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Nederlandse Samenvatting en Conclusies

Familiaire hypertrofische cardiomyopathie: een energiek verhaal over
cellulaire remodelering en sarcomeer functie
Familiare hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een genetische cardiovasculaire ziekte
die in ongeveer 0,2% van de samenleving voorkomt. De belangrijkste structurele eigenschap
(fenotype) is de asymmetrische verdikking (hypertrofie) van het linker ventrikel van het hart.
Structurele veranderingen zijn ook zichtbaar op cellulair niveau door misoriëntatie van de
hartspiercellen. Er zijn meer dan 1300 HCM geassocieerde DNA mutaties (genotype)
gevonden in genen die coderen voor sarcomeereiwitten. Hoe deze mutaties, die veelal
leiden tot stoornissen in sarcomeerfunctie, zich verhouden tot structurele veranderingen
van het hart is onduidelijk. Het doel van dit proefschrift is dan ook om meer inzicht te
verkrijgen in deze complexe relatie tussen het genotype en fenotype in humane HCM.
Onderscheid is gemaakt tussen cellulaire structurele veranderingen (remodelering) en
intrinsieke HCM mutatie effecten op sarcomeerfunctie. In vitro studies in humaan hartspier
weefsel zijn gecombineerd met in vivo studies naar het functioneren van het menselijk hart.
Hierdoor kan worden bekeken of de cellulaire structurele en contractiele veranderingen ook
relevant zijn voor de globale hartspierfunctie.

Mutatie versus cellulaire remodelering
Remodelering van de hartspiercellen zou een belangrijke oorzaak kunnen zijn voor de
afname in hartspierfunctie. Hoofdstuk 2 beschrijft de verschillen in functie en remodelering
op cellulair niveau van HCM patiënten met de R723G mutatie in het gen dat codeert voor
het sarcomeereiwit myosine zware keten (MYH7) in vergelijking met gezonde hartspiercellen
(controlegroep). De maximale kracht die een hartspiercel kan opwekken en de gevoeligheid
voor calcium (Ca2+) was lager in R723G hartspiercellen. Hoewel dit laatste werd
gecompenseerd door een afname in fosforylering van de contractiele eiwitten bleek de
afname in maximale kracht veroorzaakt te worden door een lagere dichtheid en
misoriëntatie van de myofibrillen in R723G hartspiercellen.

Naast een directe invloed op hartspierfunctie, kan remodelering ook de directe
effecten van de DNA mutaties op sarcomeerfunctie maskeren. In Hoofdstuk 3 is daarom de
myofibrildichtheid en de oppervlakte van individuele hartspiercellen met mutaties in genen
(MYBPC3, MYH7, TPM1, TNNI3 en TNNT2) die coderen voor verschillende sarcomeereiwitten
vergeleken (HCMmut) met HCM hartspiercellen zonder een mutatie (HCMsmn), hartspiercellen
van patiënten met hypertrofie door aorta stenose (LVHao) en hartpiercellen van de
controlegroep. Niet alleen de oppervlakte van de HCMmut hartspiercellen was groter
(cellulaire hypertrofie) dan die van de HCMsmn hartspiercellen, ook de afname in myofibril
dichtheid was groter in HCMmut dan in HCMsmn en LVHao hartspiercellen ten opzichte van de
controlegroep. Bovendien was er een negatieve correlatie tussen myofibrildichtheid en de
oppervlakte van de hartspiercellen. Daarnaast is de maximale kracht gemeten in individuele
HCMmut, HCMsmn, LVHao en donor hartspiercellen en in myofibrillen. De maximale kracht was
lager in alle HCM hartspiercellen, maar vooral in hartspiercellen met MYH7 mutaties,
vergeleken met hartspiercellen van de controlegroep. Daarbij werd de maximale kracht in
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MYH7 hartspiercellen niet genormaliseerd naar donor waarden na correctie voor
myofibrildichtheid, wat wel het geval was voor hartspiercellen met een MYBPC3 mutatie. Dit
werd bevestigd door krachtmetingen in individuele myofibrillen met MYH7 mutaties. De
afname in maximale kracht in HCM hartspiercellen wordt dus vooral veroorzaakt door
cellulaire hypertrofie en afname in myofibril dichtheid. Echter, als er een MYH7 mutatie in
het spel is, lijken hypocontractiele sarcomeren veroorzaakt te worden door de aanwezige
mutatie.

Regionale versus globale contractiliteit
HCM patiënten krijgen in de kliniek niet de diagnose systolische disfunctie, terwijl HCM
mutaties zowel direct als indirect een afname in maximale kracht op cellulair niveau lijken te
veroorzaken (Hoofdstuk 2&3). Daarom is in Hoofdstuk 4 naast de in vitro maximale
krachtmetingen in de hartspiercellen van HCM patiënten met verschillende mutaties ook
gekeken naar in vivo regionale hartspierfunctie met behulp van speckle tracking
echocardiografie bij dezelfde HCM patiënten. De regionale deformatie van de hartspier was
afgenomen in de HCM patiënten tijdens de systole, welke positief correleerde met de
afname in maximale kracht, gegenereerd door de individuele hartspiercellen van deze
patiënten. Ook al is de globale systolische functie van HCM patiënten dus veelal intact, op
regionaal niveau is de systolische functie wel afgenomen door de lagere maximale kracht
van de hartspiercellen.

Energetische disfunctie op sarcomeer niveau
Een maat voor de energetische status in het hart is de PCr/ATP ratio. Bij hartfalen is deze
ratio lager, wat aangeeft dat er een mismatch is tussen ATP (energie) aanbod en ATP-
verbruik. Dat deze mismatch ook aanwezig is in HCM met verschillende mutaties is gebleken
uit zowel dieren- als patiëntenstudies. Een eerdere studie in humaan HCM weefsel met de
R403Q mutatie in MYH7, coderend voor het dikke filament eiwit myosine zware keten, legde
het verband tussen een snellere interactie van myosine met actine (i.e. kruisbrug kinetiek)
en ATP-verbruik. In Hoofdstuk 5 is dit verband direct aangetoond. De R403Q mutatie is
interessant, omdat het zich bevindt in het myosine kopje (S1) dat direct interacteert met
actine. Relaxatie kinetiek is gemeten in myofibrillen van een drietal patiënten met deze
mutatie en de energetische kosten (ATP-verbruik) om een bepaalde hoeveelheid kracht te
genereren in multicellulaire hartspierstripjes van deze drie patiënten. Als controlegroep
werd weefsel van HCMsmn patiënten gebruikt. De relaxatie kinetiek was sneller in de R403Q
myofibrillen en het ATP-verbruik was inderdaad hoger wat ten koste ging van de
hoeveelheid kracht die gegenereerd werd door R403Q hartspierstripjes. De R403Q mutatie
is een heterozygote mutatie wat zowel een gezond als een ziek allel oplevert. 100%
expressie van het gemuteerde eiwit in het sarcomeer komt vrijwel niet voor. De relaxatie
kinetiek van de kruisbruggen was positief gecorreleerd aan de energetische kosten om
kracht te genereren, maar beide parameters waren onafhankelijk van de hoeveelheid
aanwezige gemuteerde MYH7 mRNA. Hoofdstuk 6 beschrijft de effecten van een
homozygote mutatie op sarcomeerfunctie. De K280N mutatie in TNNT2, coderend voor het
dunne filament eiwit troponine T, levert 100% gemuteerd eiwit op, wat ook in het
sarcomeer ingebouwd wordt. Ook de K280N mutatie laat een toename zien in
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kruisbrugrelaxatie vergeleken met controle myofibrillen. Ook hier waren de energetische
kosten om kracht te genereren vele malen hoger in K280N spierstripjes vergeleken met
HCMsmn. De aanwezigheid van een homozygote mutatie in het hartspierweefsel bood de
mogelijkheid om te onderzoeken of het daadwerkelijk de mutatie was die interfereerde met
kruisbrugkinetiek en ATP-verbruik. Het uitwisselen van het gemuteerde eiwit met
recombinant gezond eiwit in zowel myofibrillen als de multicellulaire hartspierstripjes
verlaagde zowel de relaxatie kinetiek als de energetische kosten om kracht te genereren. Dit
bevestigde het causale verband tussen de aanwezigheid van de mutatie en de gevonden
functionele sarcomeerdefecten.

Naast de invloed van de aanwezigheid van een mutatie op sarcomeerfunctie is ook
de invloed van mutatielocatie interessant. Hoofdstuk 7 beschrijft dit effect op de
energetische kosten om kracht te genereren, gericht op mutaties in MYBPC3, coderend voor
myosine bindend eiwit C, en MYH7. Ook is de mogelijke invloed van linkerventrikel
hypertrofie meegenomen. Daartoe is hartspierweefsel van zowel HCMsmn patiënten als van
LVHao patiënten als controlegroep gebruikt. De energetische kosten om kracht te generen
waren hoger in zowel de MYBPC3 als MYH7 mutatiegroepen, wat de invloed van de
aanwezigheid van een mutatie bevestigt. Daarbij bleken mutaties in het C5-C7 domein van
myosine bindend eiwit C en mutaties in het S1 domein van myosine zware keten meer effect
te hebben op sarcomeerfunctie vergeleken met mutaties in de andere domeinen wat de
invloed van mutatielocatie weergeeft. Een even grote toename in de energetische kosten
om kracht te genereren was zichtbaar in hartspierstripjes van LVHao patiënten als in de
hartspierstripjes van HCMmut patiënten. Echter, de mate van linkerventrikel hypertrofie was
groter in de HCM patiënten vergeleken met LVHao patiënten. Linkerventrikel remodelering
heeft dus effect op de energetische kosten om krachten te genereren op sarcomeer niveau.
Het onderliggende mechanisme in secundaire linkerventrikel hypertrofie zoals aanwezig in
LVHao patiënten lijkt te verschillen met primaire linkerventrikel hypertrofie in HCM.

Omdat de energetische kosten om kracht te genereren op cellulair niveau hoger is in
hartspierweefsel van manifeste HCM patiënten, was de volgende vraag of dit ook al
zichtbaar is op globaal niveau in een vroeg stadium van HCM. Namelijk, het stadium waarbij
de mutatie aanwezig is, maar de karakteristieke linkerventrikel hypertrofie niet. Dit wordt
beschreven in Hoofdstuk 8. Ook hier zijn de in vitro metingen in hartspierweefsel van
manifeste HCM patiënten met MYBPC3 en MYH7 mutaties gekoppeld aan in vivo bepalingen
van de efficiëntie van het hart in pre-hypertrofische dragers van deze mutaties. Voor het in
vitro deel is weefsel van HCMsmn patiënten als controle gebruikt en voor het in vivo deel zijn
gezonde vrijwilligers gebruikt. Naast de gevonden hogere energetische kosten om kracht te
genereren in de spierstripjes met deze mutaties, bleek de myocardiale externe efficiëntie
(MEE) onderzocht met behulp van PET en MRI, lager in de pre-hypertrofische mutatiedragers
dan in de gezonde vrijwilligers. Bovendien waren beide parameters meer aangedaan in
zowel de manifeste HCM patiënten met MYH7 mutaties als de pre-hypertrofe MYH7
mutatiedragers. Dit bewijst dat in humaan HCM een metabolische behandeling, gericht op
de energiehuishouding in het hart al in een vroeg stadium van HCM bevorderlijk kan zijn.
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De conclusies van dit proefschrift
De afname in maximale krachtgeneratie door HCM hartspiercellen met verschillende
mutaties in genen die coderen voor sarcomeereiwitten wordt veroorzaakt door cellulaire
remodelering in de vorm van cellulaire hypertrofie en afname in myofibrildichtheid. Echter,
een gemuteerde vorm van myosine zware keten, ingebouwd in het sarcomeer, draagt direct
bij aan de afname in maximale kracht en veroorzaakt hypocontractiele sarcomeren
(Hoofdstukken 2&3). Bovendien, correleert de afname in maximale kracht met de systolische
deformatie van het hart op regionaal niveau. Regionale systolische dysfunctie lijkt HCM
ontwikkeling te initiëren, vooral in HCM met MYH7 mutaties (Hoofdstuk 4). HCM mutaties
beïnvloeden, naast de maximale krachtontwikkeling van HCM hartspiercellen, ook de
relaxatie kinetiek van de sarcomeren en energetische kosten om krachten te genereren.
Zowel de MYH7 R403Q en TNNT2 K280N mutatie verhogen de relaxatie kinetiek, wat direct
correleerde met een toename in de energetische kosten om kracht te genereren (Hoofdstuk
5&6). Veranderingen in deze parameters van sarcomeerfunctie werden tenietgedaan
wanneer het gemuteerde K280N troponine T vervangen werd door het recombinante
gezonde eiwit (Hoofdstuk 6). Het is gebleken dat mutaties in MYBPC3 en MYH7 de efficiëntie
van het hart doen afnemen in zowel manifest HCM weefsel als in pre-hypertrofische
mutatiedragers (Hoofdstukken 7&8). Dit effect was het meest zichtbaar in individuen met
MYH7 mutaties, maar sterk afhankelijk van mutatielocatie (Hoofdstuk 7). Een toekomstig
medicijn ter voorkoming van of als behandeling van manifeste HCM zou zich moeten richten
op de efficiëntie van de pompfunctie van het hart (Hoofdstukken 7&8).
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Dankwoord

De afgelopen 4 jaar zijn ontzettend snel gegaan en ik kan nog steeds niet helemaal geloven
dat het echt af is: mijn proefschrift! En ja, natuurlijk zijn er zijn veel mensen die ik graag wil
bedanken die mij de afgelopen jaren geholpen hebben of die op een andere manier een
belangrijke rol hebben gespeeld in mijn “PhD-student” bestaan.

Allereerst wil ik Jolanda en Ger, mijn promotoren, bedanken. Beste Jolanda, jij was degene
die mij eind 2009 e-mailde met de vraag wat ik er van zou vinden om als promovenda aan de
slag te gaan binnen een nieuw Europees project. Ik moest toen nog aan mijn tweede
masterstage beginnen en ook nog beslissen of ik überhaupt promotieonderzoek zou willen
doen. Maar de projectbeschrijving en jouw enthousiaste verhalen over de mogelijkheden
trokken mij over de streep en ben dan ook na mijn afstuderen in 2010 onder jouw hoede
aan de slag gegaan. Hierbij wil ik je graag bedanken dat je mij deze kans hebt gegeven. Ik
heb enorm veel van je geleerd. Bovendien gaf je me de gelegenheid om verschillende studies
op me te nemen zodat de afgelopen vier jaar geen lang meeslepend proces is geweest, maar
vol afwisseling zat. Ik heb genoten en veel geleerd van de internationale omgeving waarin ik
mijn promotieonderzoek heb mogen doen. Beste Ger, ik ken u sinds mijn eerste
fysiologiecollege die ik volgde als eerstejaars MNW student en nu bent u ook mijn promotor.
U stond altijd als adviseur klaar. Eerst stond u mij bij tijdens het onder de knie krijgen van de
ATPase opstelling die destijds behoorlijk wat kuren had. Later in de rol van het kritisch lezen
van de manuscripten die u altijd voorzag van “pakkend” en soms zelfs ook humoristisch
commentaar.

Fabio di Lisa en Marcella Canton. Thank you for introducing me into the world of oxidative
stress and for the hospitality in your lab. It was a great experience.

Nicky, jij hebt mij nagenoeg alles geleerd op het lab. Van myocieten tot spierstripjes. De
vragen van mijn kant vond je nooit vervelend en je hebt me altijd geholpen! Ik bewonder je
grote stap om een eigen B&B te beginnen op Zanzibar. Wat ik op Facebook voorbij zie
komen ziet er allemaal supermooi uit. Het staat op de bucket list hoor! Heel veel succes!

Natuurlijk verdient ook de werkplaats een plek in dit dankwoord voor het altijd klaar staan
bij problemen met de experimentele opstellingen. Peter, bedankt dat de krachtopnemer
snel weer in topvorm was als ik er 1 had weten te ruïneren.

Lieve kamergenootjes, ik vond het heel leuk om samen het hele traject te hebben kunnen
volgen en tegelijk dezelfde dingen mee te maken. Van 1e projectpresentatie op de afdeling
tot het 1e geaccepteerde artikel en nu ook de afronding. Emmy, heel veel succes met de
afronding van je boekje en het aanvragen van de benodigde beurzen zodat je straks richting
Australië kan! Silvia, ik bewonder hoe snel jij Nederlands hebt leren spreken. Super lief dat je
mijn paranimf wilt zijn. Heel veel succes in je verdere carrière als neuroloog! Michiel, de
enige man in C170. Heel veel succes met de afronding van je boekje en je verdere carrière!
Barbara, you were the newbee of the room. I know you don’t like it that most of your roomies
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are finishing up right now, but at least you’ll get “my” place near the window in C170. Good
luck with your research and thesis!

Alle collega promovendi van de hart/skeletspiergroep, heel veel succes met de afronding van
jullie promotieonderzoek! Vasco, I admire your thoroughly thinking and enthusiasm about
the basic muscle mechanisms. Good luck with finishing up your thesis and your career in
research. Louise, ook veel succes met je verdere geneeskunde opleiding. Aref, je was altijd
een beetje mijn “sparring”maatje, dankjewel voor je adviezen. Ahmet, we hebben samen
een artikel geschreven. Het was altijd erg prettig om met je samen te werken. Dankjewel. Ik
hoop dat je een mooie opleidingsplaats tot cardioloog krijgt na je promotie. Ilse, het was
leuk om je zo tijdens de laatste maanden van mijn promotietraject te hebben mogen
inwerken op de ATPase opstelling en de oxyblots. Ik hoop dat je veel aan deze technieken
gaat hebben. Heel veel succes en vooral ook plezier de komende jaren en het gaat goed
komen, ook met de myocietmetingen! Constantijn, bedankt voor de gezelligheid in Les
Diablerets bij de HFA Winter Meetings, en op het lab als “spierstrip”collega! Heel veel succes
in je verdere carrière als cardioloog. Josine, Pleuni en Saskia, bedankt voor de gezelligheid op
het lab zo tijdens het meten. Paul, bedankt dat je mij hebt geïntroduceerd in de wereld van
de exchange experimenten. Heel veel succes tijdens je postdoc in Hamburg. Diederik, Elza,
Rob W en Vaishali, heel veel succes tijdens jullie postdoc op de Fysiologie afdeling. Ook een
groot woord van dank aan alle analisten. Ruud, Max, Wies, Sanne, Sylvia en Ingrid, bedankt
voor alle hulp. Jullie zijn echt rotsen in de branding op het lab.

Kelly en Nadia, bedankt voor jullie bijdragen aan mijn onderzoek. Ik vond het erg leuk om
jullie te mogen begeleiden tijdens jullie bachelor- en masterstages. Heel veel succes met
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bestellingen, de afronding van mijn proefschrift en alles wat daarbij komt kijken. Bedankt!
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Lieve vrienden behoren natuurlijk ook woord van dank te krijgen voor alle steun, luisterend
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Bo&Lucas, Virender&Sharon en Robert, bedankt voor de gezelligheid afgelopen tijd. Dat er
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instituut voor cardiovasculair onderzoek (ICaR-VU) van het VU Medisch Centrum onder
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Lichten of Leiden University. She studied the role of oxidative stress at the myofilament level
in human HCM cardiac tissue under supervision of prof. Fabio die Lisa, PhD and Marcella
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