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Academische samenvatting 

Ondanks veelbelovende en innovatieve verbeteringen in de klinische behandeling van atriumfibrilleren 

(AF), blijft AF de meest progressieve tachycardie met een hoge morbiditeit en mortaliteit wereldwijd. 

Daarnaast zorgt de behandeling van AF voor een enorme druk op het totale zorgbudget. Helaas 

bestaan er geen specifieke therapeutische behandelingen voor AF en daarom wordt AF vaak 

progressiever in de tijd. Reden voor het falen van de huidige behandeling  is dat de behandeling alleen 

symptomatisch is en niet gericht op het aangrijpen van de onderliggende moleculaire mechanismen 

die AF veroorzaken. Onderzoek toont aan dat de ontsporing van de eiwit homeostase, de zogenaamde  

proteostase (d.w.z. de homeostase in eiwitexpressie, functie en afbraak) een centraal onderdeel is van 

het moleculaire mechanisme dat AF aandrijft. In het huidige proefschrift heb ik de belangrijkste 

modulatoren van proteostase ontsporing bij AF verder onderzocht, en getest of deze modulatoren 

potentiële aangrijpingspunten voor geneesmiddelen zijn om AF-progressie te verzwakken. Tevens heb 

ik gekeken of deze modulatoren ook biomarkers voor  AF zijn. 

 

1. Nieuwe modulatoren die betrokken zijn bij proteostase-ontsporing in AF 

Ten eerste hebben we onderzocht of een HSP-inducerende verbinding, GGA59, het herstel versnelt 

van tachypacing-geïnduceerde structurele schade en contractiele disfunctie in HL-1 cardiomyocyten. 

Wij zagen dat GGA59 het herstel van de contractiele functie na tachypacing kan versnellen en het 

beschermende effect van GGA59 is via het herstel van het microtubuline netwerk. Deze bevindingen 

geven aan dat de inductie van HSP-expressie een potentieel aangrijpingspunt is om het herstel van AF-

geïnduceerde cardiomyocyte schade te versnellen. 

Sacroplasmatisch reticulum (SR) en mitochondriële samenwerking verloopt via een intact 

microtubuline netwerk en deze koppeling is van cruciaal belang om de cardiomyocyte gezondheid te 

houden. Daarom hebben we ook de rol van microtubuline in SR-mitochondriële contacten (SMC's) in 

AF onderzocht. We hebben kunnen vaststellen dat het een afname in microtubuline en SMC contacten 

leidt tot contractiele disfunctie in experimentele modellen voor AF en glucose-geïnduceerde aritmie. 

AF patiënten met onderliggende diabetes laten een significante afname van SMC zien. Daarom kan de 

SMC-microtubuline netwerk een cruciale rol spelen bij het begin en de progressie van klinisch AF. 

Ook is de rol van klasse I en klasse IIa HDAC bij AF onderzocht. We ontdekten een tegenovergestelde 

rol voor klasse I HDAC ten opzichte van klasse II HDAC in AF. Terwijl in cardiomyocyten overexpressie 

van klasse I HDAC3 schade en functieverlies geeft, resulteert overexpressie van klasse IIa HDAC5 juist 

in beschermende eigenschappen. Dienovereenkomstig vertonen HDAC3-remmers en HDAC5-



nucleaire boosters bescherming tegen tachypacing-geïnduceerde veranderingen en kunnen daarom 

interessante therapeutische opties vertegenwoordigen in patiënten met AF. 

Ook hebben we vastgesteld dat PARP1 activering een sleutelproces speelt in experimenteel AF, via 

uitputting van de cellulaire nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD+) waardes. NAD+ is een 

belangrijke component voor celfunctie. We vonden dat AF DNA schade geeft aan de cardiomyocyten 

en dat zorgt voor overmatige activatie van PARP1 en daaropvolgende NAD+ uitputting, en functie 

verlies van de cel. Belangrijk is dat remming van PARP1 activering, NAD+ -depletie voorkomt en zorgt 

voor functie behoud van de cardiomyocyt. Deze bevindingen geven aan dat remming van PARP1 kan 

dienen als een nieuw therapeutisch aangrijpingspunt in AF. 

 

2. Nieuwe biomarkers voor het stadium van AF 

Meer progressieve AF, zoals tijdens persistent AF, zijn geassocieerd met therapie-falen. Wanneer bij 

een patiënt de diagnose AF wordt gesteld, is er geen effectief diagnostisch hulpmiddel beschikbaar om 

het stadium van AF vast te stellen. Hierdoor wordt de selectie van de meest geschikte therapie 

belemmerd. Daarom hebben we in dit proefschrift nieuwe biomarkers voor het vaststellen van het AF 

stadium onderzocht. Hiervoor hebben wij belangrijke modulatoren van de hierboven beschreven 

proteostasis mechanismen gemeten, waaronder oxidatieve DNA-schade via 8-OHdG en circulerende 

lncRNA niveaus in atriumweefsel en serum van patiënten met en zonder AF. We vonden dat 8-OHdG 

en lncRNA correleren met het stadium van AF. Tevens kunnen deze markers ook de terugkeer van AF 

na een behandeling voorspellen. Daarom kunnen deze modulatoren mogelijk dienen als biomarker in 

AF. 

Samenvattend staan in dit proefschrift verschillende nieuwe moleculaire modulatoren beschreven die 

ten grondslag liggen aan AF. Bovendien vertegenwoordigen deze belangrijke modulatoren 

aangrijpingspunten voor geneesmiddelen om AF te stoppen en tevens potentiële biomarkers om het 

stadium van AF en daarnaast ook de terugkeer van AF na een behandeling te voorspellen. 


