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Atriumfibrilleren (AF) is de meest voorkomende en aanhoudende ritmestoornis in de boezems van 

het hart, die gepaard gaat met een verhoogde cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Vroegtijdige 

detectie van AF is essentieel, aangezien de ernst van AF in de tijd toeneemt en de progressie 

geassocieerd is met ernstige complicaties, zoals trombo-embolische voorvallen, hartfalen, 

verminderde cognitieve functie, verhoogde mortaliteit en ook therapie-falen. Op dit moment bestaat 

er geen effectieve curatieve therapie. Hoewel ablatietherapie aanvankelijk veelbelovend leek, hebben 

veel patiënten (40-60%) recidieven en ondergaan zij vervolgens meerdere ablatieprocedures. De 

huidige farmacologische therapie is slechts matig effectief en het gebruik ervan wordt beperkt door 

pro-aritmie en niet-cardiovasculaire toxiciteit. Elektrische cardioversie is slechts tijdelijk effectief en 

AF komt bij 87% van de patiënten terug. Er is dus een grote behoefte aan verbetering van de AF-

therapie. Om nieuwe therapieën te ontwikkelen, moeten we de mechanismen begrijpen die de AF-

progressie aansturen. Verschillende onderzoeksgroepen ontdekten eerder dat de progressieve aard 

van AF geworteld is in AF-geïnduceerde aanhoudende structurele schade in atriale cardiomyocyten. 

Deze structurele schade omvat de afbraak van sarcomeren (myolyse), ook wel structurele 

remodellering genoemd. Structurele remodellering bevordert de persistentie van de ziekte. Daarom 

is het belangrijk om de moleculaire mechanismen te begrijpen die de structurele remodellering 

aansturen, met als doel het identificeren van modificeerbare aangrijpingspunten om het herstel van 

de remodellering met geneesmiddelen te versnellen. 

Dit proefschrift is gericht op het verkennen van farmacologische benaderingen om de progressie van 

AF te voorkomen en/of om te keren, via het moduleren van belangrijke aangrijpingspunten betrokken 

bij de structurele, metabole en epigenetische remodellering. Hiervoor is gebruik gemaakt van 

verschillende experimentele modelsystemen voor AF. De rol van deze modificeerbare 

aangrijpingspunten en kandidaat-geneesmiddelen die we hier hebben onderzocht, worden als volgt 

samengevat: 

In hoofdstuk 1, bespreken we de huidige literatuur over de beschermende rol van kleine zogenaamde 

heat shock proteïnen (HSPBs) in de eiwitbalans in hartcellen tijdens AF en andere hartziekten. AF 

evolueert meestal van een spontaan-stoppende paroxysmale naar een continue persistente vorm van 

deze ritmestoornisziekte. Het is bekend dat AF progressie wordt gedreven door structurele 

remodellering van cardiomyocyten, wat resulteert in elektrische en contractiele dysfunctie van de 

atria. We hebben onlangs aangetoond dat structurele remodellering geworteld is in de ontsporing van 

de eiwitbalans, d.w.z. homeostase van eiwitproductie, functie en degradatie. Aangezien HSPs een 

belangrijke rol spelen in het behoud van een gezonde eiwitbalans, is de rol van HSPs onderzocht in AF. 

Het bleek dat vooral de HSPB niveaus uitgeput raken in atriaal weefsel van patiënten met persistent 

AF en dat genetische of farmacologische inductie van HSPB beschermt tegen cardiomyocyten 

remodellering in experimentele modellen voor AF. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van HSPBs als een 

potentieel therapeutisch target voor het normaliseren van de eiwitbalans en het onderdrukken van 

de substraten voor AF progressie in experimenteel- en klinisch AF. Daarnaast bespreken we 

geneesmiddelen die HSP aanmaken in boezemhartcellen als een mogelijk veelbelovende therapie om 

het ontstaan en progressie van AF te voorkomen. 

In hoofdstuk 2, bespreken we de huidige literatuur over de rol van histon-deactylases (HDACs) in het 

ontstaan van AF en de therapeutische implicaties van HDAC remmers. Cardiomyocyten zijn 



langlevende post-mitotische cellen met een beperkte regeneratieve capaciteit. Een goede hartfunctie 

is afhankelijk van het behoud van een gezonde eiwitbalans. Het is al bekend dat een verminderde 

eiwitbalans een prominente rol speelt in het ontstaan van ouderdomsaandoeningen zoals de ziekte 

van Huntington, Parkinson en Alzheimer. Nieuwe onderzoeksresultaten laten zien dat een verstoorde 

eiwitbalans een rol speelt in de pathofysiologie van veel voorkomende menselijke hartziekten, zoals 

hypertrofische, gedilateerde en ischemische cardiomyopathieën en AF. HDACs zijn belangrijke 

modulatoren van de eiwitbalans. HDACs reguleren de hartfunctie door verschillende eiwitten te 

deacetyleren. Door het deacetyleren van histonen (epigenetische regulatie), moduleren HDACs de 

pathofysiologische genexpressie van de cel. Ook kunnen HDACs contractiele en structurele eiwitten 

deacetyleren waardoor de contractie van de hartcel afneemt. Verder kunnen de cytosolische acties 

van HDACs resulteren in veranderde eiwitfunctie door post-translationele modificaties en/of 

modulatie van hun degradatie. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de mechanismen die ten 

grondslag liggen aan de ontsporing van de eiwitbalans in AF en richt zich vervolgens op de rol van 

HDACs hierin. Daarnaast wordt het therapeutische potentieel van HDAC-remming voor een gezonde 

eiwitbalans en daardoor een verlaagde kans op het ontstaan en voortgang van AF besproken. 

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van dit proefschrift. 

In hoofdstuk 4, hebben we 81 nieuwe HSP inducerende stoffen gescreend. Deze stoffen, genaamd 

derivaten, zijn afgeleid van de oorspronkelijke stof geranylgeranylaceton (GGA). Van de 81 geteste 

GGA-derivaten, lieten 30 een HSP inducerend effect zien in gekweekte HL1 boezemhartcellen. Negen 

van de 30 derivaten beschermden tegen contractiele dysfunctie in elektrisch gestimuleerde HL1 

boezemhartcellen.  Daarnaast beschermden vier derivaten tegen contractiele dysfunctie in het 

fruitvlieg-model voor AF. Bovendien werd vastgesteld dat het beschermende effect van GGA-

derivaten afhankelijk is van HSPB1. Verder beschermden drie GGA-derivaten niet alleen tegen het 

ontstaan van contractiele dysfunctie in elektrisch gestimuleerde HL-1 cardiomyocyten en Drosophila, 

maar zorgden ze ook voor een versneld herstel van contractiele functie na een periode van snelle 

elektrische activatie. Van de drie derivaten identificeerden we één superieur derivaat, GGA59. 

In hoofdstuk 5, vonden we dat de HSP-inducerende derivaat GGA59 en ook recombinant HSPB1 

(rcHSPB1) het herstel van contractiele dysfunctie en de verstoring van het microtubuline-netwerk 

versnellen na een periode van elektrische activatie van HL-1 cardiomyocyten. Daarnaast verlaagt 

GGA59 en rcHSPB1 de activatie van HDAC6. Het snelle herstel van de contractiele functie is 

voornamelijk afhankelijk van een verhoogde aanmaak van het microtubuline-eiwit (geacetyleerd) α-

tubuline in HL-1-cardiomyocyten. Het herstel van α-tubuline kan te wijten zijn aan GGA59-

geïnduceerde HSPB1 hoeveelheden. HSPB1 kunnen α-tubuline beschermen tegen degradatie door 

proteases zoals calpaïne en/of zorgen voor een toename van transcriptieniveaus van α-tubuline 

coderende genen. Bovendien kan het herstel van geacetyleerd α-tubuline het gevolg zijn van 

onderdrukking van HDAC6-activiteit door GGA59 en HSPB1. HDAC6 de-acetyleert α-tubuline 

waardoor het microtubuline-netwerk afbreekt door calpaïne. Minder actief HDAC6 resulteert in een 

beter microtubuline-netwerk en zorgt daardoor voor behoud van boezemhartcel functie. Daarnaast 

vonden we in deze studie ook dat GGA59 de hoeveelheid van belangrijke contractiele eiwitten, zoals 

troponines cTnI en cTnTnT, na een periode van snelle elektrische activatie, verhoogt. 



In hoofdstuk 6, hebben we beschreven dat PARP1 één van de belangrijkste modulatoren voor 

metabole verandering is in cardiomyocyten tijdens AF. Dit hebben we aangetoond in verschillende 

experimentele modelsytemen voor AF: snel elektrische geactiveerde HL-1 cardiomyocyten, 

geïsoleerde boezemhartcellen uit volwassen ratten, en Drosophila. Genetische onderdrukking van 

PARP1 en farmacologische remming van PARP1 beschermt tegen contractiele dysfunctie in deze 

modellen voor AF doordat deze middelen zorgen voor behoud van de NAD hoeveelheid in cellen. NAD 

is een belangrijke component in de energiehuishouding van cellen. Voor farmacologische remming 

van PARP1 werden ABT-888 en olaparib gebruikt, maar ook NAD+ supplementen om de effecten van 

PARP1 te remmen. Bovendien voorkomt ABT-888 elektrofysiologische veranderingen en ion kanaal 

expressie afwijkingen in het HL-1 cardiomyocyten model voor AF. Deze bevindingen werden verder 

onderzocht in patiënten met (langdurig) persisterend boezemfibrilleren. We vonden dat patiënten 

met persisterend boezemfibrilleren DNA schade hebben en daardoor verhoogde activatie van PARP1. 

Verder is het interessant dat ABT-888 het herstel van contractiele dysfunctie versnelt na een periode 

van snelle elektrische activatie van HL-1 cardiomyocyten. Dit suggereert dat het herstel van klinisch 

AF kan worden versneld door in te grijpen in de PARP1 - NAD depletie route. 

In hoofdstuk 7, vonden we dat klasse I HDAC3 en klasse IIa HDAC5 een belangrijke rol spelen in de AF-

progressie. We hebben de HDAC3- en HDAC5-niveaus gemoduleerd door hun genexpressie te 

onderdrukken of juist tot overexpressie te brengen. Daarnaast hebben we HDAC3-remmers of HDAC5 

nucleaire boosters gebruikt in HL-1 cardiomyocyten en Drosophila modellen voor AF. Onderdrukking 

van HDAC3 en overexpressie van HDAC5, genetisch of farmacologisch, voorkomt contractiele 

dysfunctie in cardiomyocyten en Drosophila modellen voor AF. We vonden dat snelle elektrische 

activatie HDAC5 fosforylering verhoogt en daardoor zorgdraagt voor de translocatie van HDAC5 van 

de kern naar het cytosol. Dit zorgt voor een verhoging in expressie van het MEF2-gerelateerde foetale 

genenprogramma, en expressie van β-MHC en BNP, dat ten grondslag ligt aan AF promotie in 

cardiomyocyten. In overeenstemming werden verder ook verhoogde HDAC3 expressie en 

activiteitsniveaus, verhoogde HDAC5-fosforylering en expressie van MEF2-gerelateerde foetale genen 

gevonden in het boezemweefsel van patiënten met persistent AF. 

Samenvattend, in dit proefschrift beschrijven wij nieuwe geneesmiddelen die AF progressie kunnen 

voorkomen en daarnaast ook schade door AF helpen herstellen in experimentele modelsystemen. 

Deze middelen richten zich op aangrijpingspunten voor het verhogen van HSPs, en het voorkomen 

van metabole en epigenetische veranderingen. In toekomstig onderzoek zou het interessant zijn om 

de in dit proefschrift geteste geneesmiddelen toe te passen op een groter diermodel om de effecten 

op het ontstaan en de progressie van AF te onderzoeken. Positieve bevindingen vanuit diermodellen 

voor AF zullen de weg vrijmaken voor de toepassing in klinisch AF. Daarnaast is het klinisch relevant 

om veelbelovende geneesmiddelen, die al op de markt zijn voor andere aandoeningen, te testen in 

patiënten met AF om hun positieve effect op herstel van boezemhartcel-schade te toetsen. 

 

 

 


