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Samenvatting

Het doel van dit proefschrift was het verkrijgen van een beter inzicht in de complexe, 
multifactoriële etiologie van humane diabetische cardiomyopathie. Hoofdstuk 1 geeft een 
inleidend overzicht van de van de structurele, functionele en metabole veranderingen 
die optreden in het hart van patiënten met diabetes mellitus type 2 (T2DM). Daarnaast 
worden de effecten van dieetinterventies, geneesmiddelen die de bloedglucose verlagen 
en bariatrische chirurgie op de hartfunctie bij patiënten met diabetische cardiomyopathie 
besproken.
Recent onderzoek dicht een belangrijke rol toe aan eiwitten die worden uitgescheiden 
door het vetweefsel. Deze zogenaamde (adipo)cytokines kunnen de cardiometabole 
(stofwisseling van het hart) functie beïnvloeden, en veranderingen daarin bij patiënten met 
T2DM induceren. De rol van enkele circulerende (adipo)cytokines op de cardiometabole 
functie werd onderzocht in mannelijke patiënten met T2DM patiënten zonder hart- en 
vaatziekten. De resultaten van deze studies staan beschreven in de Hoofdstukken 2, 3 en 
4. Daarnaast werd de rol van het vetweefsel dat direct grenst aan de hartspier, namelijk 
het epicardiale vetweefsel (EAT), bestudeerd. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van de 
analyse van de relatie tussen EAT, de hartspierdoorbloeding en de coronaire calciumscore 
(mate van aderverkalking in de kransslagaderen) in 46 T2DM patiënten en 153 niet-T2DM 
patiënten die onderzocht werden op kransslagaderlijden. Tenslotte beschrijft Hoofdstuk 
6 de effecten van glucagon-like peptide (GLP)-1 (een darmhormoon dat vrijkomt na het 
eten) receptor agonist (medicijnen die afgeleid zijn van dit darmhormoon) behandeling, 
exenatide, op de hartfunctie, de doorbloeding en energetica (zuurstofstofwisseling alsmede 
de de energiehuishouding) van de hartspier in 26 T2DM patiënten met een verminderde 
pompfunctie van de linker hartkamer.

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de veranderingen die optreden in de structuur van 
de hartspier, alsmede de hartfunctie en de stofwisseling in diabetische cardiomyopathie. 
Een van de belangrijkste structurele veranderingen bij het ontstaan van diabetische 
cardiomyopathie is de verdikking van de hartspier van de linker hartkamer. Hypertensie, 
overgewicht en kransslagaderlijden bij patiënten met T2DM dragen bij aan het ontstaan 
van de verdikking van de hartspier. Aanvankelijk resulteren deze structurele veranderingen 
in de hartspier tot een verminderde diastolische functie (vulling van de linker hartkamer) en 
blijft de systolische functie (pompfunctie) behouden. Het verdere beloop van diabetische 
cardiomyopathie wordt echter ook gekenmerkt door de aanwezigheid van systolische 
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dysfunctie. De veranderingen in de stofwisseling van de hartspier in geval van diabetische 
cardiomyopathie worden gekarakteriseerd door een verdere verschuiving van glucose- 
naar voornamelijk vetzuurstofwisseling. Dit gaat gepaard met verhoogde vetstapeling in de 
hartspier. Een verhoogd verbruik van vetzuren kan in een verhoogde zuurstofconsumptie 
resulteren bij een zelfde hoeveelheid gegenereerde energie. Dit kan leiden tot een minder 
efficiënte energiehuishouding. Er is echter geen directe relatie tussen deze veranderingen in 
de stofwisseling en hartfunctie aangetoond in humane diabetische cardiomyopathie. Hoewel 
veel kennis over diabetes is opgedaan vanuit dierstudies, met name bij knaagdieren, kan 
deze kennis niet direct worden vertaald naar de humane situatie. De grote verschillen tussen 
dierstudies naar diabetische cardiomyopathie en humane diabetische cardiomyopathie zijn 
gelegen in de grote verschillen in genetische en omgevingsgerelateerde factoren in de mens 
vergeleken met de gecontroleerde toestand van experimenten met dieren. Voorbeelden 
hiervan zijn de genetische homogeniteit van diermodellen of de extreme veranderingen in 
de stofwisseling waaraan de dierlijke hartspier wordt blootgesteld in een relatief korte tijd. 
Daarnaast is bekend dat knaagdieren nauwelijks aderverkalking ontwikkelen. Bovendien 
worden T2DM patiënten vaak behandeld met andere medicijnen dan glucose verlagende 
middelen zoals cholesterolverlagende middelen of bloeddrukverlagende medicijnen, die 
ook direct effect hebben op de bloedvetten, bloeddruk, aderverkalking en remodelling 
(veranderingen van structuur en grootte) van het hart. Het is daarom te verwachten dat de 
humane situatie verder zal afwijken van de diermodellen naarmate de tijd vordert. Tevens 
zijn er enkele therapieën op de stofwisseling beschreven. Dieetstudies tonen uiteenlopende 
effecten. In gezonde slanke mannen is na een zeer streng 3 daagse dieetinterventie een 
toegenomen vetgehalte in de hartspier gezien met daarbij een verminderde diastolische 
functie van de linker hartkamer. Aan de andere kant is een verminderd vetgehalte in 
de hartspier en een verbetering van de diastolische functie beschreven na langdurige 
vermindering van de intake in obese T2DM patiënten. Pioglitazon, een glucose verlagend 
medicijn, verbetert de diastolische functie in T2DM patiënten zonder hart- en vaatziekten. 
Echter, deze medicijnen kunnen wel een verhoogd risico op hartfalen veroorzaken door 
vochtretentie. Derhalve zijn deze middelen minder geschikt in patiënten met hartfalen. 
Kleine studies die een kortdurende behandeling met GLP-1 bestudeerden, laten gunstige 
effecten op de systolische functie en het algemeen functioneren in patiënten met hartfalen 
zien. Positieve effecten op het hart door dipeptidyl peptidase (DPP)-4 remmers (medicijnen 
die de afbraak van de lichaamseigen darmhormonen tegengaan) zijn ook beschreven. 
Echter, behandeling met enkele DPP-4 remmers is geassocieerd met een verhoogd risico 
op een opname voor hartfalen. Bariatrische chirurgie lijkt een veelbelovende behandeling 
met gunstige effecten op de structuur en functie van de linker hartkamer, met daarbij een 
verlaagd risico op hart- en vaatziekten.
Een belangrijk deel van dit proefschrift richt zich op de rol van (adipo)cytokines. In Hoofdstuk 
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2 werden de associaties van osteoprotegerine en adiponectine met de elasticiteit van de 
aorta, de hartfunctie en de glucosestofwisseling van de hartspier onderzocht in 78 T2DM 
patiënten en 14 gezonde deelnemers. Op basis van eerdere studies wordt verondersteld 
dat osteoprotegerine betrokken is bij het ontstaan van aderverkalking, terwijl adiponectine 
gerelateerd is aan insulinegevoeligheid. In deze studie hadden de T2DM patiënten een 
lagere distensibiliteit van de aorta (een maat voor de elasticiteit van de aorta) en kleinere 
linker hartkamervolumes, alsmede een verlaagde diastolische functie en een verminderde 
glucosestofwisseling van het hart. Verder hadden de patiënten met T2DM verhoogde 
osteoprotegerine en verlaagde adiponectine waarden in de circulatie vergeleken met de 
gezonde deelnemers in de studie. In patiënten met T2DM waren de plasma osteoprotegerine 
waarden negatief gecorreleerd met de distensibiliteit van de aorta, het volume van de linker 
hartkamer tijdens maximale vulling, de diastolische functie en de glucosestofwisseling van 
het hart. Positieve correlaties werden gevonden met leeftijd, HbA1c en de massa/volume 
ratio van de linker hartkamer. De negatieve relatie tussen osteoprotegerine en het volume 
van de linker hartkamer tijdens maximale vulling werd ook gevonden bij analyse van de 
gehele studiepopulatie (T2DM patiënten en gezonde vrijwilligers samen). Multivariate 
regressie analyse toonde echter aan dat de relatie tussen osteoprotegerine en het volume 
van de linker hartkamer tijdens maximale vulling in de T2DM patiënten werd bepaald door 
leeftijd en bloeddruk. Correctie voor leeftijd en HbA1c verzwakte ook de relatie tussen 
osteoprotegerine en de diastolische functie. Echter, de negatieve associatie tussen het 
plasma osteoprotegerine gehalte en distensibiliteit van de aorta alsmede de relatie tussen 
osteoprotegerine en massa/volume ratio van de linker hartkamer bleven significant na 
aanpassing voor systolische bloeddruk. Plasma adiponectine waarden in de patiënten met 
T2DM waren negatief geassocieerd met BMI en middelomtrek en positief met het HDL-
cholesterol gehalte en insulinegevoeligheid. Correlaties tussen adiponectine en HbA1c, rate 
pressure product (product van systolische bloeddruk en hartslag) en de glucosestofwisseling 
van de hartspier waren alleen significant in analyses van de gehele studiegroep (T2DM 
patiënten en gezonde vrijwilligers samen). De adiponectine waarden waren niet significant 
gerelateerd met de hartfunctie. Insulinegevoeligheid, HbA1c en middelomtrek droegen 
bij aan de associatie tussen adiponectine en de glucosestofwisseling van de hartspier. 
Deze bevindingen wijzen erop dat osteoprotegerine gebruikt kan worden als marker voor 
cardiale dysfunctie en adiponectine als beschermende marker van de stofwisseling van de 
hartspier in vroege diabetische cardiomyopathie.

In Hoofdstuk 3 is de relatie tussen activine A, hartfunctie en de stofwisseling van de 
hartspier bestudeerd. Activine A is een hormoon dat wordt uitgescheiden door het EAT. In 
eerdere onderzoeken is gevonden dat de afgifte van activine A door het EAT verhoogd is bij 
patiënten met T2DM vergeleken met controles. Daarnaast is dit eiwit mogelijk betrokken 
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zijn bij de ontwikkeling van littekenweefselvorming van de hartspier. In onze studie waren de 
circulerende activine A waarden vergelijkbaar tussen de 78 T2DM patiënten en de 14 gezonde 
deelnemers. In multivariate analyse waren de activine A waarden in patiënten met T2DM 
negatief geassocieerd met de glucosestofwisseling van de hartspier en positief met de massa/
volume ratio van de linker hartkamer. Behandeling van patiënten met T2DM met metformine, 
een bloed glucose verlagend medicijn, gedurende 24 weken leidde tot een verlaging van de 
activine A plasmawaarden. Daarentegen had behandeling met pioglitazon geen invloed op de 
activine A waarden. De veranderingen in de activine A plasmawaarden waren niet gerelateerd 
aan de veranderingen in de glucosestofwisseling van de hartspier na behandeling met 
pioglitazon of metformine. Wel kon een borderline significante correlatie worden vastgesteld 
tussen de veranderingen in activine A waarden en veranderingen in de massa/volume ratio 
van de linker hartkamer na behandeling met pioglitazon. Er werden geen associaties gevonden 
tussen activine A waarden en determinanten van de diastolische functie. Op basis van deze 
bevindingen concluderen we dat activine A een rol zou kunnen spelen in de verslechtering van 
de glucosestofwisseling van de hartspier en de remodelling van het hart in vroege diabetische 
cardiomyopathie.

In Hoofdstuk 4 is de relatie tussen omentine-1 en hartfunctie bestudeerd. Van omentine-1 
wordt verondersteld dat het evenals adiponectine een beschermende functie heeft op het 
ontstaan van een verminderde hartfunctie bij patiënten met T2DM. De omentine-1 waarden 
werden bepaald in plasma van 78 T2DM patiënten en 14 controles en in cardiale vetdepots van 
14 T2DM en 11 niet-T2DM patiënten die open hart chirurgie ondergingen. Zowel de expressie 
als de afgifte van omentine-1 waren hoger in EAT vergeleken met subcutaan vetweefsel. 
Daarnaast waren de expressie en afgifte van omentine-1 door het vetweefsel verlaagd bij 
T2DM patiënten vergeleken met niet-T2DM patiënten. Eveneens vonden we dat omentine-1 
waarden in het plasma lager waren bij T2DM patiënten zonder hart- en vaatziekten vergeleken 
met gezonde deelnemers. In deze studiegroep waren de omentine-1 plasmawaarden positief 
gerelateerd aan de diastolische functie. De verbetering in de diastolische functie na 24 weken 
behandeling met pioglitazon was geassocieerd met verhoging van de omentine-1 waarden 
bij follow-up. Deze associaties werden niet gevonden bij de patiënten die metformine 
kregen. In vitro blootstelling van cardiomyocyten aan geconditioneerd medium van EAT van 
T2DM patiënten veroorzaakte een vermindering van de kracht waarmee de hartspiervezels 
samentrekken. Ook de insuline-gemediëerde signaaldoorgifte in de hartspiercellen werd 
geremd na de blootstelling aan factoren die worden uitgescheiden door het EAT. Echter, zowel 
vermindering van de kracht waarmee de hartspiercellen samentrekken als insulineresistentie 
werden tegengegaan door toevoeging van omentine. Deze bevindingen suggereren dat 
omentine-1 inderdaad fungeert als een beschermende adipokine gezien de associatie met de 
diastolische functie van de linker hartkamer in T2DM patiënten zonder hart- en vaatziekten.
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Een overmaat aan EAT is geassocieerd met een verminderde doorbloeding van de hartspier. 
In Hoofdstuk 5, werd de invloed van T2DM op de relatie tussen EAT, de de doorbloeding 
van de hartspier en de coronaire calciumscore bestudeerd in een studiegroep bestaande 
uit 46 T2DM patiënten en 153 niet-T2DM patiënten met een laag tot intermediair risico 
op kransslagaderlijden. De doorbloeding van de hartspier werd onderzocht in rust en 
tijdens hyperemie (een adenosine-geïnduceerde volledige verwijding (vasodilatatie) van 
de kleine bloedvaten van de circulatie van de hartspier). Hierbij werd positron emission 
tomography (PET), gebruikmakend van radio-actief gemarkeerd water, gecombineerd 
met computed tomography (CT) om de hoeveelheid EAT en de coronaire calciumscore te 
bepalen. EAT volumes en de coronaire calciumscore waren vergelijkbaar tussen de niet-
T2DM en de T2DM. In beide patiëntengroepen werden vergelijkbare waarden voor de 
doorbloeding en de vaatweerstand van de hartspier in rust gevonden. Daarentegen waren 
de hyperemische doorbloeding van de hartspier en de coronaire flow reserve (de mate 
waarin de doorbloeding van de hartspierkan toenemen als reactie op maximale inspanning 
of hyperemie) verlaagd in T2DM patiënten. Ook werd een hogere hyperemische coronaire 
vaatweerstand gevonden in T2DM patiënten. Gepoolde analyse van alle patiënten toonde 
een positieve associatie tussen EAT volume en hyperemische coronaire vaatweerstand maar 
niet met de doorbloeding van de hartspier in rust, en tijdens hyperemie, of met de coronaire 
vaatweerstand in rust. In de subgroep analyse werd een negatieve associatie tussen EAT 
volume en hyperemische doorbloeding van de hartspier en coronaire flow reserve gezien 
in de groep van niet-T2DM patiënten. Daarnaast werd een positieve associatie met 
hyperemische coronaire vaatweerstand in dezelfde groep gevonden. Multivariate regressie 
analyse met aanpassing voor leeftijd, geslacht en BMI toonde een onafhankelijke associatie 
tussen EAT volume en hyperemische doorbloeding van de hartspier, coronaire flow reserve 
en hyperemische coronaire vaatweerstand in de groep van niet-T2DM patiënten. In de 
T2DM patiënten werd geen associatie gevonden tussen EAT volume en de doorbloeding 
van de hartspier. Deze resultaten geven aan dat EAT een rol speelt in de doorbloeding van 
de hartspier maar in geval van T2DM lijkt de pathofysiologie multifactoriëel en complexer.

Zoals eerder genoemd in Hoofdstuk 1 is de behandeling met GLP-1 receptor agonisten 
geassocieerd met gunstige effecten op het hart in hartfalen. De onderliggende mechanismen 
zijn echter niet duidelijk. Mogelijk speelt verbetering van de vaatfunctie door GLP-1 receptor 
agonisten hierbij een rol. Tevens kan een verschuiving in de stofwisseling van de hartspier 
naar een verhoogd verbruik van glucose in plaats van vetzuren gunstige effecten op de 
energiehuishouding van de hartspier hebben. De effecten van behandeling met een GLP-1 
receptor agonist op de doorbloeding en de stofwisseling van de hartspier in patiënten met 
T2DM zijn nog niet duidelijk. Derhalve werden de directe effecten van 26 weken behandeling 
met een GLP-1 receptor agonist, exenatide, bestudeerd op de hartfunctie, doorbloeding en 
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zuurstofstofwisseling van de hartspier in T2DM patiënten met een verslechterde systolische 
functie van de linker hartkamer. Deze effecten, beschreven in Hoofdstuk 6, zijn geanalyseerd 
in een gerandomiseerde studie met insuline glargine als controlemedicijn, zodat in beide 
groepen de glycemische instelling verbeterden. Tevens ondergingen gezonde controles met 
een vergelijkbare BMI dezelfde testen om de veranderingen in zuurstofconsumptie van 
de hartspier en de energiehuishouding van het hart in T2DM patiënten te bestuderen. De 
doorbloeding en zuurstofconsumptie van de hartspier en de energiehuishouding werden 
onderzocht met PET-scans, gebruikmakend van radio-actief gemarkeerd water en acetaat 
(azijnzuur). Zowel de hyperemische doorbloeding van de hartspier als de coronaire flow 
reserve waren verlaagd in de T2DM patiënten vergeleken met de gezonde deelnemers. 
De zuurstofconsumptie van de hartspier en de energiehuishouding van het hart waren 
niet significant verschillend tussen T2DM patiënten en gezonde controles. Behandeling 
met exenatide zorgde voor een significant gewichtsverlies vergeleken met behandeling 
met insuline glargine. De glycemische instelling verbeterde na 26 weken behandeling met 
exenatide en insuline glargine. Er konden echter geen veranderingen vastgesteld worden 
in de hartfunctie, doorbloeding en zuurstofstofwisseling van de hartspier na 26 weken 
behandeling met exenatide of insuline glargine. Samenvattend zijn de zuurstofstofwisseling 
en de energiehuishouding van het hart dus niet verminderd of verslechterd in deze groep 
T2DM patiënten vergeleken met gezonde controles. Verder hebben zesentwintig weken 
behandeling met exenatide of insuline glargine geen effect op de hartfunctie, doorbloeding 
en energetica van de hartspier in T2DM patiënten met een verminderde systolische functie.

Conclusies

In diabetische cardiomyopathie leiden structurele- en stofwisselingsveranderingen tot 
een verminderde hartfunctie. Veel kennis is opgedaan uit dierstudies maar de vertaling 
naar de humane situatie moet met enige voorzichtigheid worden gedaan omdat het 
beloop van humane diabetische cardiomyopathie complexer is en multifactorieel schijnt. 
Vroege interventies op de stofwisseling kunnen op een gunstige manier de stofwisseling 
en de functie van het hart beïnvloeden. Hiermee zou de progressie naar hartfalen kunnen 
worden vertraagd. Eiwitten die worden afgegeven door het vetweefsel kunnen zowel 
beschermend zijn voor het hart zijn of juist een negatieve rol spelen door de verstoring van 
de stofwisseling van de hartspier of de hartfunctie in vroege diabetische cardiomyopathie. 
Tevens is een overmaat aan EAT geassocieerd met een verminderde doorbloeding van de 
hartspier maar in T2DM lijken andere factoren een grotere rol te spelen in het ontstaan 
van een verminderde doorbloeding van de hartspier. In T2DM patiënten met een milde 
vermindering van de systolische functie in vergelijking met gezonde vrijwilligers, kon 
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geen verslechtering van de zuurstofstofwisseling- en energiehuishouding van de hartspier 
worden aangetoond. Zesentwintig weken behandeling met exenatide zorgt voor een 
significant gewichtsverlies en een vergelijkbare verbetering van de glycemische instelling 
vergeleken met insuline glargine. Exenatide en insuline glargine hebben geen effect op de 
hartfunctie, doorbloeding en energetica van de hartspier.

Methodologische overwegingen

Diverse studies die in dit proefschrift zijn beschreven, hebben een cross-sectionele opzet en 
zijn derhalve beperkt tot het beschrijven van relaties in plaats van aantonen van oorzakelijke 
verbanden. Echter door het bestuderen van gezonde vrijwilligers met vergelijkbare 
leeftijd en BMI, alsmede het gebruik van nieuwe beeldvormende technieken, dragen deze 
resultaten bij aan de kennis over diabetische cardiomyopathie. De gerandomiseerde studie 
waarin de effecten van exenatide werden onderzocht op hartfunctie, doorbloeding en 
de stofwisseling van de hartspier werd gelimiteerd door de kleine patiëntenpopulatie en 
deelname van alleen mannelijke patiënten. Bovendien hadden deze patiënten reeds hart- 
en vaatziekten. Behandeling met een GLP-1 receptor agonist zou mogelijk vooral gunstige 
effecten op het hart kunnen hebben in vroege diabetische cardiomyopathie.
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Toekomstig onderzoek

De enorme stijging van het aantal patiënten met obesitas en gerelateerd hieraan het 
aantal patiënten met T2DM zal ook leiden tot een toename van het aantal patiënten met 
hart- en vaatziekten. Een veilige behandeling in de groep patiënten met T2DM en hart- en 
vaatziekten is even belangrijk als een effectieve verlaging van de bloedglucose waarden. 
Er zijn geen veranderingen gezien in de hartfunctie, de doorbloeding en de stofwisseling 
van de hartspier na behandeling met een GLP-1 receptor agonist gedurende een half jaar 
in een kleine populatie van mannelijke T2DM patiënten met een systolische dysfunctie. De 
deelname van alleen mannelijke patiënten met een milde verminderde systolische functie 
zorgt ervoor dat de resultaten nog niet algemeen toepasbaar zijn. Toekomstig onderzoek 
naar de effecten van glucoseverlagende therapie zal derhalve moeten plaatsvinden met 
zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten met en zonder hart- en vaatziekten. Tevens zal 
dit onderzoek zich moeten richten op de effecten op het vaatsysteem en de stofwisseling 
van de hartspier alsmede de invloeden van deze effecten op de hartfunctie.
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