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In dit proefschrift hebben we de mechanismen bestudeerd die 
leiden tot spierzwakte in NM met als doel inzicht te krijgen in het 
ziekteproces en een potentiële therapie te ontwikkelen. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de rol van het dunne filament 
in de structuur en krachtgeneratie van de skeletspier. De lengte 
van het dunne filament is afgestemd op 1.1 tot 1.3 µm. De lengte 
van het dunne filament bepaalt de overlap tussen het dunne en het 
dikke filament van de sarcomeer, en daarmee de hoeveelheid kracht 
die gegenereerd kan worden1, 2.  We hebben de contractiele functie 
gemeten van spiercellen verkregen uit biopten van patiënten. De 
patiënten hebben een mutatie in een van deze acht genen: ACTA1 , 
NEB ,  TPM2/3 ,  KLHL40/41 ,  KBTBD13  en TNNT1 .  In totaal zijn er 
twaalf genen bekend die betrokken zijn bij NM. Bij alle patiënten 
was de kracht van de gemeten spiervezels verlaagd. Echter, 
alleen patiënten met een mutatie in NEB  of ACTA1  toonden een 
sarcomeerlengte-afhankelijke spierzwakte, welke waarschijnlijk 
veroorzaakt wordt door een afname van de lengte van het dunne 
filament.

Een belangrijke kanttekening is dat voor KLHL40 ,  KLHL41  en 
TNNT1  slechts één biopt is gemeten. Per aangedaan gen hebben 
dus alleen het effect van één enkele mutatie op de sarcomeerlengte-
afhankelijkheid kunnen bestuderen. Daarom kunnen we niet 
uitsluiten dat andere mutaties in deze genen mogelijk een effect 
kunnen hebben op de lengte van het dunne filament.

Omdat KLHL40 en KLHL41 samenwerken met nebuline, 
leiomodine-3 en/of actine, wordt verondersteld dat ze betrokken 
zijn bij het stabiliseren van dunne filament eiwitten: ze spelen 
een rol bij de ubiquitinatie van dunne filament eiwitten of ze 
stabiliseren de sarcomeer door het begeleiden van misgevouwen 
eiwitten voor afbraak3-5.  Onlangs is ontdekt dat mutaties in het 
LMOD3  gen een rol spelen bij het behouden van de integriteit 
van het dunne filament6. Dus, KLHL40 en KLHL41  kunnen ook 
een indirecte rol spelen in de regulatie van de structuur van het 
dunne filament door het stabiliseren van LMOD3 .  Mutaties in 
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het TNNT1  gen zijn zeer zeldzaam. Deze mutaties zijn gevonden 
in de Amish gemeenschap7, een Palestijnse familie8 en enkele 
individuele patiënten9, 10 en leiden tot de aanmaak van afwijkend 
troponine in de sarcomeer11.  In samenspel met tropomyosine 
is troponine betrokken bij het reguleren van actine-myosine 
interacties, een proces dat afhankelijk is van de aanwezigheid 
van Ca2+. Daarom is het aannemelijk dat afwijkende aanmaak van 
troponine eerder leidt tot een verstoring in de activatie en Ca2+-
afhankelijke regulatie van spiercontractie dan tot een verstoring 
in de regulatie van het dunne filament12.

Onze bevindingen laten zien dat mutaties in TPM2/TPM3 
en KBTBD13  geen invloed hebben op de lengte van het dunne 
filament. Tot op heden is het niet geheel duidelijk wat de rol van 
KBTBD13  is,  echter recente studies wijzen erop dat het eiwit een 
rol speelt in het reguleren van het afbraakproces van eiwitten11. 
Onze uitkomsten van metingen aan biopten  van TPM2/TPM3 
NM patiënten worden ondersteund door voorgaande studies 
in proefdiermodellen13, 14 en patiënten12. In de patiëntenstudie 
is mutant eiwit tot expressie gebracht, wat resulteerde in een 
vermindere contractiele functie. De afname in het genereren van 
kracht is toe te schrijven aan veranderingen in de kinetiek van 
de cross-bridge cyclus en in de gevoeligheid voor Ca2+. Genoemd 
moet worden dat deze verandering in Ca2+gevoeligheid in TPM2 
en TPM3   patiënten zowel toe als af kan nemen, waarschijnlijk 
door mutatie-specifieke effecten12, 15, 16.

Verschillende studies tonen aan dat nebuline betrokken is bij het 
reguleren van de lengte van het dunne filament, wat resulteert in 
optimale overlap tussen het dikke en het dunne filament. Echter, 
er is ook beschreven dat mutaties in NEB  direct de activatie van 
het dunne filament en de regulatie van de cross-bridge kinetiek 
kunnen beïnvloeden17-19.  In mijn studie rapporteer ik dunne 
filamentlengte data van een groot aantal patiënten met mutaties 
in NEB .  Omdat ik consistent kortere dunne filamentlengtes 
vind die bijdragen aan de verminderde krachtsgeneratie, wijst 
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het erop dit een belangrijke oorzaak is van spierzwakte in deze 
patiëntengroep. Het is nog niet bekend of een kortere dunne 
filamentlengte voor problemen zorgt in vivo  of dat de spier als 
reactie op de kortere dunne filamentlengtes meer sarcomeren in 
serie aanmaakt (wat leidt tot een kortere en dus meer optimale 
lengte waarop de sarcomeer kan werken). Om deze vraag te 
beantwoorden hebben we gebruik gemaakt van een conditioneel 
nebuline knock-out muismodel (cNeb−/−) die kenmerken vertoont 
die overeenkomen met typische kenmerken in de spieren van 
NM patiënten: een kortere dunne filamentlengte  en een afname 
in de sarcomeerlengte voor optimale krachtsgeneratie20.  Met 
dit model in handen kunnen we volwassen muizen bestuderen, 
terwijl een volledige Neb  knock-out muis resulteert in zeer 
ernstige spierzwakte en een maximale levensduur van een week19. 
Onze bevindingen laten zien dat in dit muismodel de spier 
daadwerkelijk compenseert door meer sarcomeren in serie aan 
te maken. Dit leidt ertoe dat intacte spieren kunnen werken op 
hun optimale lengte, gelijk aan gezonde muizen. Het toevoegen 
van sarcomeren in serie zorgt er dus voor dat de spieren kunnen 
werken op een kortere sarcomeerlengte en is een aanwijzing 
voor het bestaan van een compensatiemechanisme in de spier. 
Of dit compensatiemechanisme bestaat in mensen is onbekend 
en zeer uitdagend om te bestuderen21, 22.  Echter, een mogelijke 
therapeutische target zou kunnen zijn om een compound te 
ontwikkelen die de optimale lengte van een spier kan beïnvloeden 
door meer sarcomeren in serie toe te voegen in NM patiënten 
met een korte dunne filamentlengte. Hierdoor zouden zij hun 
spierkracht kunnen verbeteren. 

De bevindingen in het  ACTA1  cohort zijn gelijk aan die van het 
NEB  cohort: de mate waarin de lengte van het dunne filament 
is aangedaan is per patiënt afhankelijk van welke mutatie 
aanwezig is in ACTA1 .  Dus, afwijkingen in de lengte van het 
dunne filament dragen alleen in een subgroep van patiënten bij 
aan spierzwakte. Daarom is vervolgonderzoek nodg om andere 
moleculaire mechanismen onderliggend aan de spierzwakte in deze 
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patiëntengroep te bestuderen (bijvoorbeeld andere mechanismen 
of bindingsaffiniteit van actine monomeren).

Daarom is het doel van hoofdstuk 3 om meer inzicht te krijgen in 
de mechanismen onderliggend aan de spierzwakte in ACTA1-NM 
patiënten. Mutaties in ACTA1  komen voor in meer dan 25% van 
de NM gevallen en zelfs in meer dan 50% van de zeer ernstige 
gevallen. Er zijn meer dan 200 mutaties bekend in ACTA1  en ze 
vertegenwoordigen een groot spectrum aan fenotypes in deze 
patiëntengroep23. Het is nog steeds onduidelijk hoe mutaties 
bijdragen aan spierzwakte. Daarom hebben we metingen gedaan 
op twee niveaus van organisatie in de spier: dat van de spiercellen 
en de nog kleinere spiervezels waaruit die spiercellen zijn 
opgebouwd. Zo kunnen we onderzoeken of sarcomeerdysfunctie 
bijdraagt aan spierzwakte bij ACTA1-NM patiënten. Onze 
bevindingen laten zien dat verminderde contractiliteit van de 
sarcomeren bijdraagt aan spierzwakte in ACTA1-NM en dat de 
gevoeligheid voor Ca2+ verschilt tussen patiënten. Dit bevestigt 
dat elke actinemutatie een specifiek moleculair fenotype tot 
gevolg heeft24-26.  Sarcomeerdysfunctie is eerder beschreven 
in NM, veroorzaakt door mutaties in TPM3 ,  TPM2, NEB en 
LMOD36, 12, 16, 27-31.  Echter, ACTA1-NM patiënten zijn nog niet 
eerder bestudeerd. Zoals beschreven in hoofdstuk 2, wijzen onze 
bevindingen in de richting dat elke mutatie in ACTA1-NM leidt 
tot een specifiek fenotype, wat het ontwikkelen van een potentiële 
therapie bemoeilijkt. 

De resultaten van hoofdstuk 2 en 3 wijzen erop dat een potentiële 
therapie voor NM patiënten gen- of zelfs mutatie-specifiek moet 
zijn. Het behandelen van skeletspierzwakte is zeer uitdagend 
vanwege de grote aanwezigheid van skeletspieren in het menselijk 
lichaam. Echter, een aantal studies hebben naar voren gebracht dat 
de morbiditeit en mortaliteit in NM patiënten veelal geassocieerd 
is met ademhalingszwakte32-35.  Het diafragma is de belangrijkste 
ademhalingsspier36,  en zwakte van de ademhalingsspieren wordt 
beschouwd als de belangrijkste oorzaak van ademhalingsfalen32. 



181

Chapter 7

7

Daarom zou verminderd functioneren van het diafragma onderdeel 
kunnen zijn van het ziekteproces van ademhalingszwakte in NM 
patiënten. Klinisch gezien wordt gesteld dat het diafragma ernstig 
aangedaan is in NM, maar dusver is er geen contractiele data 
beschikbaar om deze hypothese te bewijzen.

Daarom hebben we in hoofdstuk 4  de contractiliteit van diafragma 
spiercellen bestudeerd en hebben we deze vergeleken met de 
contractiliteit van perifere spieren, zoals de soleus, EDL en de 
gastrocnemius. Omdat het in vivo  verkrijgen van diafragmabiopten 
van patiënten doorgaans niet mogelijk is en het verkrijgen van 
deze biopten voor het doel van deze studie gepaard gaat met 
technische en ethische limitaties, hebben we gebruik gemaakt 
van een muismodel dat exon 55 van Neb  mist, NebΔExon55.  Dit is 
een veelvoorkomende mutatie en het model toont qua kenmerken 
overeenkomsten met de belangrijktste kenmerken van NM 
patiënten19. Diafragma spiercellen van NebΔExon55 muizen lieten 
ernstige spierzwakte zien, welke zelfs groter was dan de zwakte 
in de soleus, een van de drie perifere spieren. De andere perifere 
spieren hadden een mate van spierzwakte die gelijk was aan dat 
van het diafragma, wat erop doet wijzen dat het diafragma niet 
meer is aangedaan dan de pootspieren. Onze resultaten zijn niet 
in lijn met die van een eerdere studie in NM patiënten37, waar meer 
nemaline lichaampjes aanwezig waren in het diafragma vergeleken 
met de perifere spieren en daarom bijdroegen aan een ernstiger 
mate van spierzwakte. Echter, het aantal nemaline lichaampjes 
correleert niet met de mate van ernst van de ziekte34, 38, 39.  
Men kan het argument aanvoeren dat dit verschil komt omdat in 
het muismodel het ziektemechanisme van het diafragma anders 
kan verlopen dan in patiënten. Inderdaad, ondanks de grote 
gelijkenis van het NebΔExon55 muismodel  met NM patiënten, is een 
groot verschil dat NebΔExon55 muizen binnen een week al sterven19, 40. 
Deze muizen hebben zeer ernstige diafragmazwakte, wat te meer 
benadrukt dat ademhalingszwakte een belangrijke doodsoorzaak 
is, alhoewel niet uit te sluiten valt dat een vroegtijdige dood 
het gevolg is van onvoldoende voedselinname door algemene 
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spierzwakte.  Onlangs is een nieuw conditioneel muismodel 
ontwikkelt: cNeb−/−20.  Dit model bereikt de volwassen leeftijd met 
zeer lage hoeveelheden nebuline in hun spieren. Hun gewicht en de 
samenstelling van de vezeltypes in het diafragma is vergelijkbaar 
met muizen met normale hoeveelheden nebuline in hun spieren20. 
Daarnaast is een belangrijk kenmerk dat de specifieke kracht van 
een intact deel van het diafragma van 6 maanden oude cNeb−/− 
muizen met 55% verlaagd is (preliminaire data) en dus, net als 
NM patiënten, ademhalingsspierzwakte laat zien. De getoonde 
zwakte van het diafragma en diens rol in het ontwikkelen van 
ademhalingszwakte in NM maken de ademhalingsspieren 
een belangrijke therapeutische target voor fysiotherapie41 of 
medicijnen zoals levosimendan.

Levosimendan is een calcium sensitizer waarvan bekend is dat het 
de contractiliteit van het diafragma kan verbeteren in gezonde 
mensen door de neuromechanische effciciëntie te vergroten en 
de ontwikkeling van vermoeidheid te verminderen42. Daarnaast 
verbetert levosimendan ook de contractiliteit van het diafragma 
spiercellen van COPD patiënten door het verhogen van de 
calciumgevoeligheid43. Recente studies hebben aangetoond dat NM 
patiënten met mutaties in NEB29, 30, 44 en Neb-NM muismodellen19, 20  
een lagere gevoeligheid voor calcium hebben. Echter, het effect 
van levosimendan is dusver nog niet getest in NM patiënten.

Daarom hebben we in hoofdstuk 5  bestudeerd of levosimendan 
de calciumgevoeligheid voor kracht kan verbeteren in NEB-NM 
patiënten. In eerste instantie was levosimendan ontwikkeld om 
calciumgevoeligheid te verhogen in de hartspier45, 46.  Het bindt 
aan de troponine C isovorm voor langzame skeletspier/hartspier, 
gecodeerd door het TNNC1  gen, en het stabiliseert de conformatie 
van het troponinecomplex46. De troponine C isovorm voor langzame 
skeletspier/hartspier is ook de dominante isovorm in langzame 
skeletspiervezels, welke in meerderheid aanwezig zijn in spieren 
van NM patiënten. Daarom veronderstelden we dat levosimendan 
ook gebruikt kon worden om de calciumgevoeligheid te verbeteren 
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in langzame skeletspiervezels van NM patiënten. Verrassend 
genoeg, lieten onze bevindingen geen effect van levosimendan zien 
op de submaximale kracht in spiervezels van gezonde controles en 
NEB-NM patiënten. Echter, in menselijke hartspiercellen zagen we 
wel een significante toename in de gevoeligheid voor calcium na 
blootstelling aan levosimendan, zoals eerder al is vastgesteld45, 47, 48.  
Helaas kunnen we geen aanneembare reden aandragen voor het 
verschil tussen onze bevindingen en die van eerdere studies die 
wel een respons van de langzame skeletspiercellen liet zien op 
levosimendan43, 49.

CONCLUSIE

Samenvattend zijn in deze thesis een aantal mechanismen 
benadrukt die leiden tot spierzwakte bij zowel NM patiënten als bij 
NM proefdiermodellen, waaronder de dysregulatie van de lengte 
van het dunne filament, een afwijkende calciumgevoeligheid en 
een veranderde cross-bridge kinetiek. We hebben laten zien dat de 
oorzaak van spierzwakte grotendeels afhangt van het aangedane 
gen en de specifieke mutatie die de patiënt draagt. Omdat er vele 
genen betrokken zijn bij NM en er een grote verscheidenheid 
is aan mutaties die leiden tot de ziekte, is het niet mogelijk om 
één passende behandeling te ontwikkelen, maar zijn mutatie-
specifieke therapieën vereist. 
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