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A

nedeRlAndSe SAMenvAttInG

Hartfalen is een syndroom dat wordt vastgesteld wanneer het hart niet in staat is om 
voldoende bloed uit te pompen om aan de behoeften van de weefsels te voldoen. De 
voornaamste modellen die worden gebruikt om hartfalen te bestuderen hebben door-
gaans betrekking op proefdiermodellen, primaire cellen of geïmmortaliseerde cellijnen. 
Deze methodes weerspiegelen het (moleculair) functioneren van humane cardiomyocyten 
(hartspiercellen) slechts beperkt. Dit proefschrift beschrijft cardiale in vitro ziektemodellen 
waarmee verschillende beperkingen van preklinische niet-humane modellen kunnen wor-
den omzeild. Aan de hand van deze nieuwe modellen kunnen enerzijds ziekteprocessen 
als anderzijds de werking van geneesmiddelen nauwkeuriger worden bestudeerd. In het 
eerste deel van dit proefschrift worden modellen voor verworven aandoeningen bestu-
deerd en in het tweede deel worden verschillende aspecten van een specifiek ziektebeeld 
bestudeerd.

deel I

verschillende cardiale in vitro ziektemodellen
In hoofdstuk 2 hebben we de huidige stand van zaken rondom cardiale in vitro ziektemo-
dellen uiteengezet. Voor het ontwikkelen van in vitro ziektemodellen worden innovatieve 
technieken toegepast waardoor de modellen constant worden verbeterd. Binnen de 
cardiologie wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van humane embryonale stamcel-
len waarmee cardiomyocyten kunnen worden gedifferentieerd. Tevens zijn geïnduceerde 
pluripotente stamcellen (iPSC) sterk in populariteit toegenomen en worden deze ook 
steeds vaker voor dit doeleinde gebruikt. Op dit moment wordt er veel aandacht besteed 
aan de overgang van de huidige tweedimensionale kweekmethodes van cardiomyocyten 
naar een driedimensionale kweekomgeving door middel van tissue engineering. Voor 
dit doeleinde worden creatieve methodes toegepast om kleine hartweefsels te maken 
(bijvoorbeeld het gebruik van gedecellularizeerde harten of spinaziebladeren en verschil-
lende matrices en mallen). Tevens wordt het steeds duidelijker welke rollen genetische 
en epigenetische factoren spelen bij het ontstaan van cardiale ziektes, zo wordt ook 
duidelijker in welke maten in vitro ziektemodellen te kort schieten om deze aspecten na te 
bootsen. Op basis van deze bevindingen kunnen er steeds beter keuzes gemaakt worden 
wat betreft de toepasbaarheid van elk model. Zo zijn embryonale stamcellen erg geschikt 
voor modellen waarbij er slechts een geringe kans is dat een ziekte wordt veroorzaakt 
door een afwijkende genetische factor, terwijl iPSC juist geschikt is voor ziektes waarbij 
genetische factoren een grote rol spelen. Ontwikkelingen met betrekking tot methodes 
waarmee het genoom kan worden aangepast (bijvoorbeeld CRISPR-Cas9) bieden de mo-
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gelijkheid om nu ook iedere gewenste genetische afwijking aan te brengen in (gezonde) 
gestandaardiseerde embryonale stamcellen of om deze juist te herstellen in iPSC van 
een patiënt. Het voornaamste probleem ontstaat wanneer wordt verwacht dat een ziekte 
wordt veroorzaakt door een mutatie, terwijl de specifieke genetische afwijking nog niet 
is geïdentificeerd. Een ziekte kan namelijk ook ontstaan door epigenetische afwijkingen, 
welke nagenoeg onmogelijk zijn te bestuderen aan de hand van iPSC.

De effecten van ijzertekort op humane cardiomyocyten
IJzerstatus is een belangrijke voorspeller voor het ziekteverloop van hartfalenpatiënten 
en ijzertekort is een grote risico factor voor een slechtere prognose. Het intraveneus toe-
dienen van ijzer is tevens voordelig gebleken voor hartfalenpatiënten met een ijzertekort. 
Hoofdstuk 3 staat in het teken van de cellulaire processen welke zijn aangedaan in ijzer-
deficiënte cardiomyocyten. Cardiomyocyten zijn verkregen door deze te differentiëren 
uit humane embryonale stamcellen. Om ijzertekort in cardiomyocyten te bestuderen, 
hebben we deferoxamine gebruikt waarmee het ijzer in de cellen wordt verwijderd. We 
hebben de ijzerstatus van cardiomyocyten bepaald door (verzadigde) ferritine niveaus te 
meten. We ontdekten dat een incubatietijd van 4 dagen met deferoxamine voldoende 
was om ijzertekort te veroorzaken in humane cardiomyocyten. IJzerdeficiëntie werd ge-
kenmerkt door het geactiveerde genprofiel ter bevordering van ijzeropname, verlaagde 
ATP-niveaus, verhoogde niveaus van HIF1α (een bekend kenmerk voor zuurstoftekort) en 
verminderde mitochondriële respiratie. Bij nadere inspectie bleken enkel mitochondriële 
complexen I, II en III een verminderd actief te zijn, maar niet complex IV of V. De bevinding 
dat het toedienen van ijzer bevorderlijk werkt in ijzerdeficiënte hartfalenpatiënten kon 
worden bevestigd door in dit in vitro model ook ijzer toe te dienen: ferritine verzadi-
ging herstelde, evenals het genprofiel, ATP-niveaus en de mitochondriële respiratie. De 
voornaamste functionele maatstaaf van cardiomyocyten is de contractiele functie. We 
konden meten dat cardiomyocyten met een ijzertekort minder krachtig samentrokken 
en eveneens vertraagd relaxeerden. Na toedienen van ijzer trokken herstelde cardiomyo-
cyten weer net zo krachtig samen als de onaangetaste cardiomyocyten. De relaxatie was 
niet volledig hersteld, maar wel significant verbeterd. Aan de hand van deze resultaten 
hebben we aangetoond dat ijzerdeficiëntie in cardiomyocyten een rol speelt in vermin-
derde contractiliteit, mogelijk door beperkte mitochondriële respiratie. Tevens hebben 
we kunnen bewijzen dat de mitochondriële functie voornamelijk is aangedaan door de 
verminderde activiteit van de complexen I-III. Deze complexen functioneren op basis van 
ijzer-sulfer-clusters, in tegenstelling tot complexen IV-V welke heemafhankelijk zijn. Deze 
bevindingen onderbouwen het argument dat het herstellen van intracellulaire ijzerniveaus 
bevorderlijk is voor hartfalenpatiënten.
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Het cyclisch oprekken van cardiomyocyten leidt tot hypertrofie.
Cardiale hypertrofie is een algemene respons van het hart op (hemodynamische) stress 
waardoor langdurig meer pompkracht vereist is. Tijdens fysiologische omstandigheden is 
dit proces voordelig en omkeerbaar zodra de stressvolle stimulus verdwijnt. Wanneer de 
stress aanhoudt of verergert, kan deze hypertrofie omslaan tot een pathologisch fenomeen. 
In dat geval leidt het tot foutieve aanpassingen in de cardiale structuur en uiteindelijk tot 
progressief hartfalen. We hebben het ontstaan van hypertrofie bestudeerd in hoofdstuk 
4 door humane cardiomyocyten herhaaldelijk op te rekken. We konden bevestigen 
dat het oprekken voor hypertrofie zorgde op basis van de waargenomen toename van 
celomvang en celoppervlak (met behoud van celhoogte), toegenomen sarcomeerlengte, 
verhoogde stijfheid en verminderde contractiliteit. We zijn verder ingegaan op dit proces 
door de betrokken genen te profileren door middel van RNA sequencing. We ontdekten 
dat een specifiek mechanisme werd geactiveerd bij het ontstaan van hypertrofie door de 
verhoogde expressie van de verwante genen SP6 en FSTL3. Door de expressie van elk gen 
te blokkeren, kon zodoende het ontstaan van hypertrofie ook worden voorkomen. Deze 
bevindingen hebben de basis gelegd voor een relatief eenvoudig en elegant model voor 
volume overbelasting. Op basis hiervan zijn vervolgstudies mogelijk om te onderzoeken 
welke aspecten van hypertrofie nog bijdragen aan de hartfunctie en wanneer hypertrofie 
beter kan worden gestopt.

deel II

oorzaken voor het ontstaan van peripartum cardiomyopathie
Peripartum cardiomyopathie (PPCM) is een zeldzame ziekte die tijdens de periode rond 
de bevalling een acute vorm van hartfalen kan veroorzaken. De ziekte is lastig te diagnos-
ticeren, slecht te behandelen en de oorzaken zijn grotendeels onbekend. Hoofdstuk 5 
geeft een overzicht van wat bekend is over het ontstaan van PPCM. Recente onderzoeken 
hebben aangetoond dat muizen zonder cardiale activatie van het STAT3-gen een soort-
gelijke ziekte krijgen. Hierbij zijn de cellulaire signalen nauw bestudeerd. De conclusies 
tot op heden zijn dat afwijkingen in STAT3-genactiviteit in cardiomyocyten leidt tot 
verhoogde aanmaak van zuurstofradicalen. Hierop reageren cardiomyocyten door een 
lysosomaal enzym (cathepsine D) aan het bloed af te geven dat hier interacties aan kan 
gaan met aanwezige eiwitten, zoals prolactine. Dit eiwit functioneert als hormoon dat 
vrouwen aanzet tot melkproductie. Het gevolg van deze interactie is dat prolactine wordt 
afgebroken tot onder andere een fragment van 16 kDa. Wanneer omliggende cellen van 
het bloedvat in contact komen met dit fragment volgt een respons dat veel overeenkomst 
heeft met geprogrammeerde celdood in deze endotheelcellen. Zodoende maken endo-
theelcellen microRNA-146a aan en worden hiermee geladen exosomen overgedragen 
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aan de omliggende cardiomyocyten, waar microRNA-146a vrijkomt in de cel. Het effect 
van dit microRNA is met name het remmen metabole processen. Het algemene resultaat 
is een sterke afname van cardiale functie met hartfalen of sterfte tot gevolg. De moge-
lijkheden om dit proces tegen te gaan worden momenteel uitgebreid onderzocht waarbij 
het verlagen van prolactineniveaus in het bloed en het tegengaan van de werking van 
microRNA-146a potentiele behandelingen lijken te zijn.

verhoogde afgifte van cathepsine d is niet exclusief betrokken bij 
peripartum cardiomyopathie
De voorgestelde rol van cathepsine D in het ontstaan van PPCM is slechts deels bevestigd 
in patiënten. We hebben de retrospectieve BIOSTAT-CHF-cohort studie genomen om de 
bloedwaarden van cathepsine D in een algemene patiëntenpopulatie met hartfalen te 
bestuderen, zoals beschreven in hoofstuk 6. We hebben aangetoond dat verhoogde 
bloedwaarden van cathepsine D vaker gepaard gingen met diabetes mellitus, chronische 
nierziekte en verhoogde bloedwaarden van IL-6 (ontsteking) en NT-proBNP (ernst van 
hartfalen). Hieruit was tevens af te leiden dat een hogere bloedspiegel van cathepsine D 
gerelateerd was aan een slechter ziekteverloop. Deze bevindingen waren een reden om 
te onderzoeken waarom de cathepsine D bloedwaarde stijgt bij hartfalen. Om deze reden 
hebben we wederom embryonale stamcellen gebruikt voor het verkrijgen van humane 
cardiomyocyten. We hebben deze cardiomyocyten blootgesteld aan specifieke stimuli 
waarmee inflammatie (TNF-α), hemodynamische stress (cyclische rek) en ischemie (hypo-
xie) worden nagebootst. Hieruit bleek dat TNF-α en cyclische rek een verhoogde afgifte 
van cathepsine D veroorzaakten. De beschermende rol van cathepsine D tijdens de reactie 
op deze stimuli werd bevestigd door de resultaten waaruit bleek dat cardiomyocyten 
sneller stierven door cyclische rek wanneer cathepsine D was geblokkeerd. Tot slot con-
cludeerden we dat cathepsine D afgifte door cardiomyocyten een algemeen fenomeen is 
dat voorkomt tijdens een stressrespons en toename hiervan hangt samen met de ernst 
van hartfalen.

de pathofysiologie van peripartum cardiomyopathie ontrafelen aan de 
hand van iPSC
Gezien de beschikbare informatie rondom het ontstaan en het verloop van PPCM, is de 
oorzaak van deze ziekte nog steeds onduidelijk. Enkele bevindingen suggereren dat er 
een (nog onbekende) genetische factor een belangrijk rol speelt. In hoofdstuk 7 hebben 
we huidcellen afgenomen van twee patiënten met een duidelijke diagnose van PPCM, 
maar ook van een gezond (vrouwelijk) familielid. Deze huidcellen hebben we opgekweekt 
tot geïnduceerde pluripotente stamcellen, die vervolgens zijn gedifferentieerd tot car-
diomyocyten (met de genetische informatie van de patiënten of gezonde familieleden). 
De genprofielen van deze specifieke cardiomyocyten hebben we vergeleken aan de hand 
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van data verkregen met RNA-sequencing. Er bleken grote verschillen te zitten tussen de 
patiënten en hun gezonde familieleden. Het grootste verschil zagen we in veel genen 
die betrokken zijn bij vetzuurhuishouding in het kader van cellulaire energievoorziening. 
Deze genen kwamen niet goed tot expressie in de PPCM-cellen. Deze resultaten konden 
worden bevestigd in het (standaard) PPCM-muismodel met een afwijking in het STAT3-
gen. Vetzuurmetabolisme was tevens foutief gereguleerd in deze muizen. Dit is een 
nieuwe ontdekking in het ontrafelen van de oorzaak van PPCM en kan mogelijk verklaren 
waarom de muizen na enkele zwangerschappen sterven. Dit onderzoek is nog niet afge-
rond, maar heeft wel al tot belangrijke nieuwe inzichten geleid. Zo kunnen we stellen dat 
endotheelcellen niet essentieel zijn om verschillen te meten tussen cardiomyocyten van 
patiënten en gezonden personen. Bovendien zijn deze cardiomyocyten gekweekt zonder 
toegevoegd prolactine en kunnen we effecten die hieraan verbonden zijn ook uitsluiten. 
Er is dus mogelijk een factor in de cardiomyocyten zelf waardoor deze ziekte ontstaat. 
Dit is belangrijke informatie waarmee toekomstige medicijnen en therapieën gerichter en 
sneller ontwikkeld kunnen worden om PPCM mogelijk te kunnen genezen.
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Heart failure is a complex syndrome characterized by the inability of the heart 
to pump enough blood to meet the needs of the body and can be caused by 
various cardiac diseases. Representative models are essential to understand 
the nature of these diseases. To that end, recapitulating cardiac diseases 
in vitro provides an accessible platform to study cell autonomous molecular 
mechanisms. We have employed human pluripotent stem cells to generate 
(patient-specific) cardiomyocytes. Consequently, we have demonstrated that 
cellular iron deficiency impairs both mitochondrial respiration and contrac-
tile function in human cardiomyocytes. Also, a specific signaling pathway in 
cardiac hypertrophy was identified, and inhibition of this pathway prevented 
hypertrophy altogether. In addition, we studied aspects of peripartum cardio-
myopathy, a severe pregnancy-related cardiac disease. This intricate disease 
is believed to be the result of a complex interplay between genetic factors, 
cathepsin D, prolactin, multiple cell types and a specific microRNA. We estab-
lished that increased levels of circulating cathepsin D are not only associated 
with peripartum cardiomyopathy, but also correlated with heart failure severity 
in large European population of heart failure patients. Moreover, we provide 
evidence that cathepsin D is protective for the heart during stress. Finally, 
through induced pluripotent stem cells, we generated peripartum cardiomy-
opathy patient-specific cardiomyocytes. Transcriptome sequencing revealed 
aberrant metabolic regulation in patient-specific cells. These studies signify in 
vitro cardiac disease models as a valuable tool to study afflictions of the heart 
in great detail to accelerate the progress of future treatment development.
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