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Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een aandoening gekarakteriseerd door 

hypertrofie van de linker ventrikel in de afwezigheid van een aanwijsbare, 

onderliggende oorzaak. Met een prevalentie van 1 op 500 is het de meest 

voorkomende, erfelijke hartaandoening en de belangrijkste oorzaak voor plotselinge 

hartdood in jong volwassenen, voornamelijk atleten. Karakteristieke pathologische 

veranderingen zijn hypertrofie van de cardiomyocyt, disorganizatie van de myofibrillen 

en focale, interstitiele fibrose. Op genetisch vlak werd HCM gezien als een ziekte van 

de sarcomeer, waarin de meeste mutaties tot nu toe zijn gevonden in genen die 

coderen voor eiwitten in het contractiele apparaat van de hartspiercel. Echter, meta-

analyses lieten zien dat de frequentie van mutaties in verschillende cohorten lag 

tussen de 30 en 70%. Recent onderzoek toonde een sterke correlatie tussen de vorm 

van het interventriculare septum van het hart (het “fenotype”) en het onderliggende 

genotype; 80% van de patiënten met septum hypertrofie, waarbij hypertrofie de linker 

hartkamer inbuigt (reverse curve HCM) had een mutatie, in tegenstelling tot slechts 8% 

van de patiënten met hypertrofie rond het uitstroom traject van de linker ventrikel 

(sigmoïdal-HCM). Gebaseerd op deze bevindingen,  besloten we het onderzoek te 

richten op de genetische basis van HCM  in patienten waarbij geen afwijking in 

sarcomeer genen werd gevonden en genotype-fenotype correlaties van nieuw 

ontdekte genen.  

 

 Hoofdstuk 1 is een algemene introductie in HCM, waarin de klinische en 

genetische geschiedenis van HCM worden besproken. Verder wordt de status van de 

genetica van HCM in 2007 besproken alswel de recente observatie van een sterke 

correlatie tussen de vorm (de morfologie) van het septum en het onderliggende 

genetische substraat. Daarbij is het een opzet voor de meeste hoofdstukken van dit 

proefschrift en de discussie of HCM één ziekte is dan wel een ziekte die onderverdeeld 

zou moeten worden in verschillende klinische, genetische en/of morfologische 

subgroepen. 
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 In hoofdstuk 2 worden de ontdekkking en genotype-fenotype relaties 

besproken van mutaties in 3 Z-disc geassocieerde genen. Aangezien na analyse van 

de sarcomeer genen in een groot gedeelte van HCM patiënten geen mutatie werd 

gevonden werd de aandacht gericht op de aanliggende elementen van de Z-disc; 

reeds eerder waren mutaties gevonden in dilaterende cardiomyopathie (DCM) en 

verscheidende diermodellen onderschreven een potentiele rol van de Z-disc genen in 

de pathogenese van HCM.  In ons onderzoek beschrijven we de ontdekking dat 4% 

van patiënten met HCM een mutatie heeft in de Z-lijn eiwitten muscle LIM-protein 

(MLP, gecodeerd door CSRP3) en telethonin (gecodeerd door TCAP). Fenotypisch 

gezien leken patiënten met een Z-disc mutatie op patiënten met een mutatie in een 

van de myofilament genen en waren ze meer aangedaan dan patiënten zonder HCM 

mutatie. 

 

 Hoofsdtuk 3 beschrijft de ontdekking van mutaties in Ankyrin repeat domain 1 

(gecodeerd door ANKRD1) in patiënten met HCM. In samenwerking met collega’s in 

Japan geleid door Dr. Akinora Kimura beschrijven we de ontdekking van 3 nieuwe 

mutaties in ANKRD1 in twee onafhankelijke cohorten van HCM-patiënten. Daarnaast 

werden twee mutaties gevonden in het N2A-domein van het zeer grote, sarcomeer 

eiwit titin (gecodeerd foor het gen TTN). Functionele studies van deze mutaties 

vertoonden toegenomen binding van titin en ANKRD1 alswel dislocalisatie van 

ANKRD1-mutanten in cardiomyocyten. In tegenstelling tot normaal ANKRD1, 

normaalgesproken gelocaliseerd in de Z-I band van de sarcomeer, bleek gemuteerd 

ANKRD1 gelocaliseerd te zijn in of rond het membraan van de nucleus in ongeveer 

60% van volwassen cardiomyocyten.  

 

 In hoofdstuk 4 en 5 worden de genotype-fenotype relaties beschreven tussen 

eerder ontdekte, myofilament mutaties en de relatie tot sexe (hoofdstuk 5) en/of de 

onderliggende morfologische vorm van het interventriculaire septum. Gelijk aan de 

correlatie gezien tussen reverse-curve HCM en de aanwezigheid van een myofilament 

mutatie, bleek na  analyse Z-disc HCM voornamelijk sigmoïd van vorm te zijn. Van de 

13 patiënten met een mutatie in een van de Z-disc genen, bleek 85% een sigmoïdale 

contour op echo te hebben; geen van de patiënten had tekenen van reverse-curve 

HCM. Deze bevindingen leidden ons tot de speculatie dat het pathogenetische 

mechanisme van Z-disc patiënten preferentieel sigmoïdale hypertrofie veroorzaakt in 

het uitstroom traject van de linker ventrikel. 
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 Hoofdstuk 5 richt zich op dezelfde subgroep, met een speciaal focus op sexe-

verschillen tussen de patiënten. Een eerder gepubliceerde studie op patiënten zonder 

bekend genotype met HCM uit de VS en Italie liet zien dat vrouwen over het algemeen 

ouder waren bij hun diagnose met HCM, meer obstructie hadden van het linker 

ventriculaire uitstroom traject en vaker hartfalen ontwikkelden. Voor onze studie 

ondernamen we een soortgelijke analyse op patiënten met HCM, gegenotypeerd voor 

mutaties in de sarcomeer genen en gescoord voor de morfologsiche vorm van het 

septum. Gelijk aan de voorgaande resulaten zagen wij significante verschillen tussen 

mannen en vrouwen, maar verschillen werden alleen gezien in de subgoup van 

vrouwen met mutatie-negatief, sigmoïd HCM. Multi en lineair statistische regressie 

modellen wezen uit dat, voor vrouwen, diagnose leeftijd, systolische bloeddruk en 

aanwezigheid van linker ventrikel uitstroom obstructie direct afhankelijk waren van 

sigmoïde hypertrofie. Deze bevindingen demonstreerden dat in HCM patiënten met 

een myofilament mutatie de mutatie het ziekteproces lijkt te domineren, en dat in 

afwezigheid van een mutatie, sexe een grote invloed lijkt te hebben op het fenotype 

van HCM. 

 

 In een poging om genotype negatief HCM verder te verklaren, ondernamen we 

vervolgens een stap weg van de Z-disc om een nieuw kandidaat gen te bestuderen, 

dat in knock-out muizen een beeld liet zien van HCM met een specifieke voorkeur  

voor mannetjes muizen. In hoofdstuk 6 beschrijven we de ontdekking van 6 nieuwe 

HCM-mutaties in TIEG1 (TGF -inducible early gene-1 gecodeerd door het gen TIEG1) 

in twee onafhankelijke cohorten van HCM patiënten van het Academisch Medisch 

Centrum in Amsterdam (AMC) en de Mayo Clinic in Rochester, MN in de Verenigde 

Staten. In vitro analyses van de gevonden mutaties, liet, gelijk aan studies in de knock-

out muizen, een modificatie van TIEG1 zien op de promoter van PTTG1  uitschrijven 

svp voor 5 van de 6 gekloonde mutaties resulterend in een significante overexpressie 

van de PTTG1-promoter activiteit. Immunohistochemische analyse van hartweefsel liet 

een toename zien van PTTG1-eiwit expressie zien in HCM-patiënten en zelfs meer in 

patiënten met een TIEG1-mutatie, aanwijzingen dat PTTG1 wellicht een biomarker is 

voor HCM.  
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 Hoofdstuk 7 is een recent review artikel waarin de diagnostische, 

prognostische en therapeutische implicaties voor genetisch testen in HCM worden 

besproken. Naast de geschiedenis en huidige stand van zaken in genetica van HCM, 

wordt besproken hoe genetisch testen voor HCM zich heeft verplaatst van het 

laboratorium naar de handen van de arts aan het bed van de patiënt. Het geeft artsen 

een algoritme dat tot hulp is in de keuze voor genetisch testen en bespreekt de huidige 

richtlijnen voor screenen van familieleden van patiënten met HCM; screening van 

kinderen en athleten worden tevens besproken. Het biedt inzichten in de huidige en 

toekomstige therapeutische opties voor patiënten met een HCM-mutatie en beschrijft 

de meest recente ontwikkelingen in het onderzoek omtrent HCM. 

 

 Concluderend, de genetische basis van HCM heeft zich de laatste jaren 

uitgebreid van een ziekte van de sarcomeer naar een ziekte met verscheidene 

klinische, genetische en morfologische verschijningsvormen. Onderzoek heeft ons 

nieuwe inzichten gegeven in de pathogenetische ontwikkeling van de ziekte, mogelijke 

pathways die aangezet worden en identificatie van modificerende factoren die de 

verschillen fenotypes zouden kunnen beinvloeden.  Deze bevindingen hebben de deur 

geopend naar patiënt-gerichte geneeskunde en de ontwikkeling van trials gericht op 

preventie of remming van ziekte progressie in genotype positieve patiënten zonder 

hypertrofie. Meer onderzoek is echter nodig om te exacte pathogenetische aspecten te 

ontcijferen, nieuwe targets te vinden voor medicijnen en naar het voorkomen van 

plotselinge hartdood.      
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