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Samenvatting

Oxidatieve stress treedt op wanneer de concentratie van vrije zuurstofradicalen 
dusdanig toeneemt dat deze niet meer onschadelijk kan worden gemaakt door 
het cellulaire antioxidant mechanisme, waardoor DNA, lipiden en proteïnen 
beschadigd kunnen raken. De interesse in vrije zuurstofradicalen wordt gevoed 
door het feit dat ze betrokken worden geacht bij de etiologie van verschillende 
ziekten zoals, arteriosclerose, hypertensie, ischemie-reperfusie schade, kanker, 
diabetes type-2, ziekte van Parkinson en ziekte van Alzheimer. Verder worden 
vrije zuurstofradicalen ook betrokken geacht bij de overgang van ventriculaire 
hypertrofie naar hartfalen. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift richtte 
zich op de rol van vrije zuurstofradicalen in stabiele rechter ventriculaire (RV) 
hypertrofie en rechter hartfalen. We hebben onderzocht wat de bronnen waren van 
de vrije zuurstofradicaal productie, welke signaaltransductieroutes geactiveerd 
werden als gevolg van een verhoogde vrije zuurstofradicaal productie en wat de 
bijdrage is van een verhoogde zuurstofradicaal productie aan de ontwikkeling 
van RV hypertrofie en rechter hartfalen.

Hoofdstuk 1, geeft een globaal overzicht van normale RV functie; pulmonale 
hypertensie, een ziekte waarbij de functie van het rechter ventrikel verslechtert; 
oxidatieve stress, de vermoede bronnen van vrije zuurstofradicaal productie in 
hartfalen en het antioxidant beschermingsmechanisme. In het laatste gedeelte 
van dit hoofdstuk wordt het monocrotaline (MCT) model beschreven. Dit is een 
diermodel voor zowel stabiele rechter ventriculaire hypertrofie alsook rechter 
hartfalen. Ten slotte eindigt dit hoofdstuk met een uiteenzetting van het doel 
van dit proefschrift.

De karakteristieke kenmerken die stabiele rechter ventriculaire hypertrofie 
van rechter hartfalen onderscheiden staan beschreven in Hoofdstuk 2. In 
dit hoofdstuk wordt stabiele rechter ventriculaire hypertrofie (HYP) parallel 
vergeleken met rechter hartfalen (CHF) op 19 en 25 dagen na MCT behandeling. 
Op dag 19 is er nog geen sprake van falen in de experimentele groepen, terwijl 
op dag 25 alleen de CHF groep rechter hartfalen vertoont. Een belangrijk 
onderscheidend kenmerk tussen HYP en CHF is mitochondriale biogenese. Al op 
dag 19 werd afwijkende expressie van de transcriptiefactoren, NRF-1, NRF-2, PGC-
1α en TFAM gedetecteerd tussen HYP en CHF, voorafgaand aan de verschillen in 
mitochondriale biogenese. Verder laten wij zien dat het antioxidant mechanisme 
op dag 19 al verlaagd is in CHF, wat impliceert dat oxidatieve stress betrokken 
is bij het verslechteren van het hart. Een ander onderscheidend kenmerk tussen 
HYP en CHF is de mate van pro-apoptotische signaaltransductie. Wij laten zien 
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dat in HYP de expressie van het anti-apoptotische ARC verhoogd is. Dit ging 
samen met een onveranderde Bax translocatie naar de mitochondriën, terwijl er 
in CHF een verhoogde translocatie was van Bax naar de mitochondriën, wat een 
verhoogde activatie van pro-apoptotische signaaltransductieroutes impliceert.

In Hoofdstuk 3, laten wij zien dat de vrije zuurstofradicaal productie inderdaad 
verhoogd is bij rechter hartfalen. Verder laten wij ook zien dat er een vermindering 
is van het antioxidant beschermingsmechanisme en dat mitochondriën en NADPH 
oxidase de twee bronnen van verhoogde vrije zuurstofradicaal productie in rechter 
hartfalen zijn. Vervolgens laten wij zien dat de verhoogde mitochondriale vrije 
zuurstofradicaal productie plaats vindt in Complex II en het mitochondrion verlaat 
via Complex III. Ook laten wij zien dat er cellulaire hypoxie is en een verhoogde 
reductiegraad van het mitochondriale co-enzym Q in rechter hartfalen. Ten 
slotte hebben wij aangetoond dat de verhoogde vrije zuurstofradicaal productie 
door de mitochondriën en NADPH oxidase resulteren in een verhoogde cardiale 
oxidatieve stress.

Om de causaliteit te onderzoeken tussen oxidatieve stress en rechter hartfalen 
hebben wij ratten die rechter hartfalen ontwikkelden behandeld met een antioxiant, 
EUK 134. De resultaten van dit experiment staan beschreven in Hoofdstuk 4. In 
dit hoofdstuk laten wij zien dat behandeling met een antioxidant rechter hartfalen 
vermindert. Dit werd aangetoond door hartfunctie te bepalen met behulp van 
zowel ‘cardiac Magnetic Resonance Imaging’ (cMRI) als echocardiografie. EUK 
134 behandeling van de CHF groep verminderde ook hypertrofie gerelateerde 
mRNA expressie van MHCβ en type 3 deiodinase. Verder verminderde EUK 134 
behandeling de oxidatieve stress in de falende rechter ventrikel en verminderde 
de pro-apoptotische signaaltransductie, waardoor vorming van interstitiële 
fibrose werd voorkomen. cMRI liet zien dat de systolische functie significant werd 
verbeterd door EUK 134 behandeling in de CHF groep. In dit hoofdstuk laten wij 
een belangrijke rol zien van vrije zuurstofradicalen in cardiomyocyt hypertrofie 
en contractiele dysfunctie. Deze resultaten laten het potentieel zien van EUK 134 
als therapeuticum voor de behandeling van rechter hartfalen. 

In Hoofdstuk 5 worden de resultaten die beschreven staan in dit proefschrift 
samengevat en bediscussieerd. Afsluitend wordt een aantal aanbevelingen gedaan 
voor toekomstig onderzoek. Er wordt vooral gepleit voor meer klinisch onderzoek 
naar de toepassing van antioxidanten voor de behandeling van patiënten met 
rechter hartfalen.
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