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Boezemfibrilleren is de meest voorkomende en aanhoudende ritmestoornis die gepaard 
gaat met een verhoogde kans op mortaliteit en morbiditeit.1,2 De incidentie van deze 
ritmestoornis is leeftijd gebonden en zal, naar verwachting, toenemen door de steeds 
ouder wordende populatie.3,4 Boezemfibrilleren veroorzaakt elektrische en structurele 
veranderingen, de laatste omvat met name de degradatie van sarcomeren (ook wel 
myolyse genoemd) in de linker en rechter hartboezem. Deze veranderingen zijn niet 
alleen een gevolg van, maar vormen tegelijkertijd een impuls (substraat) voor de verdere 
progressie van boezemfibrilleren.1,2,5-7 Hoewel de elektrische veranderingen reversibel 
zijn, geldt dit niet voor de structurele veranderingen. Deze structurele veranderingen 
zijn irreversibel en verminderen de effectiviteit van de huidige behandelingen.1,2,8-10 
Daarom is het van belang om de onderliggende mechanismen van de structurele 
veranderingen in boezemfibrilleren te begrijpen. Kennis over deze mechanismen kan er 
toe leiden dat we nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen ontdekken, die in de 
toekomst gebruikt kunnen worden om patiënten met boezemfibrilleren te behandelen. 
Het huidige onderzoek richt zich daarom ook op het ontdekken van de onderliggende 
mechanismen van de structurele veranderingen in boezemfibrilleren.
Verlies van de eiwit homeostase – de synthese, vouwing, transport, functie en degradatie 
van eiwitten11 – speelt een belangrijke rol in de progressie van boezemfibrilleren.1,12-14 
Eerder onderzoek wees uit dat de activatie van proteases en histon deacetylases 
mede leidde tot de degradatie van contractiele en structurele eiwitten.15-18 De activatie 
van de heat shock response (HSR) beschermde tegen de structurele veranderingen 
en contractiele dysfunctie in boezemfibrilleren.19-22 Ondanks deze bevindingen zijn de 
daadwerkelijke moleculaire mechanismen van het verlies van de eiwit homeostase 
tijdens boezemfibrilleren niet bekend.

In dit proefschrift hebben we gekeken naar de activatie van specifieke stress routes 
en eiwit degradatie routes van het eiwit homeostase netwerk en hun rol in het 
verlies van deze eiwit homeostase in boezemfibrilleren. Daarnaast hebben we ook 
gekeken naar de implicaties van deze routes als therapeutisch eindpunt. Eerder is 
aangetoond dat de genetische en/of farmacologische inductie van heat shock eiwitten 
(HSPs) bescherming biedt tegen boezemfibrilleren in experimentele modellen.19-22 
Zo beschermt de overexpressie van HSPB8 tegen RhoA-geïnduceerde contractiele 
dysfunctie.19 Andersom is het niet bekend of RhoA activatie ook een invloed heeft op 
HSP waarden. In hoofdstuk 3 hebben we daarom de rol van RhoA op de HSP expressie 
bestudeerd. We laten zien dat RhoA activatie de HSR onderdrukt door de binding van 
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heat shock factor 1 (HSF1) aan de hse promotor in hsp genen te verminderen. De 
inhibitie van RhoA heeft een tegenovergesteld effect: de HSR is nu wel actief, zodat 
de HSP waarden toenemen in cellen. Met name als cellen al gestresst zijn, en RhoA 
nog extra wordt gestimuleerd, zet de cel de HSR uit, wat resulteert in het doodgaan 
van de cel. Boezemfibrilleren activeert RhoA, waardoor de cel-beschermende HSR 
afneemt. Dit mechanisme is mogelijk ongunstig voor de cel om zich te beschermen 
tegen stress. In hoofdstuk 4 hebben we met een kinase array belangrijke kinases 
geïdentificeerd die een rol spelen in de veranderingen in het hart die geïnduceerd zijn 
door snelle elektrische stimulatie, wat boezemfibrilleren nabootst. Hiervoor hebben 
we controle honden, elektrisch gestimuleerde honden en elektrisch gestimuleerde 
honden behandeld met de HSP inducerende stof geranylgeranylaceton (GGA) met 
elkaar vergeleken. De activiteit van 50 kinases veranderde tijdens versnelde elektrische 
activatie, en behandeling met GGA behoedde 40 kinases (80%) tegen deze verandering 
in activiteit. De rol van twee belangrijke kinases, CDK4 en Akt, is geverifieerd in het 
HL-1 hartspiercel model door middel van genetische en/of farmacologische inhibitie 
van deze kinases tijdens versnelde stimulatie. De inhibitie van zowel CDK4 als Akt 
biedt bescherming tegen contractiele dysfunctie. De resultaten van deze kinase array 
analyse laten zien dat 1) behandeling met GGA grotendeels de verandering in kinase 
activiteit in boezemfibrilleren tegengaat en 2) dat deze array gebruikt kan worden 
om therapeutische eindpunten te vinden in boezemfibrilleren. Vervolgens hebben we 
in hoofdstuk 5 gekeken naar de specifieke stress routes van het eiwit homeostase 
netwerk in het hart van een in vivo natuurlijke winterslaper, de goudhamster. De 
hartspiercellen van hartziektes, zoals boezemfibrilleren, laten een fenotype zien die 
is omschreven als zijnde ‘in winterslaap’. Dit omdat deze hartspiercellen gelijkenis 
vertonen met de hartspiercellen van natuurlijke winterslapers.23-25 De myolyse die deel 
uitmaakt van boezemfibrilleren en andere hartziekten kan echter niet teruggevonden 
worden in hartspiercellen van natuurlijke winterslapers.10,23-25 En, merkwaardig genoeg, 
ontwikkelen natuurlijke winterslapers geen ritmestoornissen, ook niet onder ernstige 
cellulaire stress.26-29 Dit suggereert dat deze natuurlijke winterslapers een goede 
regulatie hebben van hun specifieke stress routes. We laten zien dat deze routes 
geactiveerd worden in goudhamsters tijdens de overgang van torpor naar arousal. 
Tijdens deze overgang zijn met name de endoplasmatisch reticulum (ER) stress 
reactie (UPRER), autofagie and eiwit ubiquitinatie geïnduceerd en eiwit sumoylatie 
vermindert. Deze resultaten suggereren dat de cellulaire stress compleet verwijderd is 
binnen de 1,5 uur die nodig is om van torpor in arousal te gaan. Deze snelle eliminatie 
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van cellulaire stress voorkomt waarschijnlijk de schadelijke effecten van de enorm 
verhoogde hartfunctie tussen torpor en arousal. Interessant is om uit te zoeken hoe 
deze natuurlijke winterslapers precies hun specifieke stress routes reguleren, en welke 
belangrijke routes met betrekking tot cellulaire stress geactiveerd zijn en ervoor zorgen 
dat er ‘winterslaap’ ontstaat in hartspiercellen in hartziekten. De activatie van één van 
deze specifieke stress routes en vervolgens een degradatie route in boezemfibrilleren 
staat beschreven in hoofdstuk 6. We laten zien dat snelle elektrische activatie de UPRER 
activeert, wat vervolgens resulteert in de activatie van autofagie. Zowel in experimentele 
modellen als in patiënten met boezemfibrilleren correleert de activatie van autofagie met 
de hoeveelheid myolyse in het boezemweefsel. De farmacologische remming van de 
UPRER en de resulterende autofagie door de FDA goedgekeurde 4-phenyl butyrate (4PBA) 
beschermt tegen structurele veranderingen en contractiele dysfunctie in in vitro HL-1 
hartspiercellen, in vivo Drosophila melanogaster (fruitvlieg) en een in vivo hondenmodel 
voor boezemfibrilleren. Deze resultaten impliceren dat 4PBA een interessante en 
nieuwe therapeutische optie is voor de behandeling van boezemfibrilleren. Ten slotte 
beschrijven we in hoofdstuk 7 de functie van de mitochondriën in een experimenteel 
model voor boezemfibrilleren, aangezien de ER en de mitochondriën met elkaar 
verbonden zijn en ER stress vaak leidt tot mitochondriële stress.30 We laten zien dat 
snelle elektrische stimulatie mitochondriële stress en dysfunctie (verstoorde werking) 
induceert, door de verhoogde transcriptie van de mitochondriële stress chaperones 
HSP60 en HSP10, de fragmentatie van het mitochondriële netwerk en de afname van 
cellulaire ATP waarden, mitochondriaal membraan potentiaal, mitochondriële calcium 
transiënten en de maximale respiratoire capaciteit. Verschillende van deze kenmerken 
van mitochondriële dysfunctie zien wij ook in patiënten met boezemfibrilleren, zoals 
veranderde lokalisatie van mitochondriën, afname van cellulaire ATP waarden en 
verhoogde expressie van HSP60. Deze mitochondriële dysfunctie in HL-1 hartspiercellen 
is ogenschijnlijk gebaseerd op een afwijkende Ca2+ influx door de mitochondriële 
calcium uniporter (MCU), aangezien de inhibitie van de MCU door behandeling met 
Ru360 of downregulatie van de MCU door siRNA tijdens snelle elektrische stimulatie 
beschermt tegen mitochondriële dysfunctie. Verder laten resultaten van een kleine groep 
patiënten met boezemfibrilleren zien dat de waarden van circulerend mitochondriaal 
DNA in serum verhoogd zijn. Dit suggereert dat we circulerend mitochondriaal DNA 
in serum als biomarker voor boezemfibrilleren kunnen gebruiken. De bevindingen in 
dit hoofdstuk laten zien dat de inhibitie van de MCU een potentiele therapeutische 
interventie is die zorgt voor het behouden van de mitochondriële functie tijdens snelle 
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elektrische stimulatie en dat circulerend mitochondriaal DNA in serum kan dienen als 
een mogelijke biomarker voor boezemfibrilleren.

Samenvattend, de bevindingen in dit proefschrift geven aan dat de activatie van 
specifieke stress routes en eiwit degradatie routes van het eiwit homeostase netwerk 
bijdragen aan het verlies van de eiwit homeostase en pathogenese van boezemfibrilleren. 
We hebben verschillende nieuwe, potentiële therapeutische aangrijpingspunten 
gevonden die de eiwit homeostase in stand houden in de gebruikte experimentele 
modellen. Deze aangrijpingspunten kunnen gebruikt worden om substraat formatie en 
pathogenese in patiënten te voorkomen. Een overzicht van de specifieke stress routes 
en eiwit degradatie routes die betrokken zijn bij het verlies van eiwit homeostase en de 
mogelijke therapeutische interventies zijn weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1 Boezemfibrilleren geïnduceerd verlies van de eiwit homeostase. Boezemfibrilleren gaat gepaard 
met cellulaire Ca2+ overload, wat leidt tot hartspiercel stress en vervolgens tot verlies van eiwit homeostase. 
Routes die leiden tot de inductie van eiwit degradatie, post-translationele modificaties en veranderingen in 
structurele eiwitten en gen expressie zijn betrokken bij het verlies van eiwit homeostase. Onderdelen van deze 
routes kunnen daarnaast ook elkaar activeren. Het verlies van eiwit homeostase resulteert in irreversibele 
structurele veranderingen, die vooraf worden gegaan door reversibele elektrische veranderingen (die een 
substraat creëren voor boezemfibrilleren) en vervolgens uitmonden in contractiele dysfunctie. De UPRER, 
mitochondriële dysfunctie, kinoom veranderingen en RhoA activatie vertegenwoordigen een sleutelrol in de 
structurele veranderingen door hun rol in het verlies van eiwit homeostase. De aangegeven therapeutische 
mogelijkheden bieden bescherming tegen de door boezemfibrilleren geïnduceerde veranderingen.
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Terugkijkend op de laatste 3 (of 4 jaar, als je mijn stage bij de afdeling meetelt), kan 
ik zeggen dat het een drukke en leerzame, maar ook een leuke periode is geweest. Ik 
wil iedereen dan ook graag bedanken die op enige manier heeft bijgedragen aan het 
ontstaan van dit proefschrift.

Als eerste wil ik mijn 2 promotores Rob Henning en Bianca Brundel bedanken. Bianca, 
ik heb er nooit spijt van gehad dat ik mijn laatste masterstage bij het ‘AF-groepje’ heb 
gedaan. Mijn insteek voor die stage was dat ik graag een keer met fruitvliegjes wilde 
werken. Dit heb ik dan voor een klein deel inderdaad gedaan, maar voor het overgrote 
deel was het moleculair werk dat ik deed. Blijkbaar voldeed ik goed, want aan het eind 
van mijn stage hebben we samen een PhD-voorstel geschreven voor een Topmaster 
PhD-programma. Ook al had ik geen Topmaster gevolgd, ik werd wel aangenomen door 
de beoordelingscommissie, mede doordat jij hebt geholpen met het helpen schrijven 
van dit voorstel en het voorbereiden van mijn presentatie. En na mijn PhD-tijd heb je 
me de mogelijkheid geboden, samen met Jolanda van der Velden, om mijn onderzoek 
voort te zetten en uit te breiden als post-doc in het VUmc, dank daarvoor. Zowel Bianca 
als Rob wil ik graag bedanken voor hun hulp. Ik heb veel geleerd van jullie en ik kon 
ook altijd binnenlopen als er iets was. Ook de snelle feedback op vragen of geschreven 
artikelen heb ik als zeer prettig ervaren. 

Next, I would like to thank the members of my reading committee, Prof. dr. H.H. 
Kampinga, Prof. dr. F.U. Müller and Prof. dr. A.B. Gustafsson for their time to read and 
evaluate my thesis.

Daarnaast wil ik ook graag alle (voormalige) collega’s van het ‘AF-groepje’ bedanken. 
Roelien, bedankt voor de goede begeleiding tijdens mijn stage. Ik weet nog goed dat 
ik op mijn eerste stagedag met een jetlag aankwam omdat ik net terug was uit een ver 
Aziatisch oord en de tweede dag meteen met een labdag-uitje meeging. Ook al kende ik 
niemand, jij trok me overal mee heen en maakte het erg gezellig. En dat bleef zo tijdens 
mijn hele stage-periode. Verder heb ik veel van je geleerd qua labwerk en die kennis heb 
ik goed kunnen gebruiken (en uitgebreid) tijdens mijn PhD-tijd en nu ook in mijn huidige 
post-doc positie. Femke, ook jij bedankt voor al je hulp tijdens de laatste 4 jaar. Niet 
alleen kon ik altijd bij je terecht voor een werkgerelateerde vraag of snelle bestelling, 
maar we hebben ook gezellig (met of zonder kop thee) heerlijk kunnen kletsen. Dat ga 
ik zeker missen straks in Amsterdam. Deli, I also want to thank you for your knowledge 
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and insights that you put into my research and of course also our conversations. I 
enjoyed working with you and am happy that we will continue working together. Xu and 
Denise, you are both the ‘newest’ members of our AF group, but I enjoy working with 
both of you and our conversations. I am happy that I will continue to work with you.

Mijn mede PhD-studenten wil ik ook graag bedanken voor de leuke tijd die ik heb gehad 
op en buiten werk (PhD-nights) en de kennis die we uitgewisseld hebben. Vera en 
Jojanneke, ik vond het erg leuk en gezellig om een bureau-hoekje met jullie te delen, 
waar we niet alleen kennis en ideeën of vragen hebben uitgewisseld, maar waar we ook 
zo nu en dan lekker konden kletsen. Bedankt ook voor de avonden waar we gezellig 
samen aten en/of naar de film gingen. Dat heb ik wel gemist toen jullie weggingen. Seb 
and Dalibor, thanks for being my 2 new desk-mates since Vera and Jojanneke left. Linde, 
Edwin, Mahdi and Nagesh, thank you for all the fun we had together. Edwin, bedankt 
voor het meedenken voor het ontwerp voor de omslag van mijn proefschrift. Zonder jou 
was deze niet zo creatief en mooi geweest. En bedankt ook voor de gezelligheid als we 
beide weer eens in het weekend of ’s avonds op werk aanwezig waren. Marziyeh, thank 
you also for all the fun we had together both at work and outside work. You are always 
welcome in my new home and I will surely be back in Groningen to visit you and Rick 
(and the delicious rice cake with chicken you make).

Ook wil ik graag alle analisten bedanken, (Femke), Marry, Azu, Maaike en Renske. 
Bedankt voor alle hulp en gezelligheid. Leo en Azu wil ik in het speciaal nog bedanken 
met hun hulp wanneer er weer eens iets technisch gedaan moest worden.

I would also like to thank Prof. S. Nattel, dr. Xiaoyan Qi and all the others of the Montreal 
Heart Institute who helped me during my stay in Montreal and experiments in their 
lab. Xiaoyan, thanks for picking me up from the airport when I arrived, performing the 
animal experiments for our study and helping me in the lab. Although my stay was 
shorter than expected due to shipping problems, I enjoyed staying in Montreal and 
learning how different labs work.

Furthermore, I would like to thank all the students who contributed to my projects. 
Thais, you were my first student and I was very happy with the work you did. We became 
friends and we are still regularly in contact, although you are back in Brazil. When you 
are in The Netherlands, you are always welcome at my place. Thomas and Yi, also 
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thanks for contributing to my project, I hope you learned a lot during your internships.

Ten slotte wil ik mijn vrienden en familie bedanken. Kim, Patty en Renée, ook al zien we 
elkaar niet veel door ons drukke werk en het niet wonen in dezelfde woonplaats, als we 
elkaar zien is het altijd gezellig.

Mama, papa en Janiek, bedankt voor alles. Jullie steun, gezelligheid en leuke vakanties 
(naar warme, verre, voornamelijk Aziatische, oorden) hebben zeker geholpen bij het 
ontstaan van dit proefschrift. Opa, ooms, tantes, neven en nichten, ook jullie bedankt 
voor alle leuke tijden samen. En dat jullie (op de één of andere manier) altijd het idee 
hadden fruitvliegjes voo mij te moeten vangen ;-P. 
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