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Hartfalen als gevolg van een myocardiaal infarct (MI) of ischemische hartziekte blijft de 
prominentste uitdaging van de ontwikkelde wereld met slechts 50% overlevingskans 
in de eerste vijf jaren na diagnose. Ondanks de vele doorbraken zijn de onderliggende 
mechanismen voor de ontwikkeling en progressie van hartfalen tot op heden nog 
niet opgehelderd. In recente jaren is gebleken dat cardiale schade leidt tot het 
omschakelen van een volwassen genprofiel naar een genprofiel dat kenmerkend is 
voor een foetaal hart. Dit proces wordt omschreven als foetale herprogrammering 
(fetal reprogramming) en wordt omschreven als het onderdrukken van adulte genen, 
terwijl foetale genen opnieuw tot expressie komen in de aangedane hartspier. De 
exacte reden waarom het hiertoe leidt en het mechanisme hier achter zijn vooralsnog 
onbekend.

In hoofdstuk 1 hebben we de huidige kennis besproken met betrekking tot cardiale 
foetale reprogrammering tijdens hartfalen door de genprofielen die aanwezig zijn 
tijdens ziekte en gezondheid te bestuderen. We hebben voornamelijk aandacht 
geschonken aan cardiaal metabolisme, het contractieapparaat, elektrofysiologie 
en neurohormonaal. De bevindingen in hoofdstuk 1 suggereren dat foetale 
reprogrammering een integraal deel is van de pathofysiologie van hartfalen. 
Hoewel er een overvloedig is aan data die deze processen beschrijven, er is nog 
veel te ontdekken over de mate waarin foetale reprogrammering bijdraagt aan de 
ontwikkeling van hartfalen en het verdere verloop van de ziekte.

 In dit proefschrift hebben we proberen te karakteriseren welke rol cardiale foetale 
reprogrammering speelt tijdens hartfalen en hoe een beter begrip van dit proces 
kan leiden tot nieuwe behandelmethodes voor hartfalenpatiënten. In hoofdstuk 2 
hebben we enkele genen ontdekt binnen het foetale cardiale genprofiel door de 
verschillende genexpressiepatronen te bestuderen tijdens de ontwikkeling van de 
muis en in zieke muizen. Tussen deze nieuwe genen was specifiek in het hart OPLAH 
het prominentst aanwezig. OPLAH is een gen dat codeert voor 5-oxoprolinase en 
speelt een rol in de γ-Glutamyl cyclus. Na aanvullend onderzoek bleek dat OPLAH 
een beschermende functie heeft in hart door het schadelijke 5-oxoproline om te zetten 
tot een onschadelijk product. 5-oxoproline is een metaboliet dat oxidatieve stress 
veroorzaakt in het lichaam en wordt gevormd door de afbraak van een belangrijke 
afweermolecuul: gluthathione. OPLAH kan van het afgebroken van 5-oxoproline 
weer functioneel gluthathione maken. Daarnaast toonden we aan dat 5-oxoproline 
een nieuwe biomarker kan zijn voor hartfalen. Uit dit onderzoek blijkt dat OPLAH 
(een nieuw gen binnen het cardiale foetale genprofiel) een ideaal onderwerp kan zijn 
voor nieuwe behandelingen.  

In hoofdstuk 3 beschreven we de ontwikkeling van een algehele Oplah-knockout muis 
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en de effecten van ischemie-reperfusieschade in deze muizen. De uitgangswaarden 
in de knockout muis suggereerden dat de muizen een cardiale en renale stoornis 
hadden zoals ook wordt gezien in patiënten met hartfalen met een behouden 
kamerfunctie (ook wel HFpEF genoemd). Tot op heden is er maar beperkte kennis 
over the pathofysiologie van HFpEF en er zijn geen effectieve behandelmethodes 
beschikbaar. Om deze reden was het ontwikkelen van een muismodel door middel 
van het uitschakelen van OPLAH  waardoor 5-oxoproline stapeling optrad een eerste 
stap in de richting van het beter leren begrijpen van HFpEF en mogelijk heeft dit 
een behandelmethode tot gevolg. Door deze Oplah-knockout muizen bloot te stellen 
aan hartfalen konden we bevestigen dat ze tevens vatbaarder waren voor cardiale 
schade. Uiteindelijk lieten we ook zien dat het 5-oxoproline niveau in het bloed van 
HFpEF-patiënten verhoogd was en dat ze (net als de Oplah-knockout muizen) meer 
concentrische ventrikelremodelering hadden. Hoewel het zeer interessant is, blijft het 
onduidelijk in welke mate OPLAH en 5-oxoproline betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van HFpEF. Met dit onderzoek is het ook niet duidelijk hoe specifiek 5-oxoproline in 
het bloed specifiek geassocieerd is met HFpEF; mogelijk is het een kenmerk voor 
hartfalen in het algemeen.

In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben we gebruik gemaakt van vloeistof 
chromatografie-massa spectrometrie (Engelse afkorting: LC-MS). Hiermee waren 
we in staat 5-oxoproline- en glutamaatwaardes in bloed kunnen te meten. Om een 
beter begrip te krijgen van de mate van betrokkenheid van de γ-glutamylcyclus 
tijdens hartfalen hebben we in hoofdstuk 4 een nieuwe LC-MS-methode ontwikkeld 
om de belangrijkste stoffen van deze cyclus te kunnen meten: 5-oxoproline, 
glutamaat, gluthathione (GSH)  en geoxideerd gluthathione (GSSG). Met deze 
nieuwe methode konden we de γ-glutamylcyclus bestuderen in muizen met 
hartfalen. We observeerden dat er in verhouding meer GSSG aanwezig was in het 
hart van muizen met hartfalen; een waarneming die de hypothese dat 5-oxoproline 
oxidatieve stress veroorzaakt verder ondersteunt. Bovendien vonden we verhoogde 
5-oxorpolinewaardes in de nieren, lever, plasma en urine van muizen met hartfalen. 
De GSH/GSSG balans in de nieren en lever bleef stabiel; dit duidt op een verhoogde 
buffercapaciteit voor oxidatieve stress in deze organen tijdens hartfalen. Tevens 
waren de 5-oxoprolineniveaus verhoogd in de urine tijdens hartfalen. Dit is een 
sterke suggestie dat urinewaardes (net als in het plasma) gebruikt kunnen worden 
als biomarker voor hartfalen.

OPLAH is deel van de γ-glutamylcyclus en – op basis van de bevindingen in dit 
proefschrift – waren we geïnteresseerd in het karakteriseren van deze cyclus tijdens 
hartfalen zodat we andere delen van de cyclus konden identificeren die als mogelijk 
behandeld kunnen worden in patiënten met hartfalen. Om deze reden hebben we 
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de huidige stand van zaken rondom de γ-glutamylcyclus nauwkeurig uiteengezet 
in hoofdstuk 5. Diverse studies richtte zich tot enkele enzymen in de cyclus die 
een beschermende functie hebben in het hart, waaronder: GCL, GPx en OPLAH. 
Ongeacht deze kennis is de therapeutische potentie van deze enzymen nooit 
onderzocht, omdat er een gebrek is aan medicijnen of andere moleculen waarmee 
deze enzymen specifiek beïnvloed worden. Dit onderzoek richtte zich voornamelijk 
op het ontleden van de γ-glutamylcyclus met als doel om nieuwe behandelingen te 
ontwikkelen, maar ook om nieuwe oxdatieve stress biomarkers te ontdekken die een 
rol spelen bij hartfalen. Onze bevindingen geven een duidelijke noodzaak weer van 
de rol van GSH en de γ-glutamylcyclus tijdens het ontstaan en verloop van hartfalen.

In dit proefschrift hebben we aangetoond dat nieuwe behandelstrategieën mogelijk 
zijn als gevolg van het karakteriseren van het cardiale foetale genenprofiel. We 
hebben bewezen dat OPLAH (als nieuwe cardiaal foetaal gen) een beschermende 
rol speelt in het hart tijdens hartfalen en dat een verminderde expressie van het 
gen HFpEF tot gevolg heeft in muizen. Bovendien hebben we 5-oxoproline 
geïdentificeerd als nieuwe biomarker voor hartfalen. Alles bij elkaar genomen 
hebben we de pathway met OPLAH en 5-oxoproline geïdentificeerd als een nieuw 
proces binnen de pathofysiologie van hartfalen en zou het een mogelijk onderwerp 
voor behandeling kunnen zijn in patiënten met hartfalen.
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