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Hartfalen is wereldwijd een van de hoofdoorzaken van morbiditeit en mortaliteit, 1-2% van alle 
volwassenen krijgt hartfalen.[1] Hartfalen ontstaat doordat het hart niet in staat is om genoeg output 
te leveren om het lichaam van voldoende bloed, en daarmee zuurstof en voedingsstoffen, te voorzien. 
Dit is meestal het gevolg van een verlies van cardiomyocyten bij ischemische hartziekte of een 
verminderde functie van de cardiomyocyten. Ondanks vorderingen in de behandeling van hartfalen 
blijft de prognose van hartfalen erbarmelijk met een 5-jaars overleving van minder dan 50%.[1,2] 
Het ontwikkelen van nieuwe behandelingen die de symptomen van hartfalen kunnen verminderen 
en de prognose van hartfalen kunnen verbeteren is zeer uitdagend en wordt belemmerd door 
een gebrek aan begrip over de onderliggende pathofysiologie van hartfalen. Aan de basis van een 
verbeterd begrip van hartfalen staat onder andere een beter begrip van cardiomyocyten. Hiervoor 
is het van belang om de normale fysiologie van cardiomyocyten te doorgronden maar ook een 
beter begrip te hebben van de pathofysiologische respons van cardiomyocyten op verschillende 
stressoren zoals vermindering van de zuurstoftoevoer, verhoging van de druk, veranderingen in 
metabole substraten en aantasting van cardiomyocyten door cardiotoxische stoffen.
Onderzoek naar de pathofysiologie van humane cardiomyocyten is in het verleden belemmerd 
geweest door de schaarse beschikbaarheid van humane cardiomyocyten om te bestuderen. 
Daarom is door veel onderzoekers gebruik gemaakt van cardiomyocyten van andere organismen 
zoals ratten of muizen. Echter, de vertaalslag van onderzoeksresultaten behaald met bijvoorbeeld 
muizencardiomyocyten naar de humane setting blijft uitdagend vanwege de verschillende in 
cardiale fysiologie tussen mens en muis. Muizen hebben bijvoorbeeld een vier keer snellere 
hartslag en ook de samenstelling van de myofilamenten in de cardiale sarcomeer is verschillend 
ten opzichte van de mens.[3] Een goed alternatief voor ex vivo humane en muizencardiomyocyten 
is de in vitro differentiatie van humane pluripotente stamcellen tot humane cardiomyocyten 
(hPSC-CMs). Humane embryonale stamcellen zijn in 1998 voor het eerst in het lab gekweekt.[4] Al 
snel daarna zijn deze cellen voor het eerst in vitro gedifferentieerd tot hPSC-CMs.[5] In 2007 werd 
ontdekt dat dedifferentiatie van volwassen somatische cellen tot pluripotente stamcellen mogelijk 
is door het toevoegen van een viertal moleculen, de zogenaamde ‘Yamanaka factors’, vernoemd 
naar de ontdekker van deze techniek.[6, 7] Deze ontdekking heeft de beschikbaarheid van hPSC-
CMs nog verder vergroot en sindsdien is het ook mogelijk om hPSC-CMs te kweken op basis van 
een biopsie van patiënten met bijvoorbeeld een hartziekte. Deze patiënt-specifieke hPSC-CMs 
kunnen vervolgens worden gebruikt om de ziekte in vitro na te bootsen om ziektemechanismen te 
bestuderen.[8]
Ondanks de grotere beschikbaarheid van hPSC-CMs werd een volledige utilisatie van hPSC-CMs 
voor onderzoek belemmerd door een gebrek aan analysemethodes die toegespitst waren op 
hPSC-CMs. In dit proefschrift is een methodologie ontworpen om de analyse van de functie van 
hPSC-CMs te verbeteren en tegelijkertijd te vereenvoudigen, zoals beschreven in Hoofdstukken 2 

en 3. Vervolgens is deze methodologie toegepast om respectievelijk het effect van ijzerdeficiëntie 
en doxorubicine op cardiomyocyten te bestuderen, zoals beschreven in Hoofdstukken 4 en 5. 
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Beide factoren dragen bij aan het ontstaan of de progressie van hartfalen, maar kennis over de 
onderliggende mechanismen hiervan is onvolledig. De resultaten in dit proefschrift bieden nieuwe 
inzichten in deze ziektemechanismen.
In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt een methode beschreven voor verbeterde en 
vereenvoudigde functionele analyse van hPSC-CMs op basis van statistische analyse van films van 
contraherende hPSC-CMs. Er wordt gedemonstreerd dat deze statistische analyse in staat is om de 
veranderende morfologie van hPSC-CMs gedurende een contractie te kwantificeren. Op basis van 
deze analyse worden standaard parameters van cardiomyocytfunctie berekend zoals maximale 
contractie- en relaxatiesnelheden en contractie- en relaxatietijden. Deze methode heet de Baseline 
Adjusted Similarity Comparison (BASiC). Doordat BASiC compatibel is met het gebruik van flexibele 
substraten zoals siliconen PDMS-gel als, kunnen we op basis van de stijfheid van dit substraat ook 
de contractiekracht berekenen die cardiomyocyten genereren om deze gel te vervormen tijdens 
een contractie. Deze nieuwe methodes zijn uitvoerig gevalideerd tegenover standaardmethodes 
voor gebruik in ex vivo muizencardiomyocyten die zijn verkregen door Langendorff perfusie van 
muizenharten. Na deze validatie hebben we vervolgens ook de superioriteit voor het gebruik 
in hPSC-CMs van BASiC ten opzichte van standaardmethodes aangetoond. Daarna wordt 
gedemonstreerd dat BASiC ingezet kan worden om met hoge precisie het effect van isoproterenol 
en verapamil op de functie van cardiomyocyten te meten. Doordat deze methode geen gebruik 
maakt van fluorescerende microbeads om de contractiekracht van cardiomyocyten te berekenen, 
is het mogelijk om ook fluorescerende markers voor andere celprocessen te combineren met deze 
methode. Er wordt aangetoond dat hierdoor zowel calcium cycling als actiepotentialen simultaan 
met contractieparameters geanalyseerd kunnen worden. Het voordeel van deze simultane metingen 
wordt vervolgens gedemonstreerd door het effect van de cardiotoxische stof dofetilide op zowel 
contractiele en elektrofysiologische parameters te meten. Hieruit blijkt dat de sensitiviteit voor het 
cardiotoxische effect van dofetilide significant toeneemt. Een dergelijke aanpak zal mogelijk in de 
toekomst ook voor cardiotoxische proeven in de farmaceutische industrie gebruikt kunnen worden.
In Hoofdstuk 3 van dit proefschrift wordt een protocol beschreven voor de preparatie van hPSC-CMs 
in een micropatroon voor functionele analyse. Allereerst wordt de voorbereiding van een flexibele 
PDMS-gel op 35mm dishes met glazen bodem beschreven. Deze flexibele PDMS-gel zorgt ervoor 
dat hPSC-CMs kunnen verkorten tijdens contracties zoals dat ook in vivo gebeurt, in tegenstelling 
tot wanneer hPSC-CMs uitgeplaat zijn op een plastic ondergrond. Vervolgens wordt een protocol 
beschreven voor het stempelen van een micropatroon van Matrigel (of andere eiwitten) op de 
PDMS-gel. Wanneer cardiomyoycten uitgeplaat worden op dit micropatroon conformeren zij hun 
vorm aan het micropatroon. In Hoofdstuk 3 wordt getoond dat dit bijvoorbeeld gebruikt kan 
worden om hPSC-CMs in rechthoekige vormen van 100 bij 20 μm te dwingen. Doordat de hPSC-CMs 
bovendien contraheren tegen een gel die de in vivo stijfheid van het hart benadert kunnen zij tot 
wel 20% verkorten over de lange as. Daarmee zijn de hPSC-CMs op dit flexibele micropatroon meer 
gelijk aan volwassen in vivo cardiomyocyten dan ronde hPSC-CMs op een plastic ondergrond die 
niet kunnen contraheren. Bovendien vergemakkelijkt het regelmatige micropatroon van hPSC-CMs 
het vinden van geschikte cellen voor functionele analyse en is deze opzet uitermate geschikt voor 
verdere automatisering.
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In Hoofdstuk 4 van dit proefschrift wordt een toepassing van de methodologie uit Hoofdstuk 2 
beschreven. BASiC wordt namelijk toegepast om het effect van ijzerdeficiëntie op cardiomyocyten 
te onderzoeken. IJzerdeficiëntie komt veel voor bij patiënten met hartfalen en is geassocieerd met 
slechtere cardiale functie en hogere mortaliteit.[9, 10] Het onderliggende mechanisme waardoor 
ijzerdeficiëntie de cardiale functie verslechterd is onbekend. In dit onderzoek is ijzerdeficiëntie 
geïnduceerd bij hPSC-CMs door de ijzerchelator deferoxamine (DFO) toe te voegen. Hierdoor 
werd bijna volledige ijzerdeficiëntie bereikt, waarna het gevolg hiervan op meerdere aspecten 
van de hPSC-CM functie werd onderzocht. Er werd een sterke afname van mitochondriële functie 
aangetoond die was gebaseerd op een afname van de functie van de ijzer-sulfur cluster bevattende 
mitochondriële complexen I, II en III maar niet de complexen IV en V. Daarnaast werd er ook een 
afname van de contractiekracht van 46% en sterke afnames van de contractie- en relaxatiesnelheden 
van respectievelijk 64% en 85% gevonden. Bij ‘rescue’ experimenten met toediening van transferrine 
gebonden ijzer na ijzerdeficiëntie werd een bijna volledig herstel van de mitochondriële en 
contractiele functie aangetoond. Deze studie heeft nieuwe inzichten gegeven in het onderliggende 
mechanisme waardoor ijzerdeficiëntie voor een slechtere uitkomst zorgt bij patiënten met hartfalen 
en biedt tevens een pathofysiologische basis voor de toediening van ijzer aan patiënten met 
hartfalen en een (milde) ijzerdeficiëntie.
In Hoofdstuk 5 wordt een model beschreven voor doxorubicine geïnduceerde cardiotoxiciteit 
gebaseerd op hPSC-CMs. Doxorubicine wordt toegepast bij de behandeling van verschillende 
soorten kanker. Door verbeteringen in de behandeling van kanker heeft er een sterke toename 
plaatsgevonden in het aantal patiënten dat kanker overleeft en waarbij de kanker in remissie is of 
genezen is.[11] Echter, de behandeling van kanker leidt bij 1 op de 10 patiënten tot cardiovasculaire 
complicaties zoals doxorubicine geïnduceerde cardiomyopathie.[12] Het mechanisme waardoor 
doxorubicine cardiotoxiciteit induceert is onvolledig begrepen. In dit onderzoek zijn hPSC-CMs 
behandeld met een enkele toediening van doxorubicine in oplopende dosis en is ook het effect van 
meerdere doses met een tussenliggende herstelperiode getest. Deze studie toont aan dat tweemaal 
een lage dosis de mitochondriële functie en contractiliteit ernstig vermindert, in tegenstelling 
tot eenmaal eenzelfde cumulatieve dosis. Verder werd de integriteit van de sarcomeren ernstig 
gecompromitteerd door tweemaal een lage dosis doxorubicine maar was er daarbij geen sprake van 
celdood. Meerdere lage doses doxorubicine benaderen de klinische setting van een behandeling 
met doxorubicine beter dan de andere behandelingsgroepen in deze studie. Dit suggereert 
dat vermindering van de mitochondriële functie en daaropvolgend afbraak van de sarcomeren 
en verminderde contractiliteit een belangrijkere rol zou kunnen spelen bij het ontstaan van 
doxorubicine geïnduceerde cardiomyopathie dan celdood. 
Dit proefschrift wordt gecompleteerd door Hoofdstuk 6, waarin de huidige stand van zaken 
aangaande de maturatie van hPSC-CMs wordt beschreven. Binnen het onderzoeksveld wordt 
algemeen geaccepteerd dat hPSC-CMs niet volledig matuur zijn en de resultaten van in vitro 
gekweekte hPSC-CMs daarom niet direct vertaald kunnen worden naar de situatie in het volwassen 
humane hart in vivo.[13] Echter, het is onduidelijk hoe immatuur hPSC-CMs precies zijn omdat 
hiervoor geen maat aanwezig. Daarnaast worden vorderingen in de maturatie van hPSC-CMs vaak in 
een onvolledige context geplaatst, waardoor het onduidelijk blijft hoe dicht de verbeterde maturatie 
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van hPSC-CMs het volwassen hart benaderd. In Hoofdstuk 6 worden de eigenschappen van het 
volwassen humane hart systematisch beschreven op basis van solide onderzoeksresultaten uit de 
onderzoeksliteratuur van afgelopen decennia. Daarna wordt op diezelfde systematische wijze de 
maturatie van hPSC-CMs beschreven na interventies die de maturatie zouden moeten bevorderen, 
zoals langdurige in vitro kweek, hormonale stimulatie en ‘tissue engineering’. In dit hoofdstuk wordt 
bovendien een ‘tool’ voorgesteld die een maat kan geven aan de maturatie van hPSC-CMs.
De methodes die zijn ontwikkeld in dit proefschrift bieden nieuwe mogelijkheden voor 
wetenschappers om de biologie van hPSC-CMs te onderzoeken. De toepassing van deze methodes 
in dit proefschrift heeft bovendien al geleid tot nieuwe inzichten in een tweetal ziektemechanismen 
die gerelateerd zijn aan het ontstaan en de progressie van hartfalen, namelijk ijzerdeficiëntie en 
doxorubicine geïnduceerde cardiotoxiciteit. Deze nieuwe inzichten kunnen in de toekomst mogelijk 
bijdragen aan verbeteringen in de behandeling van hartfalen. 
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