Lipoproteïne(a) als cardiovasculaire risicofactor
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• Lipoproteïne a (Lp(a)) is een sterk erfelijk bepaald lipoproteïne, dat in grootte en dichtheid gelijkenis vertoont
met een ldl-partikel waaraan apolipoproteïne(a) is verbonden. Er zijn verschillende isovormen van Lp(a).
• Er zijn sterke aanwijzingen dat Lp(a) een onafhankelijk risicofactor is voor atherosclerose en hart- en
vaatziekten.
• Lp(a) is betrokken bij de pathogenese van atherosclerose en heeft protrombotische eigenschappen.
• Bepaling van Lp(a) was voorheen gecompliceerd door gebrek aan standaardisatie en verschillen in isovormgrootte. Tegenwoordig is een betrouwbare bepaling mogelijk met een isovorm-onafhankelijk assay.
• Momenteel is Lp(a)-verlaging alleen mogelijk met nicotinezuur en Lp(a)-aferese. Nieuwe geneesmiddelen die de
concentratie Lp(a) verlagen, zijn in ontwikkeling.
• Er is nog niet in onderzoek aangetoond dat verlaging van Lp(a) leidt tot reductie van het risico op hart- en
vaatziekten.
• De klinische waarde van Lp(a) als cardiovasculaire risicofactor is vooralsnog beperkt. In geselecteerde groepen
patiënten zou Lp(a)-bepaling meerwaarde kunnen hebben.

Lipoproteïne(a) (Lp(a); spreek uit als ‘lipoproteïne kleine
a’) werd in 1963 voor het eerst door de Noor Kåre Berg
geïdentificeerd.1 Eind jaren 80 en begin jaren 90 van de
vorige eeuw nam de belangstelling voor Lp(a) als risicofactor voor hart- en vaatziekten toe. Vanwege tegenvallende resultaten, onder andere door problemen met de
bepaling van Lp(a), raakte Lp(a) langzaam uit de gratie
als cardiovasculaire risicofactor.
Recent verscheen een aantal artikelen dat het bewijs versterkt dat Lp(a) wel degelijk een onafhankelijke causale
rol kan spelen in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Hierdoor is er opnieuw belangstelling voor Lp(a) als
cardiovasculaire risicofactor. In dit artikel bespreken wij
de rol van Lp(a) in de pathogenese van atherosclerose, de
valkuilen bij de bepaling van Lp(a), de beschikbare en
toekomstige opties om Lp(a) te verlagen, en de waarde
van Lp(a) als cardiovasculaire risicofactor in de praktijk
op dit moment.
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Lp(a) is een sterk erfelijk bepaald lipoproteïne dat qua
grootte en dichtheid gelijkenis vertoont met het ‘lowdensity’-lipoproteïne (ldl). Lp(a) is een lipoproteïne
waarin apolipoproteïne(a) – afgekort: apo(a) – door middel van een disulfideverbinding verbonden is aan apolipoproteïne B (apoB) (figuur 1). Lp(a) komt alleen voor bij
primaten van de Oude Wereld – waar de mens toe
behoort – en bij egels. De structuur van Lp(a) van egels
wijkt enigszins af van die van de mens.
Apo(a) is een uniek eiwit dat een hoge mate van homoloNED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A3582
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FIGUUR 1   Structuur en grootte van lipoproteïne a ten opzichte van andere lipoproteïnen. HDL = ‘high density’-lipoproteïne; K4 = ‘kringle IV’, een lusvormig eiwit;
LDL = ‘low density’-lipoproteïne; Lp(a) = lipoproteïne a; VLDL = ‘very low density’-lipoproteïne.

gie vertoont met plasminogeen. De genen voor apo(a) en
plasminogeen coderen beide voor lusvormige structuren
die ‘kringels’ genoemd worden. Apo(a) bestaat uit 10 types
van kringel IV en een kringel V. Van kringel IV types 1 en
3 tot en met 10 en kringel V is 1 kopie op het apo(a)-gen
aanwezig. Het aantal kopieën van kringel IV type 2 kan
variëren van 3 tot meer dan 40; dit aantal bepaalt de isovorm-grootte van het apo(a). De plasmaconcentratie Lp(a)
is omgekeerd evenredig met de isovorm-grootte van het
2

apo(a), is sterk erfelijk bepaald en verschilt tussen bevolkingsgroepen.2 Leeftijd, geslacht en omgevingsfactoren
hebben slechts een minimale invloed hierop.
De fysiologische functie van Lp(a) is nog steeds niet duidelijk. Op dit moment is de meest overtuigende hypothese voor de functie van Lp(a) dat het geoxideerde fosfolipiden wegvangt. Geoxideerde fosfolipiden circuleren
gebonden aan Lp(a), bij voorkeur aan Lp(a) met een kleine
apo(a)-isovorm.3 Het lijkt erop dat lage concentraties
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Rol bij atherosclerose en trombose
Er zijn sterke aanwijzingen dat een verhoogde Lp(a)concentratie een onafhankelijke risicofactor is voor premature hart- en vaatziekten bij zowel mannen als vrouwen.4
Pathogenese atherosclerose en trombose

Lp(a) is aangetroffen in atherosclerotische plaques. Net
als ldl wordt Lp(a) in de plaque opgenomen, waarbij de
hoeveelheid Lp(a) in verhouding tot ldl in de plaque
3 keer hoger is dan in het plasma.5 Lp(a) is betrokken bij
verschillende stappen in de pathogenese van atherosclerose. Figuur 2 geeft een schematische samenvatting hiervan. In het kort komt het erop neer dat Lp(a) migratie en
proliferatie van gladde spiercellen bevordert en de chemotactische activiteit van monocyten induceert. Dit leidt
tot verhoogde expressie van endotheliale adhesiemoleculen en schuimcelformatie.6 Atherosclerose ontwikkelt
zich onder invloed van Lp(a) mogelijk nog agressiever
dan onder invloed van ldl-partikels, doordat Lp(a)-partikels langer in de vaatwand verblijven. Zij hebben namelijk
een hogere affiniteit voor de arteriële proteoglycanen en
voor fibrine.
Vanwege de homologie van apo(a) met plasminogeen is
geopperd dat Lp(a) protrombotisch kan werken door
interferentie met de fysiologische rol van plasminogeen.7
Door deze protrombotische eigenschappen zou de Lp(a)
trombose bij plaqueruptuur kunnen bevorderen.
Lp(a) en morbiditeit

De grootte van het Lp(a) blijkt omgekeerd evenredig met
de concentratie Lp(a) én met het risico op coronairlijden
en CVA.8 Een recent onderzoek liet zien dat enkele genetische varianten in het gen voor Lp(a) geassocieerd waren
met kleine Lp(a)-isovormen, waarbij kleine Lp(a)-isovormen op hun beurt verband hielden met een verhoogde
concentratie Lp(a) en een verhoogd risico op coronair
lijden.9

In een grote meta-analyse uit 2009, waarbij de gegevens
van 126.634 personen uit 36 prospectieve onderzoeken
waren geanalyseerd, werd overtuigend aangetoond dat
een verhoogde Lp(a)-concentratie een onafhankelijke
risicofactor is voor coronaire hartziekten en CVA. Het
relatieve risico (RR) op coronaire hartziekten na correctie voor alle klassieke risicofactoren was 1,13 per standaarddeviatie (12,5 mg/l) bij een mediaan van 126 mg/l.4
Deze onpraktische maat is door de European Atherosclerosis Society aangepast, waarbij een concentratie onder
de 80e percentiel als streefwaarde voor Lp(a) wordt aangehouden. In een Kaukasische populatie is de streefwaarde van Lp(a) < 500 mg/l.10
Vanwege de protrombotische eigenschappen van Lp(a)
zou men verwachten dat een verhoogd Lp(a) ook een
risicofactor voor trombose is. Tot nu toe is het bewijs
hiervoor veel minder duidelijk. Een meta-analyse toonde
een licht verhoogd risico voor het krijgen van een eerste
trombose (RR: 1,77; 95%-BI: 1,14-2,72).11 De verschillen
tussen de geïncludeerde onderzoeken waren echter groot,
zodat er geen definitieve conclusie kan worden getrokken.

Valkuilen bij de Lp(a)-bepaling
De belangrijkste problemen bij onderzoek naar Lp(a) zijn
het feit dat er verschillende soorten Lp(a)-bepalingen
worden gebruikt en het ontbreken van een goede internationale standaardisatie van de Lp(a)-meting. Hierdoor is
de interpretatie van de rol van Lp(a) als cardiovasculaire
risicofactor in klinische studies vertroebeld.
Verschillende factoren dragen bij aan de complexiteit
van de Lp(a)-bepaling, in het bijzonder de heterogeniteit
van Lp(a) door de verschillende apo(a)-isovormen. Veel
commercieel beschikbare Lp(a)-assays vertonen een vertekening die afhankelijk is van de isovorm-grootte. Dit
komt doordat de meeste assays gebruik maken van antilichamen die epitopen op kringel IV type 2 herkennen.
Deze assays onderschatten de concentratie Lp(a) in monsters met kleine apo(a)-isovormen, terwijl die juist het
meest atherogeen zijn.3,4
Er zijn wel betrouwbare ELISA’s beschikbaar, gebaseerd
op monoklonale antilichamen tegen een epitoop op kringel IV type 9. Deze hebben dit probleem in principe niet.12
Het is daarom essentieel om bij een Lp(a)-bepaling na te
gaan of er gebruik is gemaakt van een isovorm-onafhankelijk assay. Tenslotte is het in een onderzoeksetting
mogelijk om een betrouwbare indruk van de hoeveelheid
Lp(a) te krijgen met behulp van een uitgebreide analyse
van lipoproteïneprofielen. Deze bepaling wordt verricht
in plasma na ultracentrifugatie op basis van de cholesterolconcentratie.13-14
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geoxideerde fosfolipiden niet atherogeen zijn, maar hoge
concentraties wel. Uit deze hypothese volgt dat een lage
concentratie Lp(a) gunstig zou zijn, maar dat een hoge
concentratie Lp(a) waarbij veel geoxideerde fosfolipiden
circuleren, atherosclerose bevordert.
Naast de onzekerheid over de functie zijn er nog er vele
andere vragen rond Lp(a), bijvoorbeeld: waar en hoe ontstaat Lp(a) en waar en hoe wordt het weer uit de circulatie
verwijderd? Hoe en waarom worden Lp(a)-concentraties
zo strikt genetisch gecontroleerd? Waarom verschillen
Lp(a)-concentraties tussen individuen en tussen populaties? En waarom is het twee keer ontstaan in de zoogdier
evolutie (bij apen en mensen en bij egels)?
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FIGUUR 2   Schematische weergave van de betrokkenheid van lipoproteïne a (Lp(a)) bij verschillende processen in de bloedvatwand die leiden tot atherosclerose.
Lp(a) bevordert migratie en proliferatie van gladde spiercellen en induceert de chemotactische activiteit van monocyten. Dit leidt tot verhoogde expressie van
endotheliale adhesiemoleculen en schuimcelformatie.

Lp(a)-verlagende therapie
De Lp(a)-concentratie is relatief ongevoelig voor leefstijlfactoren zoals lichaamsbeweging en dieet. Lp(a) wordt
niet opgenomen door de ldl-receptor, waardoor statines
geen goede therapeutische optie zijn. Ook fibraten, harsen
en ezetimib hebben nagenoeg geen effect op de Lp(a)-concentratie.2 Hoewel oestrogenen Lp(a) verlagen, hebben
gerandomiseerde placebogecontroleerde trials aangetoond
dat er geen plaats is voor het gebruik hiervan in primaire of
secundaire preventie van hart- en vaatziekten.15
Nicotinezuur is het enige lipidenverlagende geneesmiddel dat ook Lp(a) verlaagt. Het effect van nicotinezuur is
dosisafhankelijk; met 2 g/dag kan maximaal 25% reductie
van de Lp(a)-concentratie worden bereikt en met 3 g/dag
4

een maximale reductie van 38%.16 In Nederland is overigens 2 g/dag als maximale dosis geregistreerd. Een
beperkende factor is dat nicotinezuur vaak slecht wordt
verdragen, voornamelijk vanwege flushing. Recent is het
placebogecontroleerde gerandomiseerde AIM-HIGHonderzoek vroegtijdig gestopt vanwege onvoldoende
effect op de uitkomstmaten (www.nih.gov/news/health/
may2011/nhlbi-26.htm). In deze trial werd de waarde van
het toevoegen van nicotinezuur aan een statine onderzocht in relatie tot harde uitkomstmaten als het optreden
van een myocardinfarct of CVA. De resultaten zijn op dit
moment nog niet gepubliceerd. Het is interessant om te
weten of de subgroep van personen met een hoge Lp(a)concentratie wél baat heeft bij behandeling met nicotinezuur in combinatie met een statine.
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Middelen in ontwikkeling

Tot slot zijn er nog een aantal geneesmiddelen in ontwikkeling die volgens voorlopige resultaten Lp(a)-waarden
verlagen. Mipomersen is een middel dat behoort tot een
nieuwe klasse lipidenverlagende medicatie, die werkt door
inhibitie van apoB-synthese; zoals gezegd is apoB een
essentiële component voor de vorming van Lp(a). Recent
werd in klinisch fase III-onderzoek naar deze apoB-syntheseremmer een maximale daling van 31% van de Lp(a)concentratie gezien.19 De cholesterolestertransferproteïn
e(CETP)-remmer anacetrapib verlaagde Lp(a) met 38%.20
In een onderzoek met 11 patiënten met reumatoïde artritis bleek de interleukine 6-receptorantagonist tocilizumab de Lp(a)-concentratie met 42,3% te verlagen.21 Bij het
gebruik van eprotirom, een schildklierhormoonreceptoragonist, werd een maximale daling van de Lp(a)-concentratie van 43% gezien.22 Kortom, mogelijk zijn er in de
toekomst meer opties om de Lp(a)-concentratie te verlagen. Dan kan worden onderzocht wat het effect van Lp(a)verlaging is op cardiovasculaire uitkomstmaten.

Waarde van Lp(a) als risicofactor
Basaal-wetenschappelijk onderzoek en klinisch onderzoek leveren steeds meer aanwijzingen voor een rol van
Lp(a) bij de ontwikkeling en progressie van atherosclerose. Toch is de stap van een wetenschappelijk interessante factor naar een factor die meerwaarde heeft voor
het cardiovasculair risicomanagement, niet eenvoudig.
In het nieuwste concept van de CBO-richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ (herziening 2011) wordt
Lp(a) niet genoemd (www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/
Overzicht-richtlijnen/Cardiovasculaire-aandoening/).
Het actief verzamelen van meer risico-informatie (zoals
de Lp(a)-concentratie) wordt wel expliciet afgeraden.
Toevoeging van Lp(a) als cardiovasculaire risicofactor
aan het huidige risicomodel is problematisch omdat er
geen bewijs is dat dit een betere inschatting geeft van het
risico op hart- en vaatziekten.

▼ Leerpunten ▼
• Lipoproteïne a (Lp(a)) is een atherogeen lipoproteïne met
trombogene eigenschappen dat in structuur en grootte lijkt op
een ldl-partikel.
• Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Lp(a) een rol speelt in de
pathogenese van atherosclerose en een onafhankelijke
risicofactor is voor hart- en vaatziekten.
• Er bestaan verschillende isovormen van Lp(a); de kleine isovormen
lijken sterker atherogeen.
• Voor de Lp(a)-bepaling dient men een betrouwbare,
isovorm-onafhankelijke assay te gebruiken.
• Lp(a)-verlaging is te bereiken met nicotinezuur of Lp(a)-aferese,
maar er is geen bewijs dat Lp(a)-verlaging ook het risico op
hart- en vaatziekten verlaagt.
• Lp(a) is een onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten,
maar de klinische waarde is in de praktijk beperkt.
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Lipoproteïne-aferese verlaagt zowel de ldl- als Lp(a)-concentratie.17 In een longitudinaal onderzoek bij patiënten
met coronairlijden en een verhoogde Lp(a)-concentratie
(> 600 mg/l) werd met aferese een Lp(a)-verlaging van 36%
gezien. In de periode waarin aferese werd toegepast werd
een statistisch significante reductie van coronaire gebeurtenissen gezien.18 Tijdens deze behandeling daalde echter
ook de ldl-concentratie, net als bij behandeling met nicotinezuur, zodat het niet goed is uit te maken wat verantwoordelijk is voor deze reductie van coronaire gebeurtenissen. Tot nu toe is er geen enkel onderzoek verschenen
waaruit blijkt dat verlaging van de Lp(a)-concentratie
alléén leidt tot een reductie van cardiovasculair risico.

Momenteel is er een scala aan additionele risicofactoren
en -markers, zoals polsdruk, CRP, coronaire kalkscore en
homocysteïne, waarvan de waarde in de cardiovasculaire
risicoschatting nog op zijn minst onduidelijk is.23 In vergelijking met deze ‘concurrerende’ risicofactoren is het
verhoogde relatieve risico op hart- en vaatziekten bij een
hoge Lp(a)-concentratie consistent aangetoond; dit risico
is vergelijkbaar met dat bij een verhoogde CRP-concentratie.23
Een van de knelpunten van het gebruik van Lp(a) en de
andere nieuwe risicofactoren is dat er argumenten zijn
om de risico-inschatting omhoog bij te stellen bij een
verhoogde waarde, maar dat het onduidelijk is of het
omlaag kan worden bijgesteld bij een lage waarde. Een
groot probleem is ook dat er op dit moment geen enkel
onderzoek beschikbaar is waarin werd aangetoond dat
het omlaag brengen van een hoge Lp(a)-concentratie het
risico op cardiovasculaire gebeurtenissen verlaagt. Het
lijkt daarom niet zinnig de Lp(a)-concentratie te bepalen
bij asymptomatische personen, laat staan hen te behandelen.
Internationaal blijft er discrepantie bestaan tussen richtlijnen op het gebied van cardiovasculair risicomanagement over het al dan niet meten van Lp(a).24,25 De adviezen
lopen uiteen van zeer terughoudend zijn bij het bepalen
tot niet alleen bepalen maar ook behandelen als de Lp(a)concentratie verhoogd is bij patiënten met intermediair
tot hoog risico op hart- en vaatziekten.24
Bij patiënten met premature of progressieve hart- en
vaatziekten kan een Lp(a)-bepaling meerwaarde hebben,
zeker als de ziekte niet kan worden verklaard door de
traditionele risicofactoren;25 deze categorie patiënten valt
buiten de richtlijnen voor cardiovasculair risicomanagement.
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Samenvattend: de rol van de Lp(a)-concentratie bij het
cardiovasculair risicomanagement is op dit moment
beperkt.

Conclusie
Hoewel er nog onduidelijkheid bestaat over de pathofysiologie, zijn er inmiddels sterke aanwijzingen dat Lp(a)
een onafhankelijk risicofactor is voor atherosclerose en
hart- en vaatziekten. Er zijn nog geen goede therapeutische opties voor het verlagen van Lp(a)-waarden, waardoor het ook moeilijk is om onderzoek te verrichten naar
het effect van Lp(a)-verlaging op het risico op hart- en
vaatziekten. Met de medicatie die in ontwikkeling is, zal
dit mogelijk binnen afzienbare tijd veranderen.

Op dit moment is de toegevoegde waarde van het van
Lp(a) als cardiovasculair risicofactor in de praktijk
beperkt. Het routinematig bepalen van de concentratie
wordt afgeraden in de CBO-richtlijn ‘Cardiovasculair
management’. Het aantal patiënten dat ondanks statinegebruik hart- en vaatziekten krijgt, blijft echter aanzienlijk, waardoor er toenemende belangstelling is voor
alternatieve risicofactoren als Lp(a).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3582
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