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In de hiernavolgende Nederlandse samenvatting worden de termen diastolisch hartfalen 

(DHF) en systolisch hartfalen (SHF) gebruikt in plaats van HFpEF (Heart Failure with 

preserved Ejection Fraction) en HFrEF (HF with reduced EF) ter conformatie aan de titel van 

het huidige proefschrift.  

 

Prevalentie en prognose van hartfalen 
Hartfalen is een veel voorkomende aandoening, die gepaard gaat met een forse morbiditeit en 

mortaliteit. In Europa en de Verenigde Staten samen lijden naar schatting ongeveer 20 

miljoen mensen aan hartfalen (2-3% van de totale bevolking), terwijl in Nederland in 2007 

circa 160.000 patiënten leden aan hartfalen. De omvang van hartfalen in de bevolking 

(prevalentie) stijgt als gevolg van de vergrijzing van de populatie, waarbij 80% van de 

patiënten met hartfalen ouder is dan 65 jaar, terwijl circa 10-20% van de mensen ouder dan 70 

jaar lijdt aan deze aandoening. Hartfalen kent een slechte prognose met een gemiddelde 5-

jaarsoverleving van circa 45%. Ongeveer 40% van de patiënten met een ziekenhuisopname 

voor hartfalen zijn binnen 1 jaar overleden of worden opnieuw opgenomen. In 2010 werden in 

Nederland circa 30.000 patiënten met hartfalen in het ziekenhuis opgenomen, terwijl ruim 

6400 patiënten overleden als gevolg van hartfalen. 

 

Definitie van hartfalen 
Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verstoord. Hartfalen wordt gedefinieerd als een 

klinisch syndroom met een karakteristieke symptomatologie, veroorzaakt door structurele 

en/of functionele afwijkingen van het hart, die interfereren met de normale vullingsfase en/of 

uitpompfunctie van en door de hartkamer(s). Belangrijke symptomen van hartfalen zijn o.a. 

kortademigheid in rust en/of bij inspanning en ernstige vermoeidheid, terwijl vochtretentie in 

o.a. benen, buik en longen belangrijke tekenen van hartfalen representeren. De functionele 

beperking die patiënten ervaren als gevolg van hartfalen, wordt volgens de New York Heart 

Association (NYHA) Classification, ingedeeld in 4 gradaties (NYHA I: geen beperkingen, 

NYHA II: symptomen bij forse inspanning, NYHA III: symptomen bij geringe inspanning en 

NYHA IV: symptomen in rust).  

 

De hartcyclus 
De hartcyclus kan onderverdeeld worden in een systolische en een diastolische fase. In de 

systolische fase stijgen de drukken in de rechter- en linkerhartkamer (rechter- en 



linkerventrikel), doordat het hart samentrekt en vervolgens bloed uitpompt naar de long- en 

systemische circulatie. De systolische fase begint met de opbouw van druk in de ventrikels bij 

gesloten hartkleppen en dus gelijkblijvend volume (isovolumetrische contractie). Zodra de 

druk in de ventrikels hoger wordt dan de druk in de long- en systemische circulatie openen de 

pulmonalis- en aortaklep, waardoor het hart bloed uitpompt naar de long- en systemische 

circulatie (ejectiefase) en het volume in de ventrikels bijgevolg daalt.  

In de diastolische fase ontspant het hart zich, zodat de drukken in de ventrikels dalen, 

waardoor het hart weer gevuld wordt met bloed. De diastolische fase wordt onderverdeeld in 

een 4-tal opeenvolgende fasen: 1) initiële ontspanning (relaxatie) van de hartspier bij 

gelijkblijvend volume in de ventrikels (isovolumetrische relaxatie) 2) snelle vullingsfase 3) 

langzame vullingsfase en 4) late vullingsfase door extra ventrikel vulling ten gevolge van 

samentrekking (contractie) van de boezems (atria). In de linkerventrikel (LV), wordt een 

normale diastolische fase gekenmerkt door een snelle relaxatie van een soepele (compliante) 

LV met normale afmetingen (dimensies), waarbij de druk in de LV slechts gering oploopt bij 

snelle LV vulling, zowel in rust als bij inspanning. Een kwantitatieve maat voor de systolische 

LV functie is de LV ejectie fractie (LVEF), wat gedefinieerd wordt als het slagvolume 

gedeeld door het eind-diastolisch volume. Er wordt van systolische LV dysfunctie gesproken 

bij een LVEF minder dan 45%.  

Stoornissen in de systolische of diastolische fase worden respectievelijk systolische en 

diastolische dysfunctie genoemd. Uit grote epidemiologische studies blijkt dat zelfs bij 

mensen zonder klachten de aanwezigheid van systolische of diastolische dysfunctie gepaard 

gaat met een verhoogd risico op het ontwikkelen van symptomatisch hartfalen en overlijden. 

  

Systolisch versus diastolisch hartfalen 
Hartfalen kan voorkomen in de aanwezigheid van een (bijna) normale of verminderde LVEF, 

wat reeds ruim 75 jaar geleden werd erkend door Fishberg, die beide vormen van hartfalen 

omschreef als “hypo-diastolisch” en “hypo-systolisch falen”.  

In het geval van systolisch hartfalen (SHF) trekt de hartspier niet krachtig genoeg samen en 

pompt het hart minder bloed rond. Bij diastolisch hartfalen (DHF) is sprake van een gestoorde 

relaxatie en toegenomen stijfheid van het hart, waarbij diastolische vulling van de LV gepaard 

met het onevenredig oplopen van de diastolische LV druk, wat kan leiden tot klachten als 

kortademigheid. Hoewel de mortaliteit van beide vormen van hartfalen fors verhoogd is, heeft 

DHF een iets lagere mortaliteit dan SHF met een 3-jaars sterfte van 23.4% in patiënten met 



DHF en 26.3% in patiënten met SHF. Gedurende de laatste decennia is er een goed inzicht 

verkregen in de onderliggende mechanismen (pathofysiologie), risicofactoren en behandeling 

van SHF, wat heeft geleid tot een daling van de sterfte van SHF. Echter, in schril contrast met 

SHF, bestaat er veel onduidelijkheid over de pathofysiologie van DHF, waardoor een 

effectieve therapie voor DHF helaas nog steeds ontbreekt, met een onveranderd hoge sterfte 

gerelateerd aan DHF over de laatste decennia.  

Volgens de huidige criteria moet er voldaan worden aan een drietal vereisten voordat van 

DHF gesproken kan worden: 1) aanwezigheid van symptomen en tekenen van hartfalen 2) een 

normale of (bijna) normale systolische LV functie (LVEF > 50% en normaal LV eind-

diastolisch volume) en 3) objectief bewijs van LV diastolische dysfunctie (verkregen via 

hartkatheterisatie en/of echocardiografie eventueel aangevuld met verhoogde waardes van 

eiwitten in het bloed die vrijkomen bij hartfalen). Er is sprake van SHF in geval van 

aanwezigheid van symptomen en tekenen van hartfalen, bij een LVEF<45%.  

 

Diastolisch hartfalen onder de loep 
DHF wordt gekenmerkt door een vertraagde en incomplete LV relaxatie en verhoogde 

diastolische LV stijfheid. LV relaxatie wordt o.a. bepaald door de LV nabelasting vanuit de 

systemische circulatie (afterload), en regulatoire processen betreffende de calcium (Ca2+) 

huishouding, contractiele elementen van de hartspiercel (cardiomyocyt) en cardiomyocytaire 

energiebalans. Daarnaast zal de LV relaxatie gestoord verlopen indien de structuur van de 

hartspier (myocard) afwijkend is, bijvoorbeeld door een verhoogde bindweefselafzetting 

(collageen depositie) tussen de cardiomyocyten. Een toegenomen myocardiale collageen 

depositie leidt tevens tot een hogere stijfheid van de LV, waardoor vulling van de LV gepaard 

gaat met een onevenredig snel oplopende diastolische druk in de LV. Uit recente studies van 

ons laboratorium bleek dat de LV stijfheid, LV eind-systolische wandspanning en LV eind-

diastolische druk (LVEDP) vergelijkbaar verhoogd waren bij DHF patiënten met een normale 

versus verhoogde myocardiale collageen depositie. De toegenomen LV stijfheid bij deze DHF 

patiënten bleek met name verklaard te kunnen worden door een fors verhoogde intrinsieke 

cardiomyocytaire stijfheid (rustspanning). Regulatie van de cardiomyocytaire rustspanning 

wordt voornamelijk bepaald door het elastische eiwit titine, dat aanwezig is in de elementen 

van de cardiomyocyt die verantwoordelijk zijn voor de contractie en relaxatie van de 

contractiele elementen (sarcomeren). Titine functioneert als een soort mechanische veer die 

belangrijk betrokken is bij de verwerking en transmissie van zowel extra- als intracellulaire 



kracht signalen. Er bestaan 2 titine varianten (isovormen), die beiden in de sarcomeren van 

cardiomyocyten tot expressie worden gebracht. De titine N2B isovorm is korter en stugger 

dan de langere en meer compliante titine N2BA isovorm. In het normale hart is de verhouding 

N2BA:N2B expressie ongeveer 35:65. Een toename van expressie van de meer compliante 

N2BA titine isovorm leidt tot een afname van de myocardiale stijfheid en daling van de 

cardiomyocytaire rustspanning, wat o.a. is gedocumenteerd bij SHF patiënten met een 

gedilateerde cardiomyopathie of ischemisch hartlijden. Daarentegen leidt een toename van 

expressie van de stuggere N2B titine isovorm tot een hogere myocardiale stijfheid en stijging 

van de cardiomyocytaire rustspanning, wat o.a. is gedocumenteerd bij patiënten met 

hypertensief hartlijden en DHF. Het duurt echter enige tijd (dagen, weken) voordat een 

verandering in N2BA/N2B expressie is doorgevoerd. Acute regulatie van de titine 

gemedieerde cardiomyocytaire rustspanning geschiedt via fosforylatie van de titine 

isovormen, waarbij fosforylatie van m.n. de stugge N2B titine isovorm resulteert in een acute 

daling van de cardiomyocytaire rustspanning. Doordat de in DHF aanwezige toegenomen 

cardiomyocytaire rustspanning, resulterend in een verhoogde myocardiale stijfheid, peracuut 

verlaagd wordt na in-vitro stimulatie van titine fosforylatie, kan een relatieve hypo-

fosforylatie van titine verondersteld worden, die ten grondslag ligt aan deze verhoogde 

intrinsieke cardiomyocytaire stijfheid. Stimulatie van titine fosforylatie zou derhalve dus een 

therapeutische invalshoek kunnen bieden voor het verbeteren van de LV compliantie bij 

patiënten met DHF.  

Fosforylatie van titine met als gevolg een acute daling van de cardiomyocytaire rustspanning 

is mogelijk via een tweetal eiwitten, namelijk proteine kinase A (PKA) en proteine kinase G 

(PKG). PKA wordt geactiveerd door cyclisch AMP dat op zijn beurt gegenereerd wordt na 

stimulatie van de β-adrenerge receptoren. Chronische β-receptor stimulatie heeft in het 

verleden helaas geleid tot oversterfte bij patiënten met SHF en is daardoor verlaten. 

Anderzijds blijkt stimulatie van de PKG activiteit in zowel SHF als DHF een positief effect te 

hebben op LV relaxatie en LV stijfheid zonder belangrijke negatieve effecten. PKG wordt 

geactiveerd via het cyclisch GMP dat op zijn beurt gegenereerd wordt na activatie van 

guanylaat cyclase door ofwel natriuretische peptiden (zoals brain natriuretic peptide;BNP) of 

door stikstof oxide (NO). 

 

 

 



Belang van NO voor de diastolische functie 
NO stimuleert LV relaxatie en vergroot de LV distensibiliteit en compliantie via een scala aan 

werkingsmechanismen, die deels PKG afhankelijk en deels PKG onafhankelijk zijn met o.a. 

modulatie van de cardiomyocytaire sarcomeer eiwitten (waaronder titine), calcium 

huishouding en excitatie-contractie koppeling. Voorts blijkt NO ook belangrijk betrokken te 

zijn bij de myocardiale energie huishouding en metabolisme. Eerdere studies toonden een 

verminderde cardiale energiebalans bij patiënten met DHF. Daarnaast bleken patiënten met 

diabetes mellitus (DM) en obesitas ook een verstoorde cardiale energiebalans te hebben, wat 

correleerde met de ontwikkeling van diastolische dysfunctie.  
Een verminderde aanwezigheid van NO en dysregulatie van NO-gemedieerde activatie van 

intracellulaire signaal transductie routes speelt een belangrijke rol bij de pathogenese van 

hartfalen. Het is bekend dat condities die gepaard gaan met inflammatie en endotheel 

dysfunctie gekenmerkt worden door een verhoogde productie van diverse zuurstof radicalen, 

ofwel oxidatieve stress. Oxidatieve stress op zijn beurt verlaagt de bio-activiteit van NO op 

diverse manieren, zoals het wegvangen van NO deeltjes en het interfereren met de enzymen 

die NO genereren of het NO-signaal doorgeven. De aanwezigheid van oxidatieve stress, 

inflammatie en endotheeldysfunctie is zeer kenmerkend voor cardiovasculaire risicofactoren 

zoals DM, obesitas, metabool syndroom en insuline resistentie. Daarnaast is vroege 

diastolische LV dysfunctie het eerste nadelige cardiale effect van deze metabole 

risicofactoren. Reeds bekende kenmerken van DHF patiënten zijn o.a. oudere leeftijd, 

vrouwelijk geslacht en hypertensie. Het blijkt echter ook dat de prevalentie van metabole 

risicofactoren zoals DM, obesitas en metabool syndroom fors verhoogd zijn bij DHF 

patiënten. Metabole risicofactoren blijken onafhankelijke voorspellers voor de ontwikkeling 

van diastolische LV dysfunctie te zijn en doordat ze vaak gezamenlijk voorkomen, kunnen ze 

elkaars nadelige effect op het hart versterken, met verdere verslechtering van de diastolische 

LV functie tot gevolg.  

De toegenomen LV en cardiomyocytaire stijfheid van DHF patiënten zou mogelijk deels 

verklaard kunnen worden door een titine-fosforylatie tekort, geinduceerd door een 

verminderde PKG activiteit. Deze verminderde PKG activiteit zou verklaard kunnen worden 

door een afgenomen myocardiale cGMP concentratie die op zijn beurt berust op een 

vermindering van NO bioactiviteit op basis van inflammatie en oxidatieve stress in de 

aanwezigheid van een verhoogd metabool risicoprofiel. 

 



Doelen van het huidige promotie onderzoek 
Grote, mondiaal verrichtte studies, waarbij patiënten met DHF behandeld werden met 

bewezen succesvolle medicijnen voor SHF, bleken teleurstellende uitkomsten te hebben in 

patiënten met DHF. Derhalve wordt benadrukt, dat voordat effectieve en specifieke therapie 

voor DHF ontwikkeld kan worden, eerst een beter inzicht verkregen moet worden in de 

pathofysiologie van DHF. Het huidige promotie-onderzoek heeft zich o.a. gericht op de 

volgende vraagstellingen: wat zijn de onderliggende mechanismen van de verhoogde 

cardiomyocytaire rustspanning en ventriculaire stijfheid in DHF? In hoeverre verschillen de 

onderliggende mechanismen in DHF van SHF? In hoeverre verschillen de onderliggende 

mechanismen in DHF van verdikt myocard van patiënten die geopereerd werden in verband 

met een ernstige aortaklepvernauwing (stenose;AS)? Hoe beïnvloedt diabetes mellitus de 

myocardiale ultrastructuur en functie in DHF, SHF en AS? Wat is de rol van oxidatieve stress 

in de stijfheid van cardiomyocyten en NO-gemedieerde signaal transductie? Hoe vertalen 

deze microbiologische mechanismen zich terug naar de klinische praktijk? Tot slot wordt 

gespeculeerd over concrete en specifieke therapie voor DHF op grond van de in dit 

proefschrift verkregen inzichten over de onderliggende, verantwoordelijke mechanismen voor 

verhoogde myocardiale en ventriculaire stijfheid in DHF. Alle studies die gepresenteerd 

worden in het huidige proefschrift betreffen patiënten zonder significant coronairlijden en 

afwezigheid van myocardiale inflammatoire of infiltratieve aandoeningen. Voorts wordt in de 

meeste gepresenteerde studies gebruik gemaakt van LV endomyocardiale biopten, waaruit 

cardiomyocyten geisoleerd werden voor het bepalen van de krachtseigenschappen van deze 

cardiomyocyten. Deze procedure kan als volgt worden beschreven. Aansluitend aan de 

hartkatheterisatie (waarbij de intracardiale drukken en volumina werden gemeten) werd via 

een speciale katheter (bioptoom) een LV endomyocardiaal biopt genomen. De aldus 

verkregen biopten werden geconserveerd in vloeibare stikstof of formaline. Vervolgens kan in 

het laboratorium dit biopt worden bestudeerd voor zowel structurele (histomorphometrie, 

electronenmicroscopie) als functionele eigenschappen (isolatie van cardiomyocyten). 

Cardiomyocyten werden mechanisch geisoleerd uit de LV endomyocardiale biopten en 

behandeld met Triton X-100, waardoor alleen de contractiele elementen van de cardiomyocyt 

overblijven (“skinning” of permeabilisatie). Deze gepermeabiliseerde cardiomyocyten werden 

vervolgens opgespannen tussen een kracht- en motortransducer, opgerekt tot een sarcomeer 

lengte van 2.2 μm en blootgesteld aan diverse Ca2+ concentraties, waardoor zowel de actieve, 

totale en passieve kracht van de cardiomyocyt kan worden gemeten. De passieve kracht van 



de cardiomyocyt is een maat voor de intrinsieke stijfheid van de cardiomyocyt en blijkt te 

correleren met de LV stijfheid. Het effect van fosforylatie op de passieve kracht van de 

cardiomyocyten kan vervolgens worden bestudeerd door in-vitro toevoeging van 

verschillende proteine kinases, zoals PKA en PKG aan de cardiomyocyten. 

 

In Hoofdstuk 2 worden de myocardiale structurele en functionele eigenschappen vergeleken 

tussen patiënten met DHF en SHF. Hypertensie en obesitas kwamen significant vaker voor bij 

patiënten met DHF, terwijl er een trend was voor het vaker voorkomen van DM en een hogere 

leeftijd bij patiënten met DHF. Tevens hadden DHF patiënten hogere piek systolische LV 

drukken, concentrische LV hypertrofie, kleinere LV volumina en aanwijzingen voor een 

toegenomen LV stijfheid. Uit deze studie blijkt dat er belangrijke verschillen bestaan in 

myocardiale structurele en functionele eigenschappen tussen DHF en SHF patiënten. De 

belangrijkste verschillen in myocardiale structurele karakteristieken waren o.a.: een grotere 

cardiomyocytaire diameter en myofibrillaire dichtheid en een hogere expressie van de stijve 

titine N2B isovorm in DHF dan in SHF. Een belangrijk verschil in myocardiale functionele 

eigenschappen is de hogere intrinsieke cardiomyocytaire stijfheid in DHF dan in SHF, zoals 

blijkt uit een hogere passieve kracht van de cardiomyocyten in DHF dan in SHF.  

Een prominente bevinding in de studie blijkt de observatie dat in-vitro toediening van PKA 

leidt tot een peracute daling van de passieve kracht van de cardiomyocyt. PKA induceert 

fosforylatie op myofilamentair niveau. Deze PKA-geïnduceerde daling van de 

cardiomyocytaire passieve kracht was groter in DHF dan in SHF, wat een groter fosforylatie 

tekort op myofilamentair niveau in DHF dan in SHF suggereert. Concluderend toont deze 

studie aan dat de myocardiale structurele en functionele kenmerken verschillen in DHF en 

SHF en ondersteunt deze studie derhalve het klinisch onderscheid van HF patiënten in SHF en 

DHF phenotypes. 

 

In Hoofdstuk 3, worden de onderliggende mechanismen voor de verhoogde LV diastolische 

stijfheid in diabetisch hartlijden bestudeerd aan de hand van LV endomyocardiale biopten van 

diabetische versus non-diabetische SHF en DHF patiënten, die werden gehospitaliseerd ivm 

progressief hartfalen. Aanwezigheid van DM veroorzaakt een afgenomen LV distensibiliteit 

in zowel SHF als DHF, zoals blijkt uit een hogere LVEDP bij een vergelijkbare LV eind-

diastolische volume index (LVEDVI) en een toegenomen LV myocardiale stijfheid. De LV 

myocardiale stijfheid was echter hoger in DHF patiënten met DM dan in SHF patiënten met 

DM. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de onderliggende mechanismen voor een toegenomen 



LV stijfheid in DM verschilt tussen DHF en SHF patiënten. SHF patiënten met DM hadden 

meer myocardiale fibrosering en depositie van advanced glycation endproducts (AGEs) dan 

SHF patiënten zonder DM. In DHF waren myocardiale fibrosering en AGEs depositie 

vergelijkbaar in patiënten met of zonder DM. Daarentegen waren de cardiomyocytaire 

diameter en passieve kracht, evenals de relatieve LV wanddikte, groter in DHF patiënten met 

DM dan DHF patiënten zonder DM. Naast een hogere cardiomyocytaire passieve kracht, 

hadden diabetische DHF patiënten tevens een grotere sarcomeer Z-disk breedte dan DHF 

patiënten zonder DM. Een toegenomen Z-disk breedte suggereert een verandering in de 

elastische eigenschappen van cytoskeletale eiwitten in diabetische DHF patiënten. In-vitro 

toediening van PKA veroorzaakte een peracute daling van de toegenomen cardiomyocytaire 

passieve kracht, waarbij het decrement in passieve kracht na PKA toediening het grootst bleek 

in DHF patiënten met DM.  

In deze studie concludeerden wij dat de onderliggende mechanismen voor een verhoogde LV 

diastolische stijfheid in diabetisch hartlijden verschillen tussen SHF en DHF. In diabetische 

SHF patiënten wordt de toegenomen diastolische LV stijfheid vooral verklaard door 

myocardiale fibrosering en AGEs depositie, terwijl in diabetische DHF patiënten een hogere 

intrinsieke cardiomycytaire stijfheid een meer voorname rol speelt in de toegenomen 

diastolische LV stijfheid.   

 

Hoofdstuk 4 betreft een editorial, en beschrijft de effecten van transcriptionele (expressie) en 

posttranslationele (veranderingen aan eiwitten na expressie) modificaties van het elastische, 

sarcomeer eiwit titine op de diastolische LV functie. Titine speelt een zeer voorname rol bij 

de regulatie van de cardiomyocytaire passieve kracht door dynamische veranderingen in 

expressie van de compliante (N2BA) ten opzichte van de stijve (N2B) isovormen 

(N2BA/N2B expressie ratio), alsmede door dynamische veranderingen in fosforylatie status 

van de afzonderlijke titine isovormen. Dit editorial refereert naar het originele artikel waarin 

wordt beschreven dat PKG, net als PKA, in staat is om titine te fosforyleren, met als gevolg 

een afname van de titine-gemedieerde cardiomyocytaire passieve kracht (Krüger M, et al, 

Circ Res 2009;104:87-94).  

 

In Hoofdstuk 5, worden de effecten van transcriptionele en posttranslationele modificaties 

van titine op de cardiomyocytaire passieve kracht vergeleken tussen patiënten met progressief 

hartfalen, controles en patiënten die geopereerd werden ivm een ernstige, symptomatische 

aortaklep stenose (AS). Tevens werd onderzocht of fosforylatie veranderingen in andere 



myofilamentaire eiwitten dan titine een rol spelen in regulatie van de cardiomyocytaire 

passieve kracht. In deze studie werden patiënten met ernstige AS geïncludeerd aangezien AS, 

net als DHF, gepaard gaat met diastolische LV dysfunctie en concentrische LV hypertrofie. 

De controle groep bestond uit 15 patiënten (3 patiënten met normale LV functie, geanalyseerd 

in verband met ventriculaire ritmestoornissen; 4 patiënten met een normale LV functie, 

geopereerd in verband met mitralisklepstenose; en 8 geëxplanteerde donor harten). 

Vervolgens werd in alle groepen de cardiomyocytaire passieve kracht bepaald zowel voor als 

na in-vitro toediening van PKA. De cardiomyocytaire passieve kracht bleek significant hoger 

in de patiënten met hartfalen dan in de controles en AS patiënten, terwijl de passieve kracht 

vergelijkbaar was tussen controles en AS patiënten. Deze waarneming suggereert een 

belangrijk verschil in het onderliggende mechanisme voor toegenomen diastolische LV 

stijfheid in DHF en AS. In DHF, levert een hogere intrinsieke cardiomyocytaire stijfheid een 

belangrijke bijdrage aan de afgenomen LV compliantie. Daarentegen is in AS de 

cardiomyocytaire stijfheid niet verhoogd en wordt diastolische dysfunctie in AS meer 

waarschijnlijk verklaard door veranderingen in de extracellulaire matrix. Voorts resulteerde 

in-vitro toediening van PKA in een verlaging van de passieve kracht, maar enkel in de SHF en 

DHF patiënten. Derhalve lijkt de afgenomen LV distensibiliteit en hogere stijfheid in 

hartfalen (deels) verklaard te kunnen worden door een potentieel reversibel fosforylatie tekort 

op myofilamentair eiwit niveau.  

Met behulp van gel electroforese met ProQ Diamond en SYPRO Ruby kleuringen werd de 

expressie en fosforylatie van de titine N2BA en N2B isovormen bepaald. De titine 

N2BA/N2B expressie ratio was vergelijkbaar tussen patiënten met hartfalen (SHF en DHF 

samengevoegd) en AS patiënten, maar verschilde tussen hartfalen patiënten en controles, 

waarbij de N2BA/N2B expressie ratio hoger bleek in de patiënten met hartfalen. Dit duidt op 

een transcriptionele modificatie van titine isovorm expressie in hartfalen richting een 

toegenomen expressie van de compliante isovorm, mogelijk als een compensatiemechanisme 

ter coupering van een afgenomen LV distensibiliteit. Titine is de belangrijkste determinant 

van de cardiomyocytaire passieve kracht en uit eerdere onderzoeken is inmiddels gebleken dat 

acute regulatie van de titine-gemedieerde cardiomyocytaire stijfheid, met name bepaald wordt 

door fosforylatie van de stijve titine N2B isovorm, waarbij fosforylatie van N2B leidt tot een 

acute daling van de cardiomyocytaire stijfheid. In deze studie bleek dat de totale titine 

fosforylatie vergelijkbaar was tussen de hartfalen patiënten en de AS patiënten. Echter, 

fosforylatie van de specifieke titine N2B isovorm bleek lager in patiënten met hartfalen dan in 



AS patiënten, wat tevens correleerde met de cardiomyocytaire passieve kracht. Voorts bleken 

er geen verschillen in fosforylatie van andere myofilamentaire eiwitten dan titine. 

Deze studie toont o.a. het belang van het sarcomeer eiwit titine voor het bepalen van de 

cardiomyocytaire passieve kracht. Daarnaast toont deze studie voor het eerst een relatief 

fosforylatie tekort van de stijve titine N2B isovorm in patiënten met hartfalen. Een 

fosforylatie tekort van titine N2B in hartfalen biedt een conceptueel inzicht in de verklaring 

voor de verhoogde cardiomyocytaire stijfheid in patiënten met hartfalen, en voornamelijk 

patiënten met DHF, aangezien DHF patiënten de sterkst verhoogde intrinsieke 

cardiomyocytaire stijfheid tonen met het grootste decrement in passieve kracht na in-vitro 

toevoeging van PKA. Dit suggereert een groter titine fosforylatie tekort in DHF, wat mogelijk 

therapeutische opties zou kunnen hebben, aangezien suppletie van dit titine fosforylatie tekort 

een manier zou kunnen zijn om de LV compliantie te verbeteren.  

 

Hoofdstuk 6, betreft een review artikel waarin de mechanismen van diastolische LV 

dysfunctie in diabetisch hartlijden worden besproken. Oorzakelijke factoren voor een 

toegenomen diastolische LV stijfheid bij DM betreffen o.a. myocardiale fibrose en AGEs 

depositie, metabole afwijkingen, verstoorde Ca2+ huishouding, endotheeldysfunctie, 

myocardiale oxidative stress, verminderde NO aanwezigheid, verstoorde signaal transductie 

via cGMP, verhoogde cardiomyocytaire stijfheid en veranderde titine regulatie. Daarnaast 

wordt het verschillende mechanisme voor diastolische LV dysfunctie in SHF en DHF bij 

diabetisch hartlijden besproken. Tot slot worden mogelijke therapeutische strategieën 

besproken ter behandeling van diastolische LV dysfunctie in diabetisch hartlijden, waarbij 

met name aandacht wordt besteed aan renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS) 

remmers, AGE breakers, statines, peroxisome-proliferator-activated receptor agonisten, 

isosorbide dinitraat, natriuretische peptiden en fosfodiesterase (PDE) remmers. 

 

In Hoofdstuk 7, wordt bij AS patiënten de invloed van DM op myocardiale structurele en 

functionele eigenschappen onderzocht. Patiënten verwezen voor aortaklepvervanging ivm 

ernstige AS werden onderverdeeld in een groep met en zonder DM. Perioperatief werden LV 

endomyocardiale biopten verkregen uit de LV uitstroombaan (Morrow procedure). De LV 

distensibiliteit blijkt lager in AS patiënten met DM dan in AS patiënten zonder DM, zoals 

blijkt uit een hogere LVEDP bij vergelijkbare LVEDVI. Voorts zijn de myocardiale CVF, 

vasculaire AGEs depositie en cardiomyocytaire passieve kracht en diameter allen hoger in 

diabetische AS versus non-diabetische AS patiënten. De toegenomen diastolische LV stijfheid 



in diabetische AS patiënten lijkt derhalve te berusten op veranderingen in zowel het 

extracellulaire als het cardiomyocytaire compartiment. Voorts kon in diabetische AS 

cardiomyocyten de hogere rustspanning gerelateerd worden aan een fosforylatie deficit van de 

stijve titine N2B isovorm. In beide groepen leidde in-vitro toediening van PKA tot een acute 

daling van de passieve kracht, maar bleek het decrement van deze daling in passieve kracht 

groter in de diabetische AS cardiomyocyten. Deze studie toont dat zowel de LV als de 

cardiomyocytaire stijfheid verhoogd is in AS patiënten met DM. Opnieuw wordt de 

belangrijke rol van titine in regulatie van de cardiomyocytaire passieve kracht bevestigd. 

Hypofosforylatie van de stijve titine N2B isovorm in diabetische AS cardiomyocyten is 

gerelateerd aan een hogere cardiomyocytaire stijfheid, welke acuut verlaagd kan worden 

middels fosforylatie van de stijve titine N2B isovorm.  

 

Hoofdstuk 8. Belangrijke kenmerken van myocardiale remodellering in DHF zijn een 

toegenomen intrinsieke stijfheid en hypertrofie van de cardiomyocyten. In experimentele 

modellen bleek dat stimulatie van de myocardiale PKG activiteit een gunstig effect had op 

beide kenmerken. In deze studie bepaalden wij, in DHF, SHF en AS patiënten, de 

myocardiale PKG activiteit, de “downstream” effecten van PKG op de cardiomyocytaire 

passieve kracht en diameter, en de “upstream” controle door cGMP, nitrosatieve/oxidatieve 

stress, en brain natriuretic peptide (BNP). De drie verschillende patiënten groepen verschilden 

onderling in de prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren. Zo was de prevalentie van 

hypertensie en obesitas hoger in DHF dan in SHF en AS. Voorts werden hemodynamische en 

echocardiografische data verzameld en werden in de LV biopten de cardiomyocytaire 

diameter en myocardiale CVF bepaald. Myocardiale homogenaten werden gebruikt voor 

bepaling van de PKG activiteit, cGMP concentratie en expressie van proBNP-108 expressie 

en nitrotyrosine, wat een indirecte indicator is voor de hoeveelheid nitrosatieve/oxidatieve 

stress. Additionele kwantitatieve immunohistochemie werd verricht voor bepaling van PKG 

activiteit, en expressie van nitrotyrosine, soluble guanylate cyclase (sGC) en 

phosphodiesterase type 5A (PDE5A). Phosphodiesterase type 5A catalyseert de afbraak van 

cGMP, leidend tot terminatie van cGMP-PKG signaal transductie.  

Uit onze studie blijkt dat de myocardiale PKG activiteit en cGMP concentratie significant 

lager zijn in DHF dan in SHF en AS patiënten. Deze lagere myocardiale PKG activiteit en 

cGMP concentratie in DHF waren geassocieerd met een toegenomen cardiomyocytaire 

rustspanning en fors verhoogde nitrotyrosine expressie, wat een status van verhoogde 

nitrosatieve/oxidatieve stress in DHF suggereert. In-vitro toediening van PKG induceerde een 



acute daling van de cardiomyocytaire rustspanning in alle groepen, terwijl het decrement in de 

PKG-geinduceerde daling van de rustspanning het grootst bleek in de cardiomyocyten van 

DHF patiënten. De verminderde PKG activiteit en lagere myocardiale cGMP concentration in 

DHF kon niet verklaard worden door een veranderde expressie van sGC of PDE5A, 

aangezien deze vergelijkbaar waren in alle patiënt groepen, noch door een veranderde 

natriuretische peptide expressie, welke vergelijkbaar was in DHF and AS. Een door 

nitrosatieve/oxidatieve stress geïnduceerde afname in NO aanwezigheid en activiteit lijkt 

derhalve de meest voor de hand liggende verklaring voor de lagere myocardiale PKG 

activiteit en cGMP concentratie in DHF. Het is inderdaad bekend dat oxidatieve stress leidt 

tot endotheeldysfunctie, inhibitie van NO en compromittatie van activiteit van de NO- en 

cGMP-PKG-gemedieerde signaal transductie routes. De verhoogde nitrosatieve/oxidatieve 

stress in DHF zou mogelijk verklaard kunnen worden door de hogere prevalentie van 

metabole risicofactoren in DHF. In deze studie concludeerden wij dat DHF myocard 

gekenmerkt wordt door een afgenomen signaal transductie-activiteit van NO-cGMP-PKG, 

waarschijnlijk veroorzaakt door verhoogde nitrosatieve/oxidatieve stress. De lage myocardiale 

PKG activiteit zou kunnen leiden tot een hypofosforylatie van de stijve titine N2B isovorm, 

waardoor de intrinsieke cardiomyocytaire stijfheid verhoogd wordt. Derhalve lijkt een 

medicamenteuze interventie gericht op stimulatie van de signaal transductie activiteit van NO-

cGMP-PKG een mogelijke therapeutische optie om de LV compliantie in DHF te verbeteren. 

 

Hoofdstuk 9 betreft een review, die het belang van metabole risicofactoren, 

nitrosatieve/oxidatieve stress en lage myocardiale PKG activiteit beschrijft voor de 

pathofysiologie van DHF. Het artikel behandelt de onderliggende pathofysiologische 

mechanismen voor de verhoogde LV diastolische stijfheid in DHF, bestaande uit o.a., 

inflammatie, nitrosatieve/oxidatieve stress, verstoorde energiebalans, veranderingen in de 

extracellulaire matrix, endotheel dysfunctie, verlaagde myocardiale NO aanwezigheid en 

verminderde myocardiale PKG activiteit en cGMP concentratie. Tevens wordt besproken hoe 

verhoogde nitrosatieve/oxidatieve stress remming van de NO-cGMP-PKG signaal transductie 

bewerkstelligt, alsmede de negatieve effecten van een verminderde myocardiale NO 

aanwezigheid en gestoorde cGMP-PKG signaal transductie voor DHF. De potentiële 

relevantie voor de verhoogde aanwezigheid van cardiovasculaire en metabole risicofactoren 

in DHF in relatie tot de toegenomen nitrosatieve/oxidatieve stress, lagere myocardiale NO 

aanwezigheid en verminderde myocardiale PKG activiteit wordt benadrukt. Tevens worden 

nieuwe en potentiële specifieke en effectieve DHF behandel strategieën voorgesteld, o.a. 



bestaande uit stimulatie van myocardiale NO aanwezigheid en NO-cGMP-PKG signaal 

transductie, verbetering van het myocardiale energiemetabolisme, alsmede verlaging van 

myocardiale inflammatie en nitrosative/oxidative stress. 

 


