).13 
Verworven Treg cellen worden in de perifere lymfeorganen en in de periferie 
gegenereerd op basis van antigeen herkenning.24 Een subtype van APCs, “tolerogenic” 
cells genoemd, induceert de differentiatie van deze Treg cellen in de periferie (Fig.4).24  
In aanwezigheid van IL-10 en in respons op antigen stimulatie worden type 1 regulatoire 
T (Tr1) cellen gevormd.24 Deze cellen onderdrukken de antigen-specifieke immuun 
respons en downreguleren een pathologische immuunrespons in vivo door de 
uitscheiding van IL-10.3  Tr1 cellen scheiden daarnaast ook een kleine hoeveelheid TGF-β 
en een beetje IL-5 uit. 3 Verschillende onderzoeksgroepen hebbben ontdekt dat Tr1 cellen 
leiden tot een verminderde ontwikkeling van atherosclerotische plaques in het 
experimentele atherosclerose model.16 Dit effect wordt voornamelijk veroorzaakt door IL-
10 aangezien overexpressie van IL-10 door geactiveerde T lymfocyten atherosclerose 
reduceert in LDLr-/- muizen.33 Bovendien kunnen de meeste immuunsuppressieve 
effecten van Tr1 cellen geblokkeerd worden door neutraliserende anti-IL-10 
antilichamen.36 IL-10 remt de functie van macrofagen en dendritische cellen.1 
Bestaat het cytokine milieu op het moment van inductie echter uit TGF-β, dan worden er 
T helper type 3 (Th3) cellen gevormd.43 Deze cellen brengen net zoals de CD4+CD25+ 
Treg cellen Foxp3 tot expressie13 en onderdrukken de proliferatie van T cellen door 
secretie van TGF-β.3 TGF-β remt de proliferatie, activatie en differentiatie van T cellen 
naar Th1 en Th2 cellen43 en verschillende studies hebben aangetoond dat TGF-β een 
beschermend effect heeft in apoE-/- muizen.26,34 Daarnaast is TGF-β essentieel voor het 
beschermende effect van Treg cellen in atherosclerose. Dit bleek uit het feit dat Treg cel 
depletie geen invloed had op de lesie grootte, of op het inflammatoire fenotype wanneer 
de gast effector cellen ongevoelig waren voor TGF-β als gevolg van genetische 
modificatie.2  
De productie van IL-10 en TGF-β induceert mogelijk ook deactivatie van dendritische 
cellen (DCs). Hierdoor worden er minder effector T cellen geactiveerd met een bepaalde 
antigen specificiteit tegen Treg cellen. Dit mechanisme heet bystander immuun 
suppressie.24 

 

 
 

Eigenschap CD4+CD25+ Treg cellen Verworven Treg cellen (Tr1 en Th3 
cellen) 

Plaats van inductie Thymus Periferie 
IL-2 afhankelijk Ja  Ja 
CD25 expressie Ja (hoog) Variabel 
Specificiteit Auto-antigenen in thymus Weefsel-specifieke antigenen en 

lichaamsvreemde antigenen 
 Tabel 1. Vergelijking van CD4+ CD25+ Treg cellen en verworven Treg cellen. 
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Mechanisme Treg cellen 
Er zijn drie algemene mechanismen bekend waarop Treg cellen geactiveerde effector T 
cellen kunnen remmen.43 Er kan ten eerste sprake zijn van cel contact-afhankelijke 
suppressie. Dit houdt in dat er een interactie is tussen het cytotoxische T lymfocyt 
geassocieerde antigen 4 (CTLA-4), dat op Treg cellen tot expressie komt, en CD80 
moleculen die op effector T cellen tot expressie komen of tussen CTLA-4 en CD80/86 op 
APC’s.43 In het laatste geval zorgt de interactie tussen de Treg cel en de dendritische cel 
(DC) ervoor dat indolamine 2,3-dioxygenase (IDO) wordt opgereguleerd in de DC. IDO 
katalyseert de snelheidsbepalende stap van tryptofaan degradatie, met als gevolg dat 
tryptofaan wordt afgebroken in de DC terwijl het een essentiële proliferatieve stimulus 
voor effector T cellen is. Tryptofaan deficiëntie veroorzaakt dus apoptose in effector T 
cellen (Fig.5).43 Op deze manier bieden Treg cellen bescherming tegen een overvloed aan 
pro-inflammatoire cytokinen, afkomstig van effector T cellen.5,24 
 

Figuur 4. Een subpopulatie van de antigen presenterende cellen (APCs), tolerogenic APCs genaamd, induceert de differentiatie  
van Treg cellen in de atherosclerotische plaque. IL-10 en TGF-β onderdrukken vervolgens de proliferatie van pathogene T cellen.  
CD4+CD25+ Treg cellen worden in de thymus gegenereerd, terwijl Tr1 en Th3 cellen zich in de periferie ontwikkelen.26 
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De consumptie en limitatie van groeifactors zoals 
IL-2 is een tweede manier waarop Treg cellen 
geactiveerde T cellen kunnen remmen.43 
Geactiveerde effector T cellen scheiden IL-2 uit 
wat bindt aan CD25 op Treg cellen. Deze binding 
zorgt voor het behoud en de activatie van Treg cel 
genen zoals Foxp3. Vervolgens downreguleren 
Treg cellen de IL-2 secretie in een feedback loop, 
en Treg cellen onthouden effector T cellen dus 
van hun essentiële groeifactor IL-2.43 
Tot slot kunnen Treg cellen door middel van de 
productie van remmende cytokines, zoals IL-10 
en TGF-β (zowel membraangebonden als in 
oplosbare vorm13), effector T cellen 
onderdrukken.43 Dit mechanisme wordt  
voornamelijk gebruikt door Tr1 en Th3 cellen.  
 

 
4. Rol van regulatoire T cellen in coronaire hartziekten 

Na een myocard infarct probeert het lichaam de wond te genezen door de dode cellen op 
te ruimen en nieuw weefsel te vormen. Dit gaat echter met een ontstekingsproces gepaard 
waarin Treg cellen mogelijk een beschermende functie zouden kunnen hebben door de 
ontstekingsrespons van met name Th1 cellen te remmen. Door deze remming zouden er 
minder pro-inflammatoire cytokines vrijkomen waardoor de hartspier sneller herstelt. 
Welke functie de Treg cel precies vervult in dit proces is nog niet bekend. Daarnaast 
spelen Treg cellen mogelijk ook een beschermende rol bij het ontstaan van 
atherosclerose, de voorloper van het myocard infarct. Hier wordt volop onderzoek naar 
gedaan en hoewel er duidelijke associaties zijn gevonden blijft het moeilijk om een 
causaal verband aan te tonen. In dit hoofdstuk zal worden besproken wat de rol van Treg 
cellen is in atherosclerose en ACS. 

4.1 Rol van Treg cellen in atherosclerose 
Het idee dat een verlies van lymfocyten betrokken zou kunnen zijn bij de het ontstaan en 
de afloop van ischemische hartziekten werd bevestigd door het feit dat cardiovasculaire 
aandoeningen vaker voorkomen in patiënten met ziektes waarbij het immuunsysteem 
wordt onderdrukt.5 Dit is bijvoorbeeld het geval bij geïnduceerde immunosuppressie na 
een transplantatie. Als gevolg van de immunosuppressie neemt het aantal CD4+ T cellen 
significant af en het proces van atherosclerose wordt versneld.9 Daarnaast zijn er 
verschillende studies die aantonen dat een afname in het aantal lymfocyten in patiënten 
met AMI geassocieerd is met meer cardiovasculaire aandoeningen.32 
 
Beschermende rol voor Tr1 cellen 
Naast de constatering dat een reductie van het aantal lymfocyten geassocieerd is met 
coronaire hartziekten, zijn er steeds meer studies die aantonen dat de Treg cel populatie 
in het bijzonder een beschermende rol speelt in atherosclerose. Er is namelijk een 

Figuur 5. Treg cellen remmen effector T 
cellen door de inductie van indolamine 2,3-
dioxygenase (IDO). IDO katalyseert de 
degradatie van trypfofaan waardoor effector T 
cellen in apoptose gaan.3  
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reductie waargenomen in de cytokines die representatief zijn voor Treg cellen in 
patiënten met onstabiele angina39 en deze cytokines hebben een beschermend effect op de 
arteriën in experimentele muis modellen.25 IL-10 is één van de cytokines waarbij dit is 
aangetoond. Het subtype van de Treg cel dat IL-10 produceert, de Tr1 cel, downreguleert 
de pathogene immuunrespons en leidt tot een verminderde ontwikkeling van 
atherosclerotische plaques en ontstekingen in Apoe-/- muizen.25 Tr1 cellen zouden dus een 
beschermende werking kunnen hebben in atherosclerose. 
 
Beschermende rol voor CD4+CD25+ Treg cellen 
Er wordt steeds meer ontdekt over de rol die CD4+ CD25+ Treg cellen spelen bij de 
ontwikkeling en de progressie van atherosclerose. Ait-Oufella et al (2006) hebben 
aangetoond dat deze Treg cellen in staat zijn om het proces van atherosclerose te remmen 
in verschillende muis modellen. Als gevolg van depletie van perifere Treg cellen door 
toediening van anti-CD25 monoclonale antilichamen nam de grootte van de 
atherosclerotische lesie toe in Apoe-/- muizen. In deze studie werd dus een omgekeerd 
verband gezien tussen de aanwezigheid van CD4+CD25+ Treg cellen en de ontwikkeling 
van atherosclerose.2 Daarnaast toonde Mor et al (2007) recentelijk aan dat het aantal Treg 
cellen afneemt in Apoe-/- muizen waarbij de functie van de Treg cellen ook verslechterd 
is vergeleken met controles. Een transfer van Treg cellen naar Apoe-/- muizen resulteerde 
in een verminderde vorming van atherosclerotische lesies en een toegenomen plaque 
stabilisatie, vergeleken met een transfer van Th cellen.30 
Uit verschillende studies, waarin de Apoe-/- muis als model werd gebruikt, blijkt dus dat 
er een correlatie is tussen het aantal Treg cellen en de mate van atherosclerose. De mate 
van atherosclerose wordt hierbij bepaald door de stabiliteit en de grootte van een plaque 
en de snelheid waarmee die gevormd wordt. Treg cellen lijken dus een beschermend 
effect te hebben in atherosclerose. Naast dier-experimentele studies zijn er ook klinische 
studies gedaan naar het verband tussen Treg cellen en de ontwikkeling van 
atherosclerose. Er is eens een hypothese opgesteld die claimde dat de Treg subpopulatie 
verstoord was tijdens de ontwikkeling van atherosclerose en dat verwijdering van zowel 
hun suppressieve effecten als hun anti-inflammatoire signalen (IL-10 en TGF-β) de 
expansie en/of activatie van pro-atherogene cel populaties zoals Th1 cellen promoot.13 
Inmiddels wordt deze hypothese ondersteund door studies die aantonen dat de levels van 
IL-1039 en TGF-β15 verlaagd zijn in patiënten met atherosclerose en ACS terwijl er een 
toename in de Th1 cel populatie is waargenomen in patiënten met ACS22. 
 
Treg/Th1 balans 
Nu bekend is dat Treg cellen waarschijnlijk een beschermend effect hebben in 
atherosclerose, rijst de vraag hoe ze dit effect uitoefenen. Deze mechanismen zijn nog 
niet precies bekend maar het heeft te maken met de onderdrukking van de Th1 respons. 
Tr1 en Th3 cellen zijn in staat om via cytokines, zoals IL-10 en TGF-β, de Th1 respons te 
remmen waardoor er minder ontsteking, plaquevorming en plaque destabilisatie optreedt. 
Bovendien zijn CD4+CD25+ Treg cellen gespecialiseerd in het remmen van zowel de Th1 
als de Th2 immuunrespons tegen zelf of niet-zelf antigenen.24 

Samengevat heeft een verminderd aantal en een verstoorde functie van Treg cellen een 
verminderde productie van anti-inflammatoire cytokines en de activatie en expansie van 
autoreactieve en effector T-helper cellen tot gevolg. Dit resulteert in een pro-
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inflammatoir milieu wat leidt tot plaque groei en destabilisatie.13 Treg cellen spelen dus 
een beschermende rol in de progressie van atherosclerose. 
 
4.2 Rol van Treg cellen in ACS 
Atherosclerose en het myocard infarct zijn sterk aan elkaar gerelateerd en het zou daarom 
niet verrassend zijn als Treg cellen een belangrijke rol spelen in ACS. Vergeleken met 
het onderzoek dat gedaan is naar de relatie tussen Treg cellen en atherosclerose is dit een 
relatief nieuw onderzoeksterrein. Er worden op dit moment verschillende hypotheses en 
modellen onderzocht die de rol van Treg cellen in ACS beschrijven, waarbij het myocard 
infarct en angina pectoris vallen onder ACS. 
 
Treg cel populatie verstoord in patiënten met ACS 
Mor et al (2006) onderzocht de hypothese dat de pool van CD4+CD25+ Treg cellen die 
van nature voorkomen is ontregeld in patiënten met ACS. Er werden drie verschillende 
groepen onderzocht: 1, ACS patiënten 2, patiënten met stabiele angina en atherosclerose 
en 3, personen met normale kransslagaderen. Het aantal circulerende CD4+CD25+ Treg 
cellen bleek significant verlaagd te zijn in ACS patiënten ten opzichte van personen met 
stabiele angina en de controle groep (Fig.6).  

 

 

 

 

 

 

 
Dit resultaat werd bevestigd door Sardella et al (2007), zij concludeerden ook dat de 
frequentie van circulerende Treg cellen in patiënten met AMI significant lager is dan in 
controles. Dit werd verklaard door het feit dat Treg cellen in staat zijn om in het 
ontstoken weefsel te migreren om daar vervolgens de pro-inflammatoire T cel respons te 
onderdrukken.37 Ze nemen dus aan dat de compartimentalizatie van Treg cellen in het 
beschadigde myocardium het lage percentage circulerende Treg cellen veroorzaakt.  
Mor et al (2006) ontdekte ook dat CD4+CD25+ Treg cellen in patiënten met ACS een 
verminderde functie hebben ten opzichte van de andere twee groepen. De verslechterde 
functie van Treg cellen in patiënten met ACS bleek geassocieerd te zijn met een 
downregulatie van de transcriptiefactor Foxp3.31 Tegelijkertijd vond Mor et al dat 
oxLDL, betrokken bij de initiatie en de progressie van atherosclerose, invloed heeft op 
het aantal Treg cellen en hun functie. CD4+CD25+ Tregs en CD4+CD25- cellen werden in 
vitro blootgesteld aan verschillende concentraties oxLDL en hieruit bleek dat 
CD4+CD25+ Treg cellen significant gevoeliger zijn voor oxLDL dan CD4+CD25- cellen. 
De combinatie van beide resultaten wekt de suggestie dat oxLDL het aantal Treg cellen 

Figuur 6. Het perifere aantal CD4+CD25+ Treg cellen is afgenomen in patiënten met ACS. (NCA=normal coronary 
arteries)31 
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en hun functie in patiënten met ACS reduceert door Foxp3 te downreguleren.31 Dit kan 
vervolgens resulteren in plaque destabilisatie en scheuring. Voor de bevestiging van deze 
hypothese is echter meer onderzoek nodig.  
Er kan dus geconcludeerd worden dat het aantal perifere CD+CD25+ Treg cellen 
significant is gereduceerd in patiënten met ACS. Daarnaast zijn CD4+CD25+ Treg cellen 
afkomstig van patiënten met ACS slechter in staat om T cellen te onderdrukken dan de 
Treg cellen van patiënten met stabiele angina of de gezonde controles. Het feit dat er 
geen significant verschil is in het aantal Treg cellen tussen patiënten met stabiele angina 
en atherosclerose en gezonde controles sluit uit dat stabiele atherosclerose geassocieerd is 
met een verminderd aantal Treg cellen.31 Hoewel deze resultaten erop wijzen dat Treg 
cellen mogelijk een rol spelen in de progressie en de stabiliteit van een atherosclerotische 
plaque, kan er nog geen causale rol worden aangetoond voor de reductie van de Treg cel 
populatie in gebeurtenissen die leiden tot scheuring van het kapsel en ACS. 

Imbalans tussen Treg cellen en Th1 cellen                                                                     
Uit verschillende studies blijkt dat er een associatie is tussen een verminderd aantal Treg 
cellen en de progressie van atherosclerose. Hieruit volgde de hypothese dat deze 
associatie gebaseerd is op een imbalans tussen de regulatoire immuniteit en de immuniteit 
die gericht is tegen pathogenen, respectievelijk de Treg en Th1 cellen. Deze imbalans zou 
kunnen bijdragen aan zowel plaque destabilisatie als systemische ontsteking in ACS.16                     
Han et al (2007) onderzocht deze hypothese en bevestigde opnieuw dat het aantal Foxp3+ 
CD4+CD25+ T cellen is afgenomen in patiënten met onstabiele angina en AMI. Daarnaast 
werd er een Th1 polarisatie waargenomen in patiënten met ACS (Fig.7). Uit deze  
resultaten kan geconcludeerd worden dat de reductie van het aantal CD4+CD25+ Treg 
cellen geassocieerd is met een expansie van Th1 cellen.  

 

 

Het mechanisme waarmee CD4+CD25+ Treg cellen de Th1 respons remt blijft vooralsnog 
onduidelijk. CD4+CD25+ Treg cellen kunnen hun effect uitoefenen door de IL-2 
productie te remmen via een mechanisme dat afhankelijk is van cel-cel contact. De 
CD4+CD25+ Treg subpopulatie is echter niet heel groot en het is daarom onwaarschijnlijk 
dat onderdrukking door een mechanisme dat cel-cel contact afhankelijk is, in vivo zorgt 

Figuur 7. Th1 polarisatie in patiënten met ACS. Cirkels = IFN-γ producerende T cellen (Th1 cellen) Driehoeken = IL-4 
producerende T cellen (Th2 cellen). Con = controles, SA = stabiele angina, UA = onstabiele angina, AMI = acuut 
myocard infarct.16 
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voor voldoende effect.16 IL-10 is ook een belangrijke anti-inflammatoire cytokine die de 
Th1 respons kan remmen waarvan Han et al (2007) hebben aangetoond dat het plasma 
level daalt naarmate CAD verergert. Dit kan erop wijzen dat IL-10 een beschermende rol 
speelt in de progressie van CAD. Andere studies hebben laten zien dat Treg cellen de 
productie van IL-10 door macrofagen stimuleren met hoge IL-10 levels tot gevolg. De 
sterke relatie tussen de concentratie IL-10 en het aantal Tregs impliceert dat de afname 
van het aantal Tregs invloed heeft op de IL-10 secretie, en de activatie van Th1 cellen 
versnelt.16 De toename van Th1 cellen kan dus verklaard worden door een afname in de 
productie van IL-10 als gevolg van een afname van het aantal Treg cellen. 
 
Het omgekeerde piramide model 
Bodi et al (2008) heeft de resultaten van een aantal verschillende studies gecombineerd 
en een hypothetisch model opgesteld over de rol van Treg cellen in het ontstaan van een 
myocard infarct. Dit model wordt “het omgekeerde piramide model” genoemd en hieruit 
volgt dat een paar Treg cellen vanuit de onderkant van de piramide controle hebben over 
de bovenste delen van de piramide die worden gerepresenteerd door een wijd spectrum 
van de ontstekingscascade (Fig.8).  

Het idee is dat Treg cellen onder normale omstandigheden de Th1 respons onderdrukken 
en de anti-inflammatoire Th2 respons stimuleren.5 Wanneer Treg cellen echter niet in 
staat zijn om hun functie uit te oefenen ontstaat er een pro-inflammatoire Th1/Th2 
balans.6 Door de acute deregulatie van het immuunsysteem kan er vervolgens een verlies 

Figuur 8. Het “omgekeerde piramide model” 5 
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optreden van Th cellen, waardoor de pro-inflammatoire imbalans wordt versterkt. Th1 
cellen stimuleren de bovenkant van de pyramide, een pleiotrope ontstekingsrespons, door 
de uitscheiding van cytokines en als gevolg van de activatie van monocyten, neutrofielen 
en downstream producten wordt de kans op hartschade door microvasculaire obstructie of 
het scheuren van een plaque vergroot.5  
Dit model gaat er dus vanuit dat de activiteit van Tregs verminderd is of dat er minder 
Tregs aanwezig zijn. Oudere leeftijd, diabetes of cumulatieve klassieke risicofactoren 
kunnen de Treg activiteit reduceren.3 Volgens het model resulteert dit in het verlies van 
de regulatie van het immuunsysteem wat kan leiden tot een hyperinflammatoire respons 
en een AMI. 

4.3 Beperkingen in het onderzoek 
Hoewel men het er inmiddels over eens is dat Treg cellen een beschermende rol spelen in 
atherosclerose en ACS zijn er ook een aantal punten van discussie binnen dit 
onderzoeksgebied. Er zijn namelijk verschillende manieren om het aantal CD4+CD25+ 
Treg cellen in het bloed te bepalen. In eerste instantie gebruikte men de oppervlakte 
markers CD4 en CD25 voor deze bepaling. CD25 bleek echter geen betrouwbare marker 
voor Treg cellen te zijn omdat CD4+ T cellen worden geactiveerd naar CD25+ effector 
cellen als gevolg van de Th1 polarisatie.16 De expressie van CD25 (de IL-2 receptor) 
identificeert de T cellen die geactiveerd zijn door IL-2 en het kan dus misleidend zijn om 
de totale Treg cel populatie te definiëren als het aantal T cellen die CD4 en CD25 tot 
expressie brengen.13 Foxp3 werd intussen geïdentificeerd als een essentieel regulatoir gen 
voor de ontwikkeling van CD4+CD25+ Treg cellen en wordt exclusief tot expressie 
gebracht door Treg cellen en niet door geactiveerde T cellen. Hierdoor is Foxp3 
tegenwoordig een veel gebruikte marker voor de kwantificatie van Treg cellen in perifeer 
bloed. Een andere optie is om alleen de CD4+ CD25high cellen als Treg cellen te 
beschouwen.  
Het feit dat circulerende Treg cellen maar op één tijdstip onderzocht worden, terwijl het 
aantal Treg cellen kan fluctueren tijden de verschillende fases van een ziekte maakt de 
interpretatie van de data ook lastiger. Daarnaast is het vanwege de kleine lesies in een 
muis lastig om cellen te isoleren vanuit de plek van ontsteking.34 Bovendien moet er 
rekening gehouden worden met het verschil tussen muizen en mensen. In muizen wordt 
de mate van atherosclerose bepaald door de vet accumulatie, terwijl dit in mensen 
praktisch onmogelijk is. In mensen wordt het bepaald door het klinische syndroom, 
namelijk het scheuren van de plaque resulterend in ACS.13  

 
5. Regulatoire immuunrespons als therapeutisch target 
 
Er wordt steeds meer bekend over de rol van regulatoire T cellen in atherosclerose en 
ACS en deze groeiende kennis kan in de toekomst resulteren in nieuwe therapeutische 
interventies om plaques te stabiliseren en het proces van atherosclerose te vertragen. De 
mogelijkheid om Treg cellen in vitro of in vivo te induceren of te vermeerderen kan 
belangrijke implicaties hebben voor de behandeling van ontstekingsziektes zoals 
atherosclerose. Een voordeel van het gebruik van Treg cellen in therapie zou zijn dat deze 
cellen bystander suppressie kunnen uitoefenen op een antigeen-niet-specifieke manier. 
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Dit houdt in dat Treg cellen dus niet perse het antigeen hoeven te herkennen dat het 
onderwerp van de immuunrespons is.3  
Door de identificatie van de beschermende rol van CD4+CD25+ Treg cellen in 
atherosclerose zijn veel studies gericht op het promoten van de Treg respons in vivo. Tot 
nu toe zijn hier verschillende succesvolle strategieën voor gebruikt waarvan er een aantal 
zullen worden toegelicht in dit hoofdstuk.  
 
Statines  
Statines worden op dit moment veel voorgeschreven als therapie voor de reductie van 
LDL cholesterol en om het proces van atherosclerose te vertragen.13 De positieve 
resultaten die behaald worden met statines zijn echter groter dan men had verwacht op 
basis van hun LDL-verlagende effecten. Inmiddels is bekend dat statines verschillende 
pleoitrope effecten hebben met betrekking tot het immuunsysteem en Mausner-Fainberg 
et al (2008) toonde aan in mensen dat statine therapie zorgt voor een toename van het 
aantal circulerende Treg cellen in vivo. De omzetting van perifere Th2 cellen naar 
verworven Treg cellen kan dus één van de mechanismen zijn waarmee statines positieve 
effecten behalen.13 

 
Anti-CD3 antilichamen 
Steffens et al (2006) toonde aan dat anti-CD3 antilichamen toegediend aan muizen met 
atherosclerose, voordat ze een hoog-cholesterol dieet kregen, plaque ontwikkeling 
reduceert en leidt tot een verminderde lesie progressie. Dit was geassocieerd met een 
verhoogde productie TGF-β en een toegenomen Foxp3 expressie in respectievelijk 
lymfeknopen en mild cellen, duidend op een regulatoire immuunrespons. Deze studie is 
gebaseerd op de ontdekking dat anti-CD3-specifieke antilichamen in staat zijn om zelf-
tolerantie te herstellen in type 1 diabetes en het blijkt dus ook effectief te zijn in muizen 
met atherosclerose.43  
 
Orale tolerantie voor oxLDL of HSP-60 
Een andere strategie die de Treg respons stimuleert is de inductie van orale tolerantie 
door oxLDL of HSP-60 oraal toe te dienen aan LDLr-/- muizen.45,46 Orale tolerantie is de 
capaciteit van het immuunsysteem om substanties die opgenomen zijn in de 
spijsvertering te herkennen en om de immuunrespons tegen die substanties te verzwakken 
of te onderdrukken.13 Dit is een methode om antigeen-specifieke immuun 
hyporesponsiviteit te induceren wat leidt tot de afzwakking van een bepaalde 
autoimmuunziekte.13 De hyporesponsieve effecten worden door subpopulaties van Treg 
cellen gemedieerd.13 OxLDL en HSP-60 zijn antigenen die door APC’s gepresenteerd 
worden in patiënten met atherosclerose resulterend in een Th1 respons. Deze strategie is 
dus gebaseerd op het concept dat oxLDL en HSP-60 verantwoordelijk zijn voor 
atherosclerotische lesie inductie en progressie. De inductie van orale tolerantie voor 
oxLDL of HSP-60 resulteert in een significante verzwakking van de progressie van 
atherosclerose, geassocieerd met toegenomen TGF-β en/of IL-10 productie, en een groter 
aantal CD4+CD25+Foxp3+ cellen in de mild en lymfeknopen.45,46 Hoewel in deze studies 
niet direct kon worden bewezen dat veranderingen in de Treg cel respons gerelateerd zijn 
aan een limitatie van de ziekte, bieden deze resultaten wel nieuwe perspectieven voor de 
behandeling van atherosclerose, gebaseerd op de modulatie van de Treg respons.  
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Adipokines 
De vierde strategie heeft als doel een rem op de Treg respons te verwijderen via leptine-
afhankelijke signalering. Leptine is metabool hormoon en behoort tot de adipokines, dat 
zijn cytokines die worden geproduceerd door adipocyten.14 Leptine en adiponectine zijn 
de twee adipokines die het meest tot expressie worden gebracht door adipocyten.28 
Leptine wordt gecodeerd door het ob gen en naast metabole effecten heeft het een directe 
invloed op het immuunsysteeem.28 
Recente studies hebben aangetoond dat de afwezigheid of remming van de leptine/leptine 
receptor pathway beschermt tegen de ontwikkeling van verschillende ontstekingsziekten 
in experimentele modellen. In sommige van deze studies was de bescherming 
geassocieerd met een shift in cytokine profiel richting het Th2/Treg type, en een toename 
van het aantal Treg cellen in lymfoïde organen van muizen met een defect in de leptine 
signalering.43 Taleb et al (2007) stelde op basis van deze resultaten dat leptine signalering 
misschien in staat is om de Treg cel functie te veranderen en het proces van 
atherosclerose te versnellen. Deze hypothese is getest en bleek waar. Leptine-deficiëntie 
(ob/ob) in LDLr-/- muizen induceert 2.2 tot 6-voudige reductie in atherosclerotische lesie 
ontwikkeling, vergeleken met LDLr-/- muizen met dezelfde cholesterol levels (Fig. 9).42 In 
de muizen met leptine deficiëntie werd een afname in Th1 respons, een toename in de 
expressie van Foxp3 en een verbeterde Treg cel functie waargenomen. Deze resultaten 
identificeren dus een belangrijke rol voor de leptine/leptine receptor pathway in de 
modulatie van de regulatoire immuunrespons en dit zou een interessant target kunnen zijn 
voor therapeutische interventies in atherosclerose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leptine is betrokken bij de ontwikkeling van atherosclerose doordat het een 
proinflammatoire immuunrespons veroorzaakt. Deze inflammatoire respons komt tot 
stand doordat leptine een tegenovergesteld effect heeft op respectievelijk CD4+CD25+ 
Treg cellen en CD4+CD25- effector T cellen (Fig. 10).20 Terwijl leptine-receptor 
signalering in Treg cellen leidt tot anergie en een verminderde respons, veroorzaakt het in 
effector T cellen juist proliferatie en Th1 polarisatie. Proinflammatoire cytokines 
geproduceerd door Th1 cellen activeren vervolgens weer de leptine productie en op deze 
manier wordt de positieve feedback loop in stand gehouden.20 

Figuur 9. Leptine deficiëntie reduceert de ontwikkeling van atherosclerose. Kwantitatieve analyse van de grootte van 
de atherosclerotische lesie in de aortic root van 18 weken oude LDLr-/-/ob/ob muizen op chow dieet (n=9) vergeleken 
met 18 weken oude LDLr-/- muizen op high-fat atherogenic dieet voor tenminste 12 weken (n=16). 42 
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Adiponectine is een adipokine met anti-inflammatoire eigenschappen en de concentratie 
adiponectine is laag in mensen met atherosclerose vergeleken met gezonde controles.28 
Adiponectine oefent zijn anti-inflammatoire effecten uit door de expressie van endotheel 
adhesie moleculen te reduceren, de functie van macrofagen te verstoren, de productie van 
Th1 cytokines te remmen en de Th2 cytokines te promoten.28 Adiponectine werkt, in 
tegenstelling tot leptine, dus beschermend in atherosclerose. Adiponectine en leptine 
beïnvloeden elkaar reciproque en op basis van de relatie tussen leptine en Treg cellen is 
het niet ondenkbaar als adiponectine ook gerelateerd is aan de regulatoire 
immuunrespons. Volgens Matarese et al (2007) remt adiponectine de productie van 
leptine en aangezien leptine/leptine receptor deficiëntie beschermend is in atherosclerose 
zou de opregulatie van adiponectine een nieuw therapeutisch perspectief kunnen bieden. 
Hier moet uiteraard nog veel meer onderzoek naar gedaan worden want adipokines 
hebben ook invloed op allerlei andere processen in het lichaam en dit vergroot dus ook de 
kans op bijwerkingen.28 
 
Transfer van Tr1 cellen 
Al deze strategieën zijn gericht op de promotie van CD4+CD25+ Treg cellen in vivo en 
bleken succesvol te zijn in muizen met atherosclerose. Er worden ook studies gedaan naar 
de mogelijkheden om het Treg cel tekort aan te vullen door Tr1 cellen toe te dienen. Dit 
is gebaseerd op de hypothese die impliceert dat er een imbalans is tussen het effector en 
het regulatoire deel van de immuun respons. Door het Treg cel ‘tekort’ aan te vullen 
herstelt de balans en dit kan leiden tot inductie van immuunsuppressie en een reductie 
van de Th1 respons, resulterend in verminderde plaque ontwikkeling.43 Mallat et al 
(2003) onderzocht dit en zag dat de toediening van Tr1 cellen, niet specifiek voor een 
bekend plaque antigen, aan Apoe-/- muizen een significante suppressie van de Th1 
respons induceert. Daarnaast leidt het tot een toename van de IL-10 productie door 
gestimuleerde perifere T cellen. Er werden minder plaques gevormd en deze resultaten 
geven aan dat de perifere immuunrespons gemoduleerd kan worden door de transfer van 
Tr1 cellen zonder specificiteit voor een antigen afkomstig uit de plaque. Deze modulatie 
resulteert in vermindering van plaque ontwikkeling in Apoe-/- muizen.  
 
Obstakels in Treg cel therapie 
Er zijn verschillende strategieën die resulteren in een toename van het aantal Treg cellen 
en dit biedt mogelijkheden voor toekomstige therapieën. Er moet echter nog wel meer 
onderzoek gedaan worden aangezien het nu alleen nog in muizen is getest. Het toedienen 
van Treg cellen zou een toekomstige interventie kunnen zijn in de behandeling van 

Figuur 10. Tegengestelde effecten van leptine op regulatoire en effector T cellen stimuleren de inflammatoire 
respons.20 
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atherosclerose en AMI maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Er zijn namelijk 
relatief weinig Treg cellen in de periferie aanwezig en hoewel de productie van Treg 
cellen voor gebruik in mensen uitvoerbaar is, is het aantal dat geproduceerd wordt klein. 
In vitro expansie is daarom dus kostbaar en niet erg effectief.13 Er is ook meer kennis 
nodig over het lange termijn gedrag van Treg cellen na transfer in mensen.13 Een ander 
obstakel is de locatie van de Treg cellen. Treg cellen die worden toegediend ter preventie 
van een ziekte blijken nodig te zijn in de lymfeknopen en de expressie van lymfeknoop 
homing receptoren op Treg cellen zorgt ervoor dat ze daar terecht komen.3 Wanneer Treg 
cellen echter worden toegediend om een ontstekingsrespons die al aan de gang is te 
remmen, zijn ze nodig in de periferie waar de ontsteking plaats vindt.3 Treg cellen moeten 
dan dus homing receptoren voor de periferie tot expressie brengen en de vraag is of men 
in staat is om deze cellen zodanig te manipuleren.  
 

6. Conclusie 
 
Atherosclerose is een veel voorkomende ziekte in de Westerse wereld en de meest 
voorkomende oorzaak van een myocard infarct. Zowel het aangeboren als het verworven 
afweersysteem spelen een rol in de progressie en destabilisatie van atherosclerotische 
plaques. Het is daarom interessant om te onderzoeken wat de invloed van de 
verschillende subpopulaties van het immuunsysteem, in het bijzonder de Treg cel, hierin 
precies is. De regulatoire T cel speelt een belangrijke rol in het afweersysteem ondanks 
het feit dat deze subpopulatie in het verleden werd onderschat. Diverse studies wijzen 
inmiddels uit dat Treg cellen een belangrijke schakel vormen in ontstekingsziektes. Dit 
blijkt ook het geval te zijn in atherosclerose en ACS. 
Uit verschillende studies kan geconcludeerd worden dat zowel atherosclerose als ACS 
geassocieerd zijn met een afname in het aantal Treg cellen. Bovendien zijn de Treg cellen 
uit patiënten en proefdieren met atherosclerose/ACS minder goed in staat om effector T 
cellen te onderdrukken. Het is nog niet duidelijk waardoor de Treg cel populatie 
gereduceerd is. Terwijl Beissert et al (2006) suggereren dat oudere leeftijd, diabetes of 
cumulatieve klassieke risicofactoren de activiteit van Treg cellen kunnen reduceren, 
wijzen Mor et al (2006) oxLDL aan als oorzaak voor de verstoring in de Treg cel 
populatie. OxLDL zou het aantal en de functie van Treg cellen kunnen verminderen door 
de transcriptiefactor Foxp3 te downreguleren. 
Treg cellen zijn op verschillende manieren in staat om de Th1 respons te remmen. 
Wanneer deze rem op de Th1 respons wegvalt als gevolg van een afname in Treg cel 
activiteit, ontstaat er een imbalans tussen de regulatoire en effector T cellen. Studies 
hebben aangetoond dat er een Th1 polarisatie plaatsvindt in patiënten met ACS waardoor 
de productie van pro-inflammatoire cytokines toeneemt. Deze cytokines destabiliseren de 
plaque, veroorzaken een verzwakking van het kapsel rondom de plaque, en vergroten de 
kans op het scheuren ervan met een verstopte kransslagader als mogelijk gevolg. Een 
afname van het aantal Treg cellen draagt dus bij aan een pro-Th1 balans resulterend in de 
progressie van atherosclerose.   
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De beschermende rol van Treg cellen in de progressie van atherosclerose en ACS is 
inmiddels door verschillende onderzoeksgroepen aangetoond en dit biedt nieuwe 
perspectieven voor therapeutische interventies. Zo zijn er verschillende strategieën die 
resulteren in een toename van het aantal Treg cellen waardoor de balans tussen de 
regulatoire en effector T cellen hersteld wordt. De meeste strategieën zijn tot nu toe 
echter alleen nog maar in muizen getest dus verder onderzoek moet uitwijzen of ze ook in 
mensen toepasbaar zijn. Een interessante strategie is die van de adipokines leptine en 
adiponectine. Terwijl leptine tot voor kort bekend stond als een hormoon met metabole 
functies blijkt het nu ook een pro-inflammatoire cytokine te zijn met effecten die 
bijdragen aan de progressie van atherosclerose. Adiponectine heeft daarentegen juist een 
beschermend effect in atherosclerose en remt leptine. 
 
In dit overzicht is naar voren gekomen dat Treg cellen een belangrijke beschermende rol 
spelen in atherosclerose en ACS door de Th1 respons te remmen. Verschillende studies 
hebben aangetoond dat het aantal Treg cellen gereduceerd is in patiënten met 
atherosclerose/ACS, waarbij er ook functieverlies optreedt in deze cellen. De volgende 
stap is nu om de mechanismen en de functies van de Treg cel verder te onderzoeken 
zodat er meer kennis verkregen wordt die behalve voor atherosclerose, ook van belang 
kan zijn voor andere ontstekingsziektes. De relatief nieuwe inzichten met betrekking tot 
de rol van de Treg cel populatie in atherosclerose en ACS bieden daarnaast veel 
perspectief voor de ontwikkeling van therapieën ter preventie en/of behandeling van 
atherosclerose en ACS. Deze strategieën moeten ook verder onderzocht worden maar zijn 
tot nu toe veelbelovend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interessante vraagstukken voor toekomstige studies 
 
� Hoe komt het dat het aantal Treg cellen en hun functie afneemt in patiënten met 

atherosclerose? 
� Hoeveel Treg cellen zijn er nodig voor een effectieve therapie waarin Treg cellen 

worden toegediend? 
� Waar in het lichaam zijn de Treg cellen nodig om hun beschermende functie uit te 

oefenen? 
� Hoe komen toegediende Treg cellen op de plek waar ze nodig zijn? 
� Heeft de Treg cel populatie ook geheugencellen? Oftewel, is eenmalige inductie 

van orale tolerantie voldoende of moet dit elke keer herhaald worden? 
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