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NeDeRlANDSe SAmeNVAttiNg

Dit proefschrift beschrijft onderzoek op het gebied van kleine, niet-coderende RNA mo-
leculen, de zogenaamde siRNAs (small interfering RNAs) en miRNAs (microRNAs) en hun 
functie in het interfereren van RNA functies (RNA silencing) en de post-transcriptionele 
regulatie van genexpressie. Het onderzoek in dit proefschrift omvat meer dan 10 jaar 
werk aan kleine, niet-coderende RNA moleculen, variërend van vroege, mechanistische 
studies in planten en humane cellijnen tot aan recente ontwikkelingen op het gebied 
van miRNAs als mogelijke nieuwe biomarkers in hartfalen.

In hoofdstuk 2 rapporteren we over het Mungbean Yellow Mosaic virus gen AC2, dat 
fungeert als transactivator van virale transcriptie en als remmer van RNA interferentie 
door het activeren van de transcriptie van zogenaamde host silencing suppressor genes.1

Om transcripten te identificeren die worden gereguleerd door RNA silencing in 
HEK293 cellen, analyseerden we in hoofdstuk 3 de effecten van het uitschakelen van Di-
cer en Argonaute (Ago1- Ago4) eiwitten op de mRNA levels in tetracycline induceerbare 
cellijnen. Microarray analyses identificeerden de meest uitgesproken veranderingen 
in cellulaire mRNA levels in Ago2 en Dicer knock-down lijnen. Analyse van potentiële 
miRNA targets die significant verhoogd tot expressie kwamen na knock-down van Ago2 
of Dicer toonden een correlatie aan met de mate van miRNA oververtegenwoordiging in 
3’-UT regio’s. De observatie dat deze veranderingen slechts minder dan 2 keer zo groot 
waren, leidde tot de suggestie dat miRNAs over het algemeen een aanpassingsrol heb-
ben in het reguleren van genexpressie in HEK293 cells.2

het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de evaluatie van de klinische bruik-
baarheid en de mogelijke toekomstige toepassingen van circulerende miRNAs als ziekte 
markers, in het bijzonder in patiënten met hartfalen.

in hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de potentiële waarde van de ge-
vestigde en nieuwe hartfalen biomarkers, zoals mid-regional atrial natriuretic peptide 
(MR-proANP), soluble ST2, growth differentiation factor 15 (GDF15), galectin-3, renale 
tubulaire schade markers en miRNAs. Deze markers werden vergeleken met de natriu-
retische peptiden als referentie markers. Naast de gegevens over de prognostische en 
diagnostische rol van deze biomarkers belichtten we tevens het grote potentieel van de 
nieuwe biomarkers om een geïndividualiseerde therapeutische benadering te onder-
steunen. Tevens hebben deze biomarkers een groot potentieel om een beter inzicht te 
krijgen in het ontstaan en de progressie van hartfalen.3

In een editorial (hoofdstuk 5) bespreken we de resultaten van twee onafhankelijke 
studies naar de diagnostische eigenschappen van miRNAs in het onderscheiden van 
hartfalen en het differentiëren tussen hartfalen met een behouden en een verlaagde 
ejectiefractie (HFpEF en HFrEF). We bediscussiëren de verschillen tussen de uitkomsten 
van beide studies, welke benadrukken dat er een meer uniforme meetmethode moet 
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komen voordat miRNAs bruikbare nieuwe biomarkers kunnen worden in de diagnose 
en behandeling van patiënten met hartfalen.4

In hoofdstuk 6 onderzochten we circulerende miRNAs in cohorten van patiënten met 
acuut en chronisch hartfalen, en vergeleken deze met controle cohorten. In deze studie 
ontdekten we 12 miRNAs die duidelijk anders zijn in de hartfalen cohorten dan in de 
controle cohorten. Tevens vonden wij dat de concentraties van deze miRNAs lager zijn in 
patiënten met hartfalen, en zelfs lager zijn in patiënten met een meer acute en ernstige 
vorm van hartfalen dan patiënten met een minder ernstige en chronisch vorm van 
hartfalen. Sequentiële analyse van deze circulerende miRNAs in patiënten met acuut 
hartfalen van het moment van ziekenhuisopname tot 48 uur later toonde aan dat een 
verdere afname van de concentraties van een aantal van deze miRNAs geassocieerd was 
met een toename van het risico op het overlijden binnen 180 dagen. Deze bevindingen 
suggereren dat deze miRNAs gebruikt zouden kunnen worden om de prognose te 
bepalen in patiënten die worden opgenomen met acuut hartfalen.5

Tenslotte selecteerden we in hoofdstuk 7 zestien biomarkers die sterk zijn geasso-
cieerd met het overlijden binnen 180 dagen na een opname voor acuut hartfalen. We 
vergeleken de concentraties van deze biomarkers met de 12 circulerende miRNAs die we 
hadden geïdentificeerd in hoofdstuk 6, in 100 patiënten bij aanvang van opname voor 
acuut hartfalen en na 48 uur. Op het moment van opname vonden we geen correlaties, 
maar na 48 uur vonden we duidelijke negatieve correlaties tussen biomarkers welke ge-
associeerd zijn met een slechte uitkomst en 7 miRNAs specifiek in patiënten die tijdens 
opname verslechterden. Deze bevindingen tonen aan dat eventuele correlaties tussen 
bestaande biomarkers en miRNAs niet alleen afhangen van het tijdstip van de meting, 
maar tevens van de ernst van de aandoening. In een poging om een beter inzicht te 
krijgen in de rol van de eerder geïdentificeerde miRNAs gerelateerd aan acuut hartfalen 
deden we tevens een miRNA target prediction en pathway analysis. Verschillende miRNA-
biomarker correlatieparen gevonden in de patiënten met een verslechtering van het 
hartfalen konden worden verbonden aan bestaande ziektemechamismen beschreven 
in hartfalen, zoals cardiale remodeling en fibrose, inflammatie en angiogenese.6

toekomStPeRSPeCtieVeN

Ontdekkingen gedurende de laatste twee decennia hebben gezorgd voor een revoluti-
onaire verbetering van ons begrip van de eerder onverwacht complexe wereld van RNA 
regulatie. Het is duidelijk geworden dat RNA niet slechts een boodschapper is tussen DNA 
en eiwit, maar tevens een belangrijke regulerende rol vervult in de genexpressie. Het is 
zelfs gebleken dat zoogdieren en andere eukaryoten zichzelf niet zozeer onderscheiden 
van lagere organismen door het aantal genen, maar meer door het veel complexere, 
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regulerende netwerk waarin RNA remming een centrale rol speelt.7 MiRNAs zijn slechts 
één onderdeel van alle RNA onderdrukkende moleculen, waarvan wordt gedacht dat ze 
verantwoordelijk zijn voor meer dan 60% van alle eiwit-coderende transcripten. Onder 
fysiologische omstandigheden hebben miRNAs een fijn afgestemd, regulerende functie 
van genexpressie, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Echter, in situaties van verhoogde 
stress of tijdens ziekte lijken ze meer uitgesproken functies te hebben, zoals onderzocht 
in hoofdstuk 6 en 7.

Naast grote vorderingen op het gebied van de moleculaire genetica, biochemie en 
structurele aspecten van diverse RNAi componenten zijn de mechanismen die zorgen 
voor de crosstalk tussen signaal pathways en gen onderdrukkende processen voor het 
grootste gedeelte onbekend. Meer onderzoek is nodig om aan te tonen dat miRNAs 
communicatie tussen cellen kan bewerkstelligen.8 Des te meer we leren over specifieke 
miRNA signaal processen in pathofysiologische condities, hoe beter we de moleculaire 
mechanismen begrijpen die tot het ontstaan en de progressie van hartfalen leiden. 
Daarnaast zouden robuuste en gestandaardiseerde methodes voor het bepalen van 
miRNAs in grote experimenten ontwikkeld moeten worden om de klinische applicatie 
van miRNAs in cardiovasculaire- maar ook andere ziekten mogelijk te maken.
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