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Nederlandse samenvatting 

 

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een erfelijke hartspierziekte, waarbij de hartspier in de 

loop van tientallen jaren lokaal verdikt. De verdikte hartspier ontspant niet goed meer en verliest 

zijn elasticiteit. Het verdikte hartweefsel kan het uitpompen van bloed de aorta in gedeeltelijk 

blokkeren. HCM wordt veroorzaakt door mutaties in het DNA; meer specifiek de stukken DNA die 

coderen voor eiwitten betrokken bij contractie van het hart. De kleinste functionele eenheid van 

spieren zijn sarcomeren. De sarcomeren bestaan uit dikke-en dunne filamenteiwitten. De meeste 

mutaties in Nederland en wereldwijd zijn gevonden in de dikke-filamenteiwitten, namelijk in 

myosine zware keten (MHC) en myosine-gebonden eiwit C (cMyBP-C).  De meeste HCM-

veroorzakende mutaties resulteren in aminozuur substituties. Het mutante eiwit word opgenomen 

in de sarcomeer. Een uitzondering  hierop zijn  mutante cMyBP-C eiwitten; deze leiden meestal tot 

verminderde eiwit productie, waardoor er onvoldoende eiwit aanwezig is voor een normale 

sarcomeer functie.  

Ongeveer 1:200 Nederlanders heeft HCM. HCM leidt in meer dan de helft van de gevallen tot 

klachten. De klachten kunnen variëren van: kortademigheid bij inspanning, vermoeidheid, 

hartkloppingen, hartritmestoornissen en pijn op de borst. Patiënten worden behandeld met 

bètablokkers of calciumantagonisten, geneesmiddelen die de samentrekking van het hart minder 

sterk maken. Als patiënt ondanks het gebruik van de medicatie klachten overhouden,  wordt een 

gedeelte van de verdikte hartspier chirurgisch verwijderd om zo de blokkade te verhelpen. 

Naast de mutatie zelf zijn er ook aantal andere factoren die het ziekteproces kunnen beïnvloeden. In 

deel 1 van dit proefschrift heb ik  eerst het effect van een post-translationele modificatie onderzocht 

en bepaald of dit eventueel kan bijdragen aan de functie van de sarcomeren. De post-translationele 

modificator waar wij naar gekeken hebben is de β-adrenerge signaaltransductieketen. Dit is een 

proces dat normaliter wordt aangezet bij inspanning. Maar dit proces is  mogelijk overmatig 

gestimuleerd in HCM en kan uiteindelijk verstoord raken in het ziekteproces. Uit eerdere patiënt 

studies is naar voren gekomen dat deze verstoring kan leiden tot verminderde fosforylatie van de 

sarcomeer-eiwitten. De verandering in eiwitfosforylatie kan vervolgens de structuur en daarmee de 

functie van het eiwit verstoren. Voor ons onderzoek is er gebruik gemaakt van een HCM-

geassocieerd muismodel, die de situatie van HCM patiënten goed nabootst. Uit deze muis werden 

enkele hartspiercellen geïsoleerd die vervolgens werden blootgesteld aan een β-adrenerge 

stimulator. Eiwitanalyse van deze cellen laten zien dat stimuleren van deze signaaltransductieketen 

een selectief fosforylatiepatroon veroorzaakt. Dit fosforylatiepatroon is meer in het voordeel  van de 

calciumhuishoud eiwit phospholamban dan de sarcomeer-eiwit troponine I (cTnI).  

In het tweede deel van dit onderdeel heb ik onderzoek gedaan naar het effect van sekse en 

inspanning op HCM. Eerder is aangetoond dat vrouwelijke mutatiedragers op latere leeftijd HCM 

ontwikkelen dan mannelijke mutatiedragers. Zodra de vrouwen echter eenmaal aan HCM lijden zijn 

zij symptomatischer dan mannelijke HCM patiënten. Daarentegen is bekend dat spontane hartdood 

in combinatie met inspanning significant vakerbij mannelijke dan bij vrouwelijke atleten plaatsvindt. 

Ik heb in hoofdstuk 4 van dit proefschrift onderzoek verricht naar het effect van geslacht en 

inspanning op het ziektebeeld van HCM muizen. Tijdens de sedentaire toestand waren de 

vrouwelijke muizen in het voordeel door meer kracht te ontwikkelen dan de mannelijke lotgenoten. 

Tijdens inspanning waren de vrouwen echter in het nadeel. De hartcellen van vrouwelijke HCM 

muizen bleken na inspanning gevoeliger te zijn voor calcium, wat gepaard ging met een afname in 



cTnI fosforylatie en een toename in linkere ventrikel gewicht t.o.v. de mannelijke muizen. 

Samengevat, spelen sekse en inspanning beide een belangrijke rol  in het HCM ziekteproces. 

In deel 2 van dit proefschrift heb ik een nieuwe techniek ontwikkeld en gevalideerd. Met die 

techniek kunnen wij door middel van een gevoelige en hoge responsiviteit krachtopnemer de kracht-

sarcomeer lengte relatie van een enkele hartspiercel meten. Door het gebruik van deze methode zijn 

we in staat om op celniveau de situatie van het hart na te bootsen. Deze methode is in hoofdstuk 6 

gebruikt om onderzoek te verrichten naar het effect van compliant titine, als gevolg van RBM20 

deficiëntie. Hiervoor gebruikte wij een ratmodel met een spontane mutatie in RBM20 (RBM20+/-). 

Het maximale ontwikkelde werk van een intacte hartspiercel was lager in RBM20+/- cellen t.o.v. de 

gezonde ratcellen; echter op hoge frequenties (bijvoorbeeld 6 en 8 Hz) nam het werk van de HET 

myocyten toe, terwijl dat van gezonde cellen af nam.  Diastolische calcium concentratie zou als 

modulator een rol spelen in de toename van het werk op hoge frequenties. Daarom hebben we 

hartcellen aan steeds hogere diastolische calciumconcentraties blootgesteld. Dat heeft geleidt tot 

een steeds toenemende (relatieve) kracht van de RBM20+/- cellen. Daaruit kan geconcludeerd 

worden dat, diastolisch calcium in combinatie met compliante titine de kracht ontwikkeling van de 

hartspiercellen (positief) kan beïnvloeden.  

 


