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Chapter 

8 Nederlandse samenvatting  
 
Het zuurstofverbruik en de energiehuishouding  
van de linker hartspierwand in hypertrofische  
cardiomyopathie 

 



 

Introductie 

 
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een erfelijke hartspier aandoening waarbij 
in de loop van enkele tientallen jaren de hartspier lokaal verdikt. De ziekte komt 
relatief vaak voor: geschat wordt dat ongeveer 1:500 Nederlanders de ziekte heeft. 
Meer dan de helft van de patiënten ontwikkelen ook daadwerkelijk klachten. Deze 
klachten kunnen bestaan uit hartfalen, maar er kunnen ook potentieel dodelijke 
hartritmestoornissen optreden. Helaas bestaat op dit moment geen goede 
behandeling voor de ziekte. In een minderheid van de patiënten met HCM bevindt 
een deel van de verdikte hartspier zich voor de uitstroombaan van de linker 
hartkamer naar de aorta. Hierdoor kan het bloed niet goed uit de linker kamer 
gepompt worden, waardoor de klachten kunnen verergeren. Door het stukje 
hartspier dat de uitstroombaan vernauwd te verwijderen, hebben patiënten weer 
(tijdelijk) minder klachten. Deze operatie heet myectomie. 
     De aangenomen gedachte is dat de gemuteerde eiwitten die verantwoordelijk zijn 
voor het samentrekken van de hartspier op celniveau, minder efficiënt zijn en meer 
energie vergen, waardoor andere processen in de hartspiercel, zoals het weer 
kunnen ontspannen na het samentrekken, in het gedrang raken. De disbalans tussen 
energieverbruik enerzijds en energie-aanmaak anderzijds, zo weten we inmiddels, 
kan een belangrijke prikkel voor een hartspiercel zijn om te verdikken. De theorie, 
het hebben van energietekort als oorzaak voor de verdikking van de hartspier, is tot 
op heden niet aangetoond.  
 
In hoofdstuk 2 wordt de ‘’ENGINE’’ studie beschreven dat is uitgevoerd om een 
beter inzicht te krijgen in de complexe veranderingen die optreden in het hart en 
leiden tot de ontwikkeling van HCM.1 Om de veranderingen in energiehuishouding 
en functionele veranderingen op celniveau te onderzoeken, zijn stukjes hartspier van 
geopereerde HCM patiënten gebruikt (myectomie-operatie) en stukjes 
hartspierweefsel van patiënten met een aortaklepstenose die een 
aortaklepvervanging ondergaan. Deze patiënten hebben vooraf en 4 maanden na de 
operatie ook een MRI en PET scan ondergaan waarmee op een non-invasieve wijze 
(in vivo) veranderingen in energiehuishouding en functionele veranderingen 
gemeten kunnen worden. Daarnaast zijn dragers van een HCM-mutatie (carriers) 
onderzocht die geen verdikte hartspier hebben om veranderingen van het hart al in 
een vroeg stadium te kunnen detecteren. Tot slot zijn ook gezonde vrijwilligers 
onderzocht. De resultaten van de ENGINE-studie zijn beschreven in hoofdstukken 3 
t/m 6. 
 
 



 
  

In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van in vitro efficiëntie metingen in 
hartspierweefsel van manifeste HCM patiënten met MYBPC3 en MYH7 mutaties die 
gekoppeld zijn aan PET/MRI efficiëntie metingen in carriers.2 Als controle groep zijn 
voor het ex vivo deel weefsel van HCM patiënten gebruikt zonder bewezen mutatie 
en voor het in vivo deel gezonde vrijwilligers geincludeerd. Dit project heeft een 
aantal belangrijke bevindingen opgeleverd: het is gebleken dat het hart minder 
efficiënt samenknijpt bij HCM patiënten ten opzichte van de controle groep. Bij de 
carriers is de efficiëntie van het hart reeds verstoord. Daarbij blijkt het ook nog uit te 
maken welke gen is aangedaan; personen die drager zijn van een MYH7 genmutatie 
hebben een slechtere efficiëntie dan personen met een MYBPC3 genmutatie. Deze 
bevindingen kunnen wellicht een verklaring kunnen zijn waarom personen met een 
MYH7 mutatie de ziekte over het algemeen op jongere leeftijd ontwikkelen dan 
personen met een MYBPC3 genmutatie.   
 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven van een follow-up PET/MRI studie 
bij patiënten met aortaklepstenose.3 De resultaten tonen aan dat bij patiënten met 
een aortaklepstenose, de efficiëntie van het hart verminderd is ten opzichte van de 
controle groep. Vier maanden na de aortaklepvervanging treedt er regressie van de 
linkerkamer massa op en verbetert de efficiëntie van het hart. De verbetering in 
efficiëntie gaat gepaard met een verbetering in inspanningscapaciteit van patiënten 
wat aangeeft dat efficiëntieverbetering een belangrijke voorspeller is voor 
functionele verbetering.  
 
Hoofdstuk 5 toont de resultaten van immunohistochemische kleuringen van kleine 
vaatjes (capillairen) en hartspiercellen (cardiomyocyten) in hartspierweefsel 
(myectomie-preparaten) van HCM patiënten.4 Hieruit blijkt dat de cardiomyocyten 
groter zijn en de capillaire dichtheid (aantal kleine bloedvaatjes per oppervlak) 
significant lager is in HCM harten ten opzichte van harten van overleden patiënten 
zonder hartaandoening. Dit kan bijdragen aan zuurstoftekort van de hartspier en 
verklaren waarom deze patiënten klachten van pijn op de borst kunnen ervaren 
zonder dat ze afwijkingen in de grote vaten hebben. De lagere capillaire dichtheid in 
HCM zou ook een negatief effect kunnen hebben op de energiehuishouding van de 
hartspier. Daarnaast blijkt de drukgradiënt ter plaatse van de uitstroombaan 
voorspellend te zijn voor een lagere capillaire dichtheid en niet zozeer de aan- of 
afwezigheid van een genmutatie. 
 
  
 



 

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van PET/MRI efficiëntie metingen in de vroege 
en late fase van HCM. Hieruit blijkt dat de efficiëntie van het hart lager is in zowel 
manifeste HCM patiënten als carriers, maar het onderliggende mechanisme is in 
deze twee groepen verschillend. In de vroege fase van de ziekte, in carriers, is met 
name een lagere arbeid en naar verhouding een hoger zuurstofverbruik van de 
hartspier verantwoordelijk voor de lagere efficiëntie van het hart. In manifeste HCM 
patiënten is er sprake van een vergelijkbare arbeid en een lager zuurstofverbruik per 
gram hartspierweefsel, maar het totale zuurstofverbruik van de hartspier is hoger als 
gevolg van hypertrofie wat resulteert in een verlaagde efficiëntie van het hart. Het 
initieel hogere en vervolgens lagere zuurstofverbruik per gram hartspierweefsel 
tijdens progressie van HCM suggereert dat er initieel een mutatie-geinduceerd hoger 
zuurstofverbruik is. In de latere fase van de ziekte treden waarschijnlijk 
compensatiemechanismen op door remodeling van de hartspier. Daarnaast is 
onderzocht in hoeverre de efficiëntievan het hart van patiënten met HCM kan 
verbeteren na een myectomie-operatie. Dit is vergeleken met resultaten van 
patiënten met een aortaklepstenose die een aortaklepvervanging ondergaan. Het is 
gebleken dat bij patiënten met aortaklepstenose, de efficiëntie van het hart (van 
zowel de septale als de laterale wand) snel verbetert na een aortaklepvervanging. Bij 
patiënten met HCM daarentegen, verbetert de efficiëntie van het hart niet na een 
myectomie-operatie. Op regionaal niveau verslechtert de septale wand, terwijl de 
laterale wand in efficiëntie verbetert. Deze regionale verschillen in het hart 
verklaren waarom er op globaal niveau geen verbetering wordt gevonden in 
efficiëntie na een myectomie-operatie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Conclusie en vooruitzichten 
 
Tot op heden is de pathogenese van HCM niet ontrafeld waardoor de hypertrofische 
respons niet gestopt kan worden. De behandeling van HCM richt zich alleen op 
verlichting van symptomen (medicamenteus danwel operatief verwijderen van de 
verdikte hartspier) en op het behandelen van levensbedreigende hartritme-
stoornissen door middel van een ICD.  
     Dit onderzoek is van vitaal belang omdat het nieuwe inzichten geeft omtrent de 
pathogenese van HCM en potentieel nieuwe therapeuthische aangrijpingspunten 
aantoont. Het is gebleken dat de cardiale energiehuishouding verstoord is bij HCM 
patiënten ten opzichte van een controle groep. Bij de carriers was de efficiëntie 
waarmee de contractie plaats vond reeds verstoord, wat suggereert dat er een 
causale rol voor energiedeficiëntie is in de pathofysiologie van HCM.  
     Idealiter, zou je HCM patiënten in een vroeg stadium van het ziekteproces willen 
behandelen, met als doel het ziektebeloop te beinvloeden en ernstige gevolgen te 
voorkomen. Dit zou bijvoorbeeld met metabole modulatoren (zoals perhexiline) 
gedaan kunnen worden. Dit zorgt voor een metabole shift in het hart (meer glucose-
afbraak in plaats van vetzuurafbraak) waardoor de efficiëntie van het hart wordt 
verbeterd en het hart ‘energierijker’ zal worden.5, 6 Voordat het zover is, moeten nog 
een aantal factoren uitgezocht worden.  
     Ten eerste, het metabolisme in HCM patiënten zou in een vroeg en laat stadium 
van het ziekteproces onderzocht moeten worden. Dit kan met behulp van PET 
tracers zoals FDG-PET (glucose-metabolisme) en palmitate-PET 
(vetzuurmetabolisme). Op deze manier kunnen we een inschatting krijgen of er 
vroeg in het ziekteproces er een mutatie-effect is op het metabolisme van HCM 
harten en of er adaptatie optreedt in de loop van het ziekteproces.   
     Daarnaast kan het leggen van de focus op de mitochondriën ons waardevolle 
informatie opleveren. Er zijn aanwijzingen dat mitochondriële dysfunctie mogelijk 
een rol zou kunnen spelen in de pathogenese van HCM.7-9 Sommige mitochondriële 
ziekten kunnen eenzelfde HCM fenotype geven. Dit wekt de suggestie dat er sprake 
is van 1 signaling pathway bij het veroorzaken van de hypertrofische respons. Het 
ontrafelen van deze mechanismen kan de ontwikkeling van nieuwe experimentele 
therapieën stimuleren.    
     Tot slot, hoofdstuk 3 beschrijft dat er gen-specifieke verschillen zijn wat betreft 
de efficiëntie van het hart. Naast het type mutatie,  is er steeds meer bewijs dat ook 
het aantal en de locatie van de onderliggende mutaties gekoppeld zijn aan het 
natuurlijke beloop van de ziekte HCM.  Meer inzicht hierin, zou kunnen leiden tot 
genspecifieke behandelingen. 
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