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Chapter 10

Met dit proefschrift heb ik de interacties tussen stamcellen en hartspiercellen 
willen bestuderen, en in het bijzonder hoe die tot een aritmogeen substraat kun-
nen leiden. Tot op heden heeft het onderzoek zich voornamelijk gericht op het 
optimaliseren van stamceltherapie, met daarbij weinig aandacht voor de moge-
lijke pro-aritmische effecten. Deze mogelijke pro-aritmische effecten zijn echter 
niet minder belangrijk dan de effectiviteit van de therapie zelf, want dodelijke 
(ventriculaire) ritmestoornissen als gevolg van deze therapie zouden het succes 
van deze therapie teniet doen. De toegediende (stam)cellen kunnen de architec-
tuur en functie van het hart veranderen, en daardoor zowel als een modulerende 
factor, als een aritmogeen substraat en als een aritmogene trigger kunnen func-
tioneren1. Een beter inzicht in de interacties tussen stamcellen en hartspiercel-
len en hoe die kunnen leiden tot de vorming van een aritmogeen substraat zal 
bijdragen aan de ontwikkeling van veiligere en effectievere stamceltherapie voor 
de verbetering van de hartfunctie. 

Al tientallen jaren trachten onderzoekers om stamcellen in te zetten voor het 
regenereren van hartspierweefsel. De weg naar een succesvolle stamceltherapie 
is gecompliceerd. Daarvoor zijn vijf oorzaken aan te wijzen. Ten eerste bestaat 
er een enorme verscheidenheid aan soorten stamcellen2-5. Ten tweede bestaan 
er diverse experimentele modellen6-9 die het beschadigde of geremodelleerde 
hart nabootsen en worden er diverse patiëntpopulaties gebruikt in klinische 
studies3,4,10. Ten derde verschilt de hoeveelheid stamcellen die toegediend wordt. 
Ten vierde verschilt de applicatiemethode per studie11-13. Tenslotte worden er 
elementen zoals biomaterialen aan de stamcellen toegevoegd die de overleving 
en aanhechting van stamcellen in het hart kunnen verbeteren14-16.

Deze diverse factoren maken de vergelijkingen tussen de verschillende 
onderzoeken bijzonder moeilijk. Om een beter beeld te krijgen van deze 
interacties en de mogelijke aritmogene consequenties, hebben wij gepoogd om 
een aantal van deze factoren systematisch te onderzoeken. Wij hebben als eerste 
stamcellen van verschillende oorsprong onderzocht. Daarnaast hebben wij 
verschillende hoeveelheden stamcellen gebruikt en de invloed van biomateriaal 
onderzocht. Tot slot zijn een aantal onderzoeken ook in vivo toegepast. Omdat 
het onderzoeksveld van cardiale regeneratie groot is zijn wij het proefschrift 
begonnen met een literatuuroverzicht van de diverse experimentele en klinische 
studies die mogelijke elektrofysiologische risico’s van stamceltherapie hebben 
onderzocht (Hoofdstuk 2).
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In Hoofdstuk 3 beschrijven wij de resultaten van een onderzoek waarin wij 
de elektrofysiologische effecten van foetale humane cardiale voorlopercellen 
(hCMPCs) op een gekweekte laag rattenhartcellen (neonatale ventriculaire 
rat cardiomyocyten; NRVMs) hebben onderzocht. De hCMPCs werden 
aangebracht in een cirkelvormig patroon om clustervorming na te bootsen 
als gevolg van intramyocardiale injecties12. Wij hebben aangetoond dat deze 
ongedifferentieerde hCMPCs elektronische gekoppeld waren aan de NRVMs en
dat zij op twee manieren een pro-aritmisch substraat vormden.

Met behulp van micro-elektrodemetingen toonden wij aan dat de CMPCs
een gedepolariseerd gebied creëerden, gekenmerkt door actiepotentialen met
een lagere (minder negatieve) rust membraan potentiaal, met een verminderde
stijgsnelheid van de actiepotentiaal en een verlengde actiepotentiaalduur. Dit 
gedepolariseerde gebied leidde tot vertraging van de geleiding, wat de kans
op re-entry aritmieën vergroot17. Ten tweede leidde het gedepolariseerde
gebied tot een diastolische “injury”-achtige stroom die intracellulair van het
gedepolariseerde naar het niet-gedepolariseerde gebied liep. Dit was te zien 
aan de ST-segmentveranderingen in het gedepolariseerde gebied. Deze “injury”-
achtige stroom verschafte een extra depolariserende stroom aan het niet-
gedepolariseerde gebied en leidde tot een versnelling van het spontane ritme. De
spontane activiteit in de co-culturen was afkomstig uit het niet-gedepolariseerde 
gebied en de cycluslengte van de spontane activiteit was korter dan die uit
controlemonolagen zonder stamcellen. Wij toonden aan dat Cx43 tussen CMPCs 
en NRVMs aanwezig was. Met geconditioneerd medium, verkregen uit de CMPCs, 
was geen van de bevindingen te reproduceerden. Zowel het aantonen van Cx43 
als de afwezigheid van een effect van geconditioneerd medium versterken de 
gedachte dat elektrotone koppeling de centrale onderliggende interactie is. Dit 
suggereert ook, dat geconditioneerd medium kan worden gebruikt als vorm van 
“stamceltherapie”, zonder de ongunstige elektrofysiologische effecten van cel-
cel koppeling tussen de verschillende cellen.

Omdat de ethische kwesties zwaar meewegen bij het verkrijgen van foetale 
(stam)cellen18 hebben wij ook de elektrofysiologische effecten van volwassen 
stamcellen onderzocht. Autologe volwassen stamcellen kunnen echter worden 
beïnvloed door leeftijd van de patiënt en door de aanwezigheid van ziekten19,20.
Ten tweede is het verkrijgen en vermenigvuldigen van (autologe) stamcellen
tijdrovend en daarom niet ideaal voor een kant-en-klaar product. Een alternatief 
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is om cellen van andere patiënten (allogene transplantatie) of andere diersoorten 
(xenogene transplantatie) te gebruiken. In Hoofdstuk 4 hebben wij de interacties 
tussen hartspiercellen en allogene of xenogene volwassen stamcellen, afkomstig 
uit vetweefsel (adipose derived stem cells, ASCs), onderzocht. ASCs werden 
gekozen omdat ze een bron zijn van multi-potente cellen (die kunnen differentiëren 
naar verscheidene afstammingslijnen). Bovendien zijn deze cellen eenvoudig te 
verkrijgen, hebben ze weinig immunologische effecten21 en scheiden ze factoren 
uit waarvan bekend is dat ze angiogenese en neovascularisatie stimuleren22,23.

In tegenstelling tot de experimenten beschreven in Hoofdstuk 3, kweekten 
wij ASCs en NRVMs op een egaal verdeelde manier. De interacties tussen ASCs, 
afkomstig van drie verschillende species (mens, rat, varken), en neonatale ratten 
hartspiercellen (NRVM) leidde(n) tot een aritmogeen substraat. Alle co-culturen 
waren gedepolariseerd en vertoonden een heterogeen vertraagde geleiding. 
Om onderscheid te maken tussen elektrotone interactie en/of paracriene 
mechanismen werd geconditioneerd medium afkomstig uit de verschillende 
co-culturen getest op monoculturen van NRVMs. Alleen geconditioneerd 
medium afkomstig van co-culturen van NRVMs en varkens ASCs (pig ASCs, 
pASCs) veroorzaakten een tragere heterogeen tragere geleiding. Met behulp 
van transwell-experimenten en medium geconditioneerd door alleen pASCs 
deduceerden wij dat de depolarisatie hoofdzakelijk door paracriene factoren 
werd veroorzaakt. Humane en rat ASCs interacteerden met de hartspiercellen 
door middel van elektrotone interacties.

Deze studie toonde aan dat ASCs tot geleidingsvertraging in hartspiercellen 
leidde, ongeacht de specifieke oorsprong van de stamcellen, maar dat de 
geleidingsvertraging tot stand wordt gebracht door intercellulaire koppeling 
of door oplosbare factoren (paracrien). Het vaststellen van de precieze aard 
van de oplosbare factoren die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in 
elektrofysiologische eigenschappen valt buiten het bestek van dit proefschrift.

Een ander probleem dat de effectiviteit van stamceltherapie beperkt, is de 
overleving en aanhechting van stamcellen. Verschillende in vivo onderzoeken 
hebben aangetoond dat slechts een klein gedeelte van de aangebrachte (stam)
cellen overleefde en integreerde in het hart van de gastheer24-26. Enerzijds wordt 
gesuggereerd dat biomaterialen de overleving en aanhechting van stamcellen 
zouden kunnen verbeteren, waardoor de effectiviteit van stamcellen zou 
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kunnen toenemen14,15, anderzijds kan de introductie van biomaterialen de kans 
op het vormen van een aritmogeen substraat verhogen. Wij onderzochten 
daarom ook de elektrofysiologische gevolgen van stamcellen gecombineerd 
met biomaterialen in zowel een in vitro model als in een groot diermodel van 
rechterkamer falen.

In Hoofdstuk 6 onderzochten wij de combinatie van biomateriaal (d.w.z. 
menselijke recombinante collageenmicrosferen) met dezelfde typen ASCs als in
Hoofdstuk 4. Het is aangetoond dat het gebruik van ASC-geladen microsferen in
vivo de overleving van ASCs verhoogt27. In onze studie onderzochten wij echter 
de elektrofysiologische effecten van het toevoegen van deze extra component
aan ons gekweekte hartweefsel model. Wij toonden aan dat microsferen geladen 
met pASCs de elektrofysiologische eigenschappen van een monolaag van NRVMs 
normaliseerde in vergelijking met monolagen van NRVMs gekweekt met pASCs 
zónder microsferen. Deze normalisatie werd bewerkstelligd door adsorptie 
van een niet-geïdentificeerde, secundaire, autocriene factor afkomstige van de 
hartspierlaag. Het gunstige effect van deze recombinante humane collageen-
gebaseerde microsferen was afwezig in co-culturen met ASCs afkomstig van 
ratten en mensen, die voornamelijk elektrotone interacties vertoonden. De 
microsferen zelf zijn niet aritmogeen.

In Hoofdstuk 7 hebben wij ons onderzoek naar biomaterialen
voortgezet. Gepolymeriseerde-collageen-hydrogelpleisters, beënt met
menselijke embryonale cardiale voorlopercellen, werden aangebracht op het
rechterkameroppervlak van een varken met rechterkamer falen. Eén maand 
na het aanbrengen van de pleisters werden elektrische mapping technieken
gebruikt om epicardiale en transmurale elektrogrammen te verkrijgen. De
verkregen extracellulaire unipolaire elektrogrammen werden geanalyseerd op 
QRS-amplitude, de verandering in activeringsherstelintervallen (zogenaamde 
ARI-intervallen, en een maat voor actiepotentiaalduur) en de activatie tijden
bij korte koppelingsintervallen. Onze data laten zien dat de toepassing van 
gepolymeriseerde-collageen-hydrogel-pleisters, beënt met stamcellen, de
prikkelbaarheid van het hart verlaagt en actiepotentiaal verkorting veroorzaakt, 
vooral in de epicardiale laag. Deze veranderingen kunnen bijdragen aan de 
vorming van een aritmogeen substraat. Bij geen van de gemeten dieren konden
ritmestoornissen worden geïnduceerd. De gegevens laten verder zien dat de
aangebrachte cellen overleefden en in het epicard achter bleven. Wij denk 
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dat, als (na verloop van tijd) de aangebrachte cellen verder in het hart zouden 
migreren, het aannemelijk is dat de aritmogene risico’s zullen toenemen.

In Hoofdstuk 8 hebben wij onze aandacht gericht op extracellulaire blaasjes 
(vesicles). Omdat onbekend is wat de elektrofysiologisch effecten van deze 
minuscule afscheidingsproducten van de cel zijn, hebben wij deze effecten zo 
wel in vitro als in vivo onderzocht. Hiervoor gebruikten wij een “functioneel 
aangedaan” in vitro model en een in vivo model van hartfalen. In ons in vitro 
model zagen wij positieve verandering op de voorgeleiding snelheid optreden 
als gevolg van de toediening van extracellulaire vesicles. In het hartfalenmodel 
namen wij een tegenover gesteld effect waar. Een verklaring voor deze 
tegenstrijdige resultaten ontbreekt, maar wij hebben een hypothese daarvoor 
geformuleerd in de discussie van Hoofdstuk 8. 

Toekomstperspectieven
De ontdekking dat het volwassen hartweefsel niet post-mitotisch is en dat er 
wel degelijk een continue celdeling plaats vindt, heeft geleid tot de ontdekking 
van een endogene en heterogene stamcelpopulatie in het hart28. De proliferatie-

voor het repareren van de schade veroorzaakt door b.v. een infarct. Als deze 
lichaamseigen CSCs echter zouden kunnen worden gestimuleerd om hun prolife-
ratiesnelheid te verhogen, dan zou het beschadigde hart door endogene mecha-
nismen hersteld kunnen worden. Dit zou veel problemen die gepaard gaan met 
regeneratieve stamceltherapie voorkómen. 

Zowel de migratie als de proliferatiesnelheid van endogene CSCs neemt toe na 
toediening van stamcellen. De lage overlevingspercentages van de toegediende 
stamcellen doen vermoeden dat er andere mechanismen verantwoordelijk zijn 
voor de waargenomen veranderingen29. Zo kunnen bijvoorbeeld paracriene 
factoren vrijkomen door stamcellen, of andere cel-cel interacties hun effect 
uitoefenen. In verscheidde onderzoeken zijn geconditioneerd medium30, 
exosomen31, en gemodificeerde stamcellen32 gebruikt. Diepgaande proteomische 
analyses van deze oplosbare mediatoren worden momenteel uitgevoerd om de 
actieve paracriene component te vinden33. Hoewel in vitro studies34,35, inclusief 
de onze, aantonen dat paracriene factoren ook aritmogeen kunnen zijn, geldt 
dit niet voor in vivo uitgevoerde onderzoeken30,36-38. In deze studies produceren 
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paracriene factoren vaak gunstige hemodynamische effecten en verlagen ze de 
aritmogene risico’s die gepaard gaan met stamcellen zelf, omdat deze uit het 
proces geëlimineerd worden.

Een belangrijke vraag die naar voren komt is het mogelijk is om het endogene 
hartregeneratiesysteem te stimuleren door het gebruik van paracriene factoren. 
Als dat mogelijk is, kunnen wij deze specifieke factoren vinden en gebruiken?.
Hoewel grote vooruitgang is geboekt bij het identificeren van oplosbare
factoren en hun onderliggende signaleringspaden, zijn er nog steeds grote
hiaten die onderzocht moeten worden. Het vinden van deze kandidaatfactoren 
zou de ontwikkeling van een “kant-en-klaar” product bevorderen zonder dat
zich ethische of immunologische problemen voordoen. Ten tweede zou het 
herhaaldelijke toedieningen van dit product mogelijk maken. Verder zou het
inbrengen van lichaamsvreemde stoffen (bijvoorbeeld biomaterialen en exogene
stamcellen) in het hart niet langer noodzakelijk zijn en zou het risico voor de
vorming van een aritmogeen substraat verminderen.

Het is duidelijk dat stamceltherapie slechts een bescheiden en tijdelijk 
voordelig effect heeft terwijl het op verschillende wijzen tot ritmestoornissen zou 
kunnen leiden. De aritmogene interacties tussen stamcellen en hartspiercellen
zullen waarschijnlijk toenemen wanneer er een hogere (stam)cel overleving 
en aanhechting bereikt wordt. De kleine en voorbijgaande voordelen worden 
vooral verklaard door oplosbare (paracriene) mediatoren. Dit zou betekenen 
dat wij afstand moeten nemen van het idee dat (lichaamsvreemde) stamcellen
het hart herstellen. Hierdoor worden ook de pro-aritmische risico’s die gepaard
gaan met stamcel-hartspiercel interacties voorkomen. Hartregeneratie zal
dan bij voorkeur gemedieerd worden door het stimuleren van endogene 
hartregeneratiemechanismen door gebruik te maken van sleutelfactoren van het
stamcelsecretoom. Verder onderzoek om deze sleutelfactoren te vinden is nodig
voor het genereren van een harttherapie in de vorm van een “kant-en-klaar” 
product. Daarbij moet rekening gehouden worden met eventuele aritmogene 
effecten omdat deze het succes van therapie sterk kunnen beïnvloeden.

Figuur 1 is een samenvattende weergave van de interacties tussen stamcellen 
en hartspiercellen die zijn gebaseerd op de studies die in dit proefschrift zijn 
beschreven. De afbeelding laat een hart zien dat beschadigd is door een infarct
met de verschillende applicatiemethode die zijn gebruikt of nagebootst. In het 



516424-L-bw-Smit516424-L-bw-Smit516424-L-bw-Smit516424-L-bw-Smit
Processed on: 19-1-2018Processed on: 19-1-2018Processed on: 19-1-2018Processed on: 19-1-2018 PDF page: 214PDF page: 214PDF page: 214PDF page: 214

214 |

Chapter 10

hart zelf is schematisch weergegeven welke interacties tussen stamcellen en
hartspiercellen plaats vinden op basis van onze resultaten. Tenslotte wordt ook
een toekomstperspectief in het figuur weer gegeven, namelijk het stimuleren
van endogene hartregeneratiemechanismen door gebruik te maken van sleutel
factoren uit het stamcelsecretoom.
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Figuur 1. Samenvattende weergave van de inter-
acties tussen stamcellen en hartspiercellen. De 
verschillende onderwerpen en bevindingen die 

in het proefschrift beschreven staan, zijn weerge-
geven rondom en in het beschadigde hart. Ook 
wordt een toekomstperspectief weergegeven. 
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