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‘Ontrafelen van mutatie-specifieke veranderingen in patiënten met een vergroot 
hart: vertaling van metabole verstoring naar dysfunctie van het hart’

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een erfelijke aandoening van het hart welke wordt 
gekenmerkt door een abnormale verdikking van het septum van de linker ventrikel en komt 
voor bij 1:500 tot 1:200 individuen. Symptomen variëren van geheel asymptomatisch tot pijn 
op de borst en zelfs acute hartdood ten gevolge van levensbedreigende hartritmestoornissen. 
Indien er sprake is van ernstige septale hypertrofie kan er belemmering van de uitstroombaan 
van de aorta optreden, genaamd obstructief HCM. Indien medicamenteuze therapie op den 
duur onvoldoende baat heeft, kan een septale myectomie geïndiceerd zijn. Tijdens deze operatie 
wordt een deel van de hartspier (myocard) verwijderd, zodat het bloed weer ongehinderd de 
aorta instroomt.

HCM wordt veroorzaakt door genetische defecten (mutaties) van de eiwitten, welke 
verantwoordelijk zijn voor de samentrekking (contractie) en ontspanning (relaxatie) van 
de hartspiercellen, de zogenaamde sarcomeren. Deze sarcomeren bestaan uit verschillende 
eiwitten, welke nauw met elkaar samenwerken om tot een goede contractie en relaxatie te 
komen. Mutaties in één of meerdere van deze eiwitten kan ervoor zorgen dat uiteindelijk de 
functie van de hartspiercellen (cardiomyocyten) verstoord raakt.

Dit proefschrift heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de complexe pathofysiologie 
tijdens de ontwikkeling van HCM. Om te achterhalen hoe sarcomeer mutaties de functie 
van het hart veranderen, hebben wij verschillende beeldvormende technieken gecombineerd. 
De intrinsieke vervorming van de hartspier kan met een speciale magnetische resonantie 
imaging (MRI) techniek, zogenaamd tissue tagging, in beeld gebracht worden. Met deze 
methode waren wij in staat om de functie van het hart op regionaal niveau te bestuderen, 
en een vergelijking te maken tussen het septum en de vrije wand van de linker ventrikel. De 
vervorming van het myocard hebben we onderzocht bij een groep patiënten met obstructief 
HCM voor en na operatie, alsmede bij mutatiedragers welke nog asymptomatisch zijn en bij 
wie verschillende genen zijn gemuteerd. Tevens konden we, met behulp van geavanceerde 
beeldvormende technieken (MRI in combinatie met [11C]-acetaat positron emissie tomografie 
(PET), de myocardiale energiehuishouding meten. De beeldvormende technieken om de in 
vivo eigenschappen van het hart te bestuderen, hebben wij gecombineerd met in vitro studies 
in hartspierweefsel dat beschikbaar komt tijdens een septale myectomie.

Hoofdstuk 2 beschrijft de regionale hartspierfunctie bij patiënten met aortaklepstenose (AoS) 
en obstructieve HCM, welke respectievelijk een verworven oorzaak en overgeërfde oorzaak 
hebben voor linker ventrikel hypertrofie, middels cardiale MRI met cine beeldvorming en 
tissue tagging. Deze studie onderzoekt in welke mate herstel van de hartspierfunctie plaatsvindt 
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in beide patiëntgroepen na operatieve behandeling; aortaklepvervanging in AoS patiënten 
en septale myectomie in obstructieve HCM patiënten. De belangrijkste bevindingen in dit 
hoofdstukzijn: 1) zowel de AoS als obstructieve HCM patiënten tonen een hoger gewicht van 
de linker ventrikel (LV) en groter volume van het linker atrium ten opzicht van de gezonde 
controlegroep, en obstructieve HCM patiënten hebben lagere LV volumes vergeleken met 
de AoS groep en controle groep voorafgaand aan de operatie; 2) AoS en obstructieve HCM 
patiënten tonen minder septale wandverdikking en mate van beweging tijdens de systole 
in vergelijking met de controlegroep voorafgaand aan de operatie; 3) AoS en obstructieve 
HCM patiënten tonen na de operatie een afname van het LV gewicht en LA volume, en een 
afname van de LV wanddikte; 4) alleen de AoS patiënten tonen functionele verbetering van 
het myocard na operatieve behandeling, terwijl obstructieve HCM patiënten verslechtering 
tonen in de functie van het septum.

Ziekte stadium afhankelijke veranderingen bij asymptomatische dragers van mutaties in dik 
filament genen MYH7 en MYBPC3, en obstructieve HCM patiënten zijn bestudeerd in 
Hoofdstuk 3. MRI gecombineerd met PET beeldvorming is gebruikt om op non-invasieve 
wijze de globale en regionale contractie van de hartspier, het myocardiale zuurstofverbruik en 
de verhouding tussen beiden (myocardial external efficiency, MEE), te bestuderen. In beide 
groepen (asymptomatisch en obstructief HCM) werd een afname in MEE gevonden t.o.v. de 
controlegroep. Onze studie toont aan dat verschillende mechanismen ten grondslag liggen aan 
de verminderde MEE in een vroeg en gevorderd ziektestadium van HCM. De initiële toename 
en de hierop volgende afname van zuurstofverbruik tijdens het ziekteproces impliceert dat het 
initiële verhoogde zuurstofverbruik veroorzaakt wordt door de genmutatie, terwijl de afname 
in zuurstofgebruik in patiënten met een vergroot hart (obstructieve HCM) veroorzaakt wordt 
door veranderingen in het metabolisme van de hartspier.

Voor het bestuderen van HCM patiënten met genmutaties in het dun-eiwitfilament 
van het sarcomeer in het vroege en gevorderde ziektestadium, hebben we in Hoofdstuk 
4 onze MRI en PET studie uitgebreid met patiënten, welke aangedaan zijn door de 
TNNT2 (cardiale Troponine gen) genmutatie. Deze studie toont aan dat toename van het 
myocardiale zuurstofverbruik in TNNT2 mutatiedragers voorafgaat aan veranderingen in 
de globale en regionale myocardiale contractiliteit. Om deze reden kan gesteld worden dat de 
energiehuishouding beter het initiële gen-geïnduceerde pathomechanisme weergeeft dan de 
contractiele parameters, en om deze reden gebruikt kan worden voor vroege diagnosestelling 
en potentiële preventieve behandeling.

In Hoofdstuk 5 evalueren we het eiwitniveau van het dikke filament eiwit myosine bindend 
eiwit C (cMyBP-C), dat gecodeerd wordt door het gen MYBPC3, in weefsel van HCM 
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patiënten met en zonder een MYBPC3 mutatie. Histologische analyses zijn verricht op 
hartspierweefsel, welke verkregen zijn van obstructieve HCM patiënten tijdens een septale 
myectomie. Hierbij is bekeken of er sprake is van een heterogeen patroon in cellulair cMyBP-C 
eiwit. De cellulaire expressie van cMyBP-C eiwit middels immunofluorescentie kleuringen 
toont intercellulaire variatie van cMyBP-C eiwit in het hartspierweefsel van de MYBPC3 
mutatiedragers, terwijl deze variatie niet aanwezig is in weefsel van patiënten zonder MYBPC3 
mutatie. Uitgaande van deze resultaten, hebben we de hypothese gevormd dat intercellulaire 
variatie van cMyBP-C eiwitexpressie leidt tot inhomogene contractiliteit en relaxatie, hetgeen 
mogelijk de verminderde cardiale efficiëntie in de geobserveerde HCM mutatiedrager groep 
van Hoofdstuk 3 verklaart. Verder zou ten gevolge van de variatie van eiwitexpressie de 
verstoring van de normale architectuur van hartspiercellen verklaard kunnen worden, hetgeen 
karakteristiek is voor een HCM hart. Vervolgonderzoek is nodig om deze hypothesen te testen.

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de resultaten uit hoofdstukken 3, 4 en 5 en recentelijke 
observaties van het Nationale Cardiomyopathie consortium Dosis. Samenwerking tussen 
onderzoekers in het klinische en preklinische veld toont meer diastolische dysfunctie bij 
vrouwen met HCM in vergelijking met mannen met HCM, ten tijde van een myectomie 
operatie. Aanpassen van LV wanddikte naar lichaamsgrootte lijkt derhalve noodzakelijk om 
HCM als diagnose te kunnen stellen.

Hoofdstuk 7 beschrijft de regionale myocardiale functie in HCM mutatiedragers, door het 
gebruik van MRI cine beeldvorming en tissue tagging bij asymptomatische vrouwen, welke 
drager zijn van MYBPC3, MYH7 en TNNT2 sarcomeer mutaties. Deze studie toont dat 
de groep met mutatiedragers vergelijkbare globale cardiale dimensies en functies heeft als de 
gezonde controlegroep. Echter, uit regionale analyse blijkt dat MYH7 mutatiedragers een 
hogere systolische functie aan het basale septum ten opzichte van de laterale wand hebben. Dit is 
tegengesteld aan het patroon dat geobserveerd wordt bij MYBPC3 en TNNT2 mutatiedragers 
en de controlegroep. Concluderend stelt deze studie dat er geen grote contractiele afwijkingen 
zijn bij asymptomatische vrouwen, welke drager zijn van een pathogene mutatie. Om deze reden 
heeft MRI bij deze groep geen meerwaarde voor vroege diagnosestelling.

Toekomst perspectieven
HCM is de meest voorkomende genetische hartaandoening onder jongvolwassenen en wordt 
frequent veroorzaakt door pathogene mutaties in sarcomeergenen. De huidige therapieën 
hebben symptoomverlichting middels medicatie ten doel. In geval van ventriculaire 
ritmestoornissen kan een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) geïmplanteerd 
worden, of chirurgische septale reductietherapie bij obstructieve HCM uitkomst bieden. 
Alhoewel studies met nieuwe therapeutische strategieën op dit moment gaande zijn, bestaat 
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er tot op heden voor HCM nog geen therapie welke de ziekte voorkomt of modificeert.1, 2 
Dit proefschrift geeft inzicht in de ontwikkeling van HCM en brengt potentiele targets voor 
therapeutische opties in beeld. Desalniettemin blijft het van belang om de verschillende paden 
welke leiden tot HCM, verder te ontrafelen.

Geslacht-specifieke verschillen
Een recente studie toont geslacht-specifieke verschillen in diastolische functie van HCM 
patiënten, welke drager zijn van dik-eiwitfilament mutaties.3 Maximale linker ventrikel 
dikte werd geïndexeerd voor lichaamsoppervlak en vergeleken met een groep mannelijke 
HCM patiënten. Dit toonde een significant grotere septale wanddikte bij vrouwelijke HCM 
patiënten. Verder tonen histologische analyses vergevorderde cardiale aanpassingen in vrouwen 
met HCM in vergelijking met mannen met HCM. Deze bevindingen maken duidelijk dat 
geïndexeerde maximale septale wanddikte een plaats dient te hebben in de klinische zorg ten 
behoeve van tijdige herkenning en vervolgens behandeling van vrouwen met HCM (Hoofdstuk 
6).4 De studies in dit proefschrift benadrukken dat diagnostische instrumenten nodig zijn 
om vroege veranderingen in cardiale efficiëntie bij mutatiedragers te herkennen. Ook zullen 
longitudinale follow-up studies, zoals geïnitieerd in onze groep en in het Dosis consortium, 
uiteindelijk antwoord kunnen geven op welke cardiale veranderingen ten grondslag liggen aan 
de ontwikkeling van hypertrofie en cardiale dysfunctie bij HCM.

Cellulaire karakteristieken
HCM kent een autosomaal dominante overerving. In ongeveer 50-60% van alle HCM patiënten 
wordt een genmutatie gevonden.5 Transcriptie van de beide allelen vindt onafhankelijk en op 
stochastische wijze plaats, zogenaamd willekeurig aan-/uitschakelen van de allelen.6 Doordat de 
meeste HCM patiënten heterozygoot zijn, kan de variatie in eiwitniveaus een cel-tot-cel variatie 
laten zien. In geval van MYBPC3 mutaties resulteert dit in variabele expressie niveaus van het 
gezonde cMyBP-C eiwit. In Hoofdstuk 5 zien we reeds een intercellulaire variatie in cMyBP-C 
eiwitniveaus bij HCM dragers met MYBPC3 mutatie in vergelijking met genotype-negatieve 
HCM patiënten.7 De functionele consequenties van deze variatie in eiwitexpressie moeten nog 
nader onderzocht worden. Mogelijk verklaart dit de inhomogene contractie en relaxatie en 
ligt het ten grondslag aan het toegenomen myocardiale energie verbruik en verstoring van de 
architectuur, welke tot op heden nog een onverklaard ziektekenmerk van HCM is.

Cardiale beeldvorming
Zoals reeds bovenstaand beschreven, kan HCM gepaard gaan met ventriculaire 
hartritmestoornissen, welke fataal kunnen zijn. Het is daarom belangrijk om risico stratificatie 
in HCM patiënten te optimaliseren. Hiervoor is reeds de rol van myocardiale fibrose, 
gebruik makend van beeldvorming met contrast bij MRI, onderzocht.8, 9 Bevindingen in 
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deze studies tonen aan dat bij >15% myocardiale fibrose van de linker ventrikel het risico 
op plotselinge hartdood verhoogt.8 Gezien myocardiale fibrose op MRI van belang lijkt 
voor risico stratificatie, dienen er grote studies uitgevoerd te worden om accuraat de waarde 
hiervan in de klinische zorg te bepalen. Bovendien, de MRI techniek genaamd late gadolinium 
enhancement detecteert enkel focale myocardiale fibrose, terwijl T1 mapping op MRI veel 
accurater interstitiële myocardiale fibrose detecteert. Momenteel loopt er een internationale 
prospectieve studie, Hypertrophic Cardiomyopathy Registry (HCMR), waar meer dan 40 centra 
aan deelnemen verspreid over de Verenigde Staten, Canada en Europa. Amsterdam UMC 
heeft tussen december 2014 en april 2017 61 patiënten voor deze studie geïncludeerd. Het 
doel van deze studie is om de klinische uitkomstmaten beter te voorspellen bij HCM, zoals 
cardiale dood, ventriculaire ritmestoornissen en de noodzaak tot harttransplantatie. Dit wordt 
uitgevoerd door de toevoeging van T1 mapping op MRI, alsmede genetische en biomarker 
analyses.10

Metabolisme van het myocard
Preklinische en klinische studies, welke respectievelijk de cardiomyocyten en het hypertrofisch 
myocard hebben onderzocht, tonen beiden een verminderde cardiale efficiëntie. Hierbij is 
gebruik gemaakt van in vitro analyse en state-of-the-art cardiale beeldvorming (Hoofdstuk 
3 en 4).11, 12 Een verminderde cardiale efficiëntie is reeds aangetoond in asymptomatische 
mutatiedragers, zelfs zonder dat er sprake is van cardiale hypertrofie.12, 13 In een eerdere 
studie is het positieve effect van een cardiaal metabole modulator aangetoond. In deze studie 
wordt gebruik gemaakt van perhexilline, welke een verschuiving van vetzuren naar glucose 
metabolisme faciliteert, en daarmee een correctie van het energietekort in asymptomatische 
HCM patiënten bewerkstelligd.14 Het gebruik van perhexilline wordt echter beperkt door 
zijn nauwe therapeutische bandbreedte, waarbij nauwgezette monitoring op voorkomen van 
hepatotoxiciteit en neuropathie van belang is.14 Een gelijkwaardig medicijn, trimetazidine, 
welke ook glucose-oxidatie stimuleert resulterend in een meer zuurstof-efficiënt metabolisme, 
heeft in placebo-gecontroleerde trials getoond een gunstig bijwerkingenprofiel te hebben.15, 16. 
Deze bevindingen hebben geleid tot de opzet van de ENERGY trial, welke een eerste proof-
of-concept studie is om te bepalen of trimetazidine de verminderde myocardiale efficiënte 
kan corrigeren bij asymptomatische mutatiedragers in een vroeg ziektestadium.1 Deze nog 
lopende studie includeert asymptomatische mutatiedragers zonder cardiale hypertrofie, waarbij 
gedurende 2 maanden óf trimetazidine óf een placebo wordt toegediend. Voor en na toediening 
krijgen de studie deelnemers PET/CT en MRI beeldvorming voor de meting van het MEE.
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