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Ondanks de voortdurende vooruitgang in de farmacologie, implanteerbare 
apparatuur en chirurgische behandelingen, zijn hartritmestoornissen nog steeds een 
belangrijke oorzaak van overlijden en morbiditeit.1, 2 Met de introductie van gen- en 
celtherapie zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan voor de lokale modulatie van cardiale 
aandoeningen.3 Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van de farmacologische 
benaderingen die vaak worden beperkt door hun globale (niet-gerichte) myocardiale 
effecten. Dit proefschrift geeft een overzicht van de huidige stand van zaken binnen 
de gen- en celtherapie gericht op hartritmestoornissen en rapporteert een reeks 
studies die gericht zijn op de voortgang van dit veld.

Deel I van dit proefschrift introduceert de verschillende concepten van gen- 
en celtherapie voor de behandeling van trage en snelle hartritmestoornissen 
(brady- en tachyaritmieën). Hoofdstuk 1 bespreekt de basisbegrippen van de 
cardiale elektrofysiologie en de huidige uitdagingen binnen de behandeling van 
hartritmestoornissen.3 Daarnaast biedt dit hoofdstuk een compleet overzicht van 
de regeneratieve therapieën binnen de cardiale elektrofysiologie. Met betrekking 
tot bradyaritmieën worden gentherapie en celtherapie besproken in het kader 
van regeneratie van pacemakerfunctie en reparatie van de atrioventriculaire (AV) 
geleiding. Met betrekking tot tachyaritmieën worden specifieke strategieën besproken 
in het kader van op reentry gebaseerd atriumfibrilleren, ventriculaire tachycardie/
fibrillatie (VT/VF) in het kader van ischemische hartziekten, en ritmestoornissen die 
op kunnen treden in het kader van decompensatio cordis. In dit hoofdstuk wordt 
verder ingegaan op de duur van het effect en de potentiële schadelijke effecten van 
gen- en celtherapie. Hoofdstuk 2 beschrijft de specifieke onderzoeksvragen die in dit 
proefschrift aan bod komen. In essentie komen deze vragen neer op het volgende: 
1) welke genetische interventies zijn het beste in staat om pacemaker activiteit te 
regenereren die goed aansluit bij de fysiologische behoeften, 2) welk gentherapeutisch- 
of stamcelafgiftesysteem is het meest geschikt om dergelijke pacemaker activiteit te 
genereren, en, 3) welke gentherapie doelwitten en afgiftesystemen zijn het meest 
geschikt om de voortgeleiding in de epicardiale randzone (epicardial borderzone, 
EBZ) te verbeteren en post-myocardinfarct VT/VF te voorkomen.

Deel II beschrijft een aantal eerste stappen gericht op het optimaliseren van 
op gentherapie gebaseerde biologische pacemakers. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
effecten van lentivirale overexpressie van HCN4 in ventriculaire hartspiercellen van 
neonatale ratten.4 Patch-clamp studies toonden aan dat overexpressie van HCN4 
in deze hartspiercellen leidt tot een aantal belangrijke kenmerken van geïsoleerde 
cellen van de sinusknoop, de dominante natieve pacemaker van het hart. Deze 
functies omvatten onder andere: een gedepolariseerde maximale diastolische 
potentiaal (MDP), een langzame opgaande snelheid van de actiepotentiaal (Vmax) 
en langzame fase 4 depolarisatie. Bovendien kon robuuste modulatie van de HCN4 
stroom en spontane activiteit worden aangetoond in reactie op mediatoren van 
β-adrenerge stimulatie. Omdat lentivirale vectoren hun transgen integreren in het 
genoom van de gastheer cel, heeft deze strategie belangrijke potentie voor het 
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vervaardigen van op de lange termijn stabiele pacemakerfunctie die gevoelig is voor 
autonome modulatie.

In Hoofdstuk 4 hebben we gezocht naar een nieuw in vitro model om cardiale 
gen- en celtherapie te onderzoeken. Daartoe bestudeerden we zogenaamde organ 
explants van neonatale rattenharten die 6 tot 8 dagen in kweek werden gehouden 
na explantatie. We vergeleken deze preparaten met vers geïsoleerd weefsel en 
monolagen van neonatale hartspiercellen.5 In deze experimenten vonden wij dat de 
organ explant-kweken elektrofysiologisch en structureel goed vergelijkbaar zijn met 
vers geïsoleerde weefsel. Bovendien konden de gekweekte preparaten eenvoudig 
worden behandeld met behulp van gen- of celtherapie. Deze bevindingen bevestigen 
het gebruik van dit model voor het onderzoeken van nieuwe moleculaire therapieen 
in vitro. Bovendien was de mate van spontane activiteit in deze organ explant-kweken 
bijzonder laag in vergelijking tot monolagen van hartspiercellen. Dit resultaat is vooral 
relevant voor studies die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe biologische 
pacemaker strategieën.

In hoofdstuk 5 hebben we het organ explant kweeksysteem gebruikt om biologische 
pacemakerfunctie te bestuderen op basis van cardiomyocyt progenitorcellen 
(CMPCs).6 Een voordeel van deze cellen is dat zij uit het hart afkomstig zijn. CMPCs 
bieden daarom naar verwachting een ideaal cellulair afgiftesysteem voor het 
induceren van een lange termijn in vivo functie. Om deze aanpak verder te bestuderen 
hebben we eerst aangetoond dat CMPCs efficiënt worden getransduceerd door 
lentivirale vectoren. Vervolgens toonden we efficiënte cel-tot-cel koppeling aan 
tussen CMPCs en neonatale cardiomyocyten. Tot slot hebben we CMPCs, die HCN4 
tot overexpressie brachten, geïnjecteerd in organ explant-kweken en vonden we 
significante pacemakeractiviteit die werd gemoduleerd door β-adrenerge stimulatie.

Als alternatief voor de hierboven besproken benaderingen van biologische pacen, 
hebben we ook de mogelijkheid onderzocht om cardiomyocyten te herprogrammeren 
richting pacemakercellen. In dit kader is van de T-box transcriptiefactor TBX3 bekend 
dat deze een cruciale rol speelt in de vorming van de sinusknoop. Daarnaast bleek TBX3 
in staat om nieuwe pacemakergebieden te generen bij ectopische expressie in het 
embryonale atrium.7 In Hoofdstuk 6 onderzochten we daarom de op TBX3 gebaseerde 
herprogrammering in terminaal gedifferentieerde cardiomyocyten.8 Bij volwassen 
transgene muizen gebruikten we tamoxifen-geïnduceerde ectopische expressie 
van TBX3 waarmee we een efficiënte omschakeling van het werkmyocard naar het 
pacemakermyocard expressieprofiel konden induceren. Belangrijke veranderingen, 
die door TBX3 geïnduceerd werden, waren onder andere de onderdrukking van de 
cardiale gap junction genen Cx40 en Cx43, het cardiale Na+-kanaal gen, SCN5A, 
en de inwaarts rectificerende K+-kanaal genen (Kir genen). Deze veranderingen 
resulteerden in significante geleidingsvertraging en de verminderingen in INa en IK1 
die echter plaatsvonden zonder de inductie van ectopische pacemakeractiviteit. 
Als alternatief voor het op tamoxifen gebaseerde systeem hebben we ook gekeken 
naar de fenotypische veranderingen bij lentivirale TBX3 overexpressie in neonatale 
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cardiomyocyten. Hier hebben we gevonden dat TBX3 in staat was om verschillende 
veranderingen te induceren, waaronder een fenotype van gedepolariseerde en 
spontaan actieve cardiomyocyten. In monolagen van neonatale cardiomyocyten was 
de spontane activiteit echter niet verhoogd. Op basis van de resultaten in beide 
systemen concludeerden we dat de op TBX3 gebaseerde herprogrammering niet 
in staat was om de novo pacemakeractiviteit te induceren. Echter, de vermindering 
van intercellulaire koppeling en IK1 zijn eigenschappen van TBX3 die zogenaamde 
current-to-load mismatch doen verminderen, diastolische depolarisatie verbeteren, 
en aldus zouden kunnen worden toegepast om de op HCN-gebaseerde biologische 
pacemakers te verbeteren.

Deel III richt zich op de in vivo karakterisering van verschillende op gentherapie 
gebaseerde biologische pacemaker strategieën. Hoofdstuk 7 onderzocht de respons 
van op HCN2 gebaseerde biologische pacemakers op emotionele opwinding zoals 
veroorzaakt door de presentatie van voedsel aan honden na een nacht van vasten.9 
Hiertoe werd een HCN2 dragend adenovirus geïnjecteerd in de linkerbundeltak van 
honden met een compleet atrioventriculair (AV) geleidingsblok. Een elektronische 
pacemaker (ingesteld op VVI-stimulatie bij een ondergrens van 35 slagen per minuut) 
werd geïmplanteerd als back-up pacemaker. Bij steady-state genexpressie resulteerde 
voedselpresentatie na vasten in een aanzienlijke toename in pacemakeractiviteit 
en in heart rate variability (HRV), in vergelijking tot controle proefdieren die waren 
geïnjecteerd met een fysiologisch zout oplossing. Dit werk is de eerste demonstratie 
van een biologische pacemaker die reageert op natuurlijke stimuli, hetgeen wijst op 
een potentieel voordeel ten opzichte van elektronische pacemakers.

Omdat de biologische pacemakers op basis van HCN2 gentherapie relatief 
trage ritmes induceren en slechts een matige autonome respons bevatten, hebben 
wij verschillende alternatieven onderzocht in de komende twee hoofdstukken. In 
Hoofdstuk 8 hebben we een nieuwe aanpak onderzocht via overexpressie van de 
Ca2+-gestimuleerde adenylaat cyclase AC1.10 AC1 overexpressie verhoogt intracellulair 
cAMP, een interventie die pacemakeractiviteit op verschillende niveaus beinvloedt, 
waaronder via de pacemaker pacemakerstroom If. Deze strategie werd getest 
in vivo door injectie van HCN2, AC1 of HCN2/AC1 adenovirale constructen in de 
linkerbundeltak van honden met compleet AV-blok. Deze honden ontvingen daarnaast 
ook een elektronische pacemaker (VVI 35) als een back-up. Overexpressie van AC1 en 
HCN2/AC1 genereerde inderdaad zeer efficiënte biologische pacemakerfunctie met 
een betere basale stimulatiefrequentie en een grotere gevoeligheid voor autonome 
modulatie in vergelijking tot HCN2.

In Hoofdstuk 9 onderzochten we een andere strategie met betrekking tot het 
verbeteren van de op HCN2-gebasseerde biologische pacemakerfunctie. In deze 
studie hadden we de hypothese dat de pacemakerfunctie kan worden verbeterd 
door de drempel voor een actiepotentiaal te hyperpolariseren met behulp van 
aanvullende overexpressie van het Na+-kanaal van de skeletspier, SkM1.11 Om deze 
hypothese te testen injecteerden we adenovirale constructen van HCN2, SkM1, of 
HCN2/SkM1 in de linkerbundeltak van honden met compleet AV-blok. Deze honden 
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ontvingen daarnaast ook een elektronische pacemaker (VVI 35) als back-up. In deze 
studie vonden we inderdaad dat de combinatie van HCN2/SkM1, pacemakerfunctie 
genereerde die superieur was aan alle andere strategieën die tot op heden werden 
getest. De HCN2/SkM1 geïnduceerde pacemakeractiviteit had een basisfrequentie 
van ongeveer 80 slagen per minuut, had sterke gevoeligheid voor autonome modulatie 
en kon de afhankelijkheid van de elektronische back-up pacemaker tot 0% reduceren. 
Hiermee was de HCN2/SkM1 strategie de eerste biologische pacemaker die volledig 
onafhankelijk van een elektroische back-up kon functioneren. In deze studie konden 
we daarnaast aantonen dat de functie in HCN2/SkM1 kritisch afhankelijk is van een 
gehyperpolariseerde actiepotentiaal drempel en injectie in de linkerbundeltak.

Deel IV richt zich op gen- en celtherapie ontworpen om de elektrische voortgeleiding 
te verbeteren/normaliseren om zodoende post-myocardinfarct tachyaritmieën 
te voorkomen. Strategieën die getest werden binnen dit deel van het proefschrift 
kwamen voort uit het besef dat reentry de belangrijkste oorzaak is van aan ischemie 
gerelateerde ritmestoornissen.12 In het hart genereert ischemie een omgeving van 
extracellulaire hyperkaliëmie en verzuring. Een verhoging in het extracellulaire 
kaliumgehalte depolariseert de membraan en inactiveert daarmee de cardiale 
natriumkanalen. Een verlaging van de pH heeft daarnaast een rechtstreeks effect 
op de cardiale gap-junction eiwitten waardoor deze sluiten. In ischemische locaties, 
zoals in de EBZ, worden cardiale Na+ kanaal geïnactiveerd en sluiten gap junctions, 
hetgeen in belangrijke mate bijdraagt aan geleidingsstoornissen en het ontstaan   van 
reentry. Dit soort ritmestoornissen kan daarom worden voorkomen door strategieën 
die de geleiding in de gecompromitteerde trajecten kunnen verbeteren, waardoor 
unidirectioneel geleidingsblok niet optreedt of waardoor het voortgeleidingsfront 
vastloopt in het bijbehorende refractaire repolarisatiefront.

In de experimenten beschreven in Hoofdstuk 10 hebben we verscheidene virale 
constructen getest op hun doeltreffendheid met betrekking tot het verbeteren van 
de voortgeleiding en het voorkomen van VT/VF, waaronder: overexpressie van GFP 
(controle), overexpressie van het voor depolarisatie ongevoelige skeletspier Na+ 
kanaal, SkM1, overexpressie van het voor verzuring ongevoelige lever specifieke 
connexine, Cx32, en overexpressie van de combinatie SkM1/Cx32.13 Constructen 
werden geïnjecteerd in de EBZ van honden onmiddellijk na ligatie van de linker 
voorste kransslagader (LAD). De uiteindelijke elektrofysiologische metingen en 
bepaling van infarctgrootte werden 7 dagen later uitgevoerd. Hoewel alle interventies 
een significante normalisatie van voortgeleidingssnelheid wisten te bewerkstelligen, 
zoals blijkt uit kortere QRS duur, smallere lokale elctrogrammen en snellere in vitro 
voortgeleidingssnelheden, werd de induceerbaarheid van VT/VF alleen door de SkM1 
interventie significant verminderd. In de proefdieren, die met Cx32 waren behandeld, 
bleek de infarctomvang te zijn vergroot, waardoor de ventriculaire ritmestoornissen 
een overwegend monomorf karakter hadden in tegenstelling tot de polymorfe 
ritmestoornissen (VT/VF) die overheersten in de andere groepen. Concluderend 
bleek dat SkM1 gentherapie resulteerde in een vermindering van de incidentie van 
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induceerbaar VT/VF, maar dat Cx32 gentherapie leidde tot verbeterde gap junction 
functie, grotere infarcten, een andere VT morfologie en geen anti-aritmisch effect.

In Hoofdstuk 11 hebben we cellulaire afgifte van skeletspier Na+-kanalen verkend 
met als doel om de voortgeleidingssnelheid te verbeteren.14 Daartoe vergeleken 
we de werkzaamheid van SkM1 met SCN5A kanalen op hun vermogen om de 
voortgeleidingssnelheid te herstellen in gedepolariseerd weefsel. Hiervoor gebruikten 
we stabiel getransfecteerde HEK293 cellen die ofwel SkM1 of SCN5A tot overexpressie 
brachten en kweekten deze cellen samen met neonatale cardiomyocyten. In HEK-
cardiomyocyt celparen, die waren gekoppeld via gap-junctions, toonden patch-clamp 
experimenten aan dat Vmax van een actiepotentiaal in de cardiomyocyten significant 
verbeterde wanneer de HEK-cellen SkM1 tot overexpressie brachten. Dit effect werd 
niet verkregen met ongemodificeerde HEK cellen of met HEK cellen die SCN5A tot 
overexpressie brachten. Met behulp van op Ca2+-signalen gebaseerde optische 
mapping, hebben wij vervolgens aangetoond dat overexpressie van SkM1 maar niet 
SCN5A, in de HEK cellen, de voorgeleidingsnelheid aanzienlijk verbetert in normale 
en gedepolariseerde condities. Wanneer hoogfrequente stimulatie werd gebruikt om 
reentry te induceren, resulteerde de overexpressie van SkM1 tevens in een verhoogde 
angulaire voortgeleidingssnelheid van het reentry activatiefront. Deze resultaten 
suggereren dat cellen, die SkM1 tot overexpressie brengen, de cardiale exciteerbaarheid 
en de voortgeleiding in gedepolariseerd weefsel significant kunnen verbeteren.

In Hoofdstuk 12 hebben we ons werk aan de cellulaire afgifte van SkM1 
gecontinueerd, echter in deze studie hebben we gebruik gemaakt van getransfecteerde 
mesenchymale stamcellen van honden (cMSCs).15 Co-cultuur experimenten toonden 
aan dat met SkM1 geladen cMSCs, maar niet de ongeladen cMSCs, de elektrische 
voortgeleidingssnelheid in gedepolariseerd weefsel konden verbeteren. Deze 
experimenten stimuleerden ons daarom tot het doen van vervolg experimenten in 
vivo. Daartoe bestudeerden we honden die werden ingedeeld in 3 verschillende 
protocollen: controle, cMSC en cMSC/SkM1, allen toegepast onmiddellijk na ligatie 
van de LAD. Zeven dagen later vonden we dat de in vivo EBZ elektrogrammen 
breed en gefragmenteerd waren in controle, smaller maar blijvend gefragmenteerd 
in cMSC, en smal en ongefragmenteerd in cMSC/SkM1. Bovendien vonden we dat 
tijdens geprogrammeerde elektrische stimulatie (PES) van de EBZ, de QRS duur 
in cMSC/SkM1 korter was dan in cMSC en in controles. Ondanks deze in principe 
therapeutische effecten van cMSC/SkM1, werd geen bescherming gegenereerd 
tegen ritmestoornissen, aangezien de incidentie van PES-geïnduceerde VT/VF gelijk 
was in alle groepen. Het vergelijken van de uitkomsten van cellulaire en virale afgifte 
van SkM1 benadrukt daarom dat het afgiftesysteem cruciaal is voor het verkrijgen van 
een anti-aritmische effect.

Deel V, Hoofdstukken 13 en 14, bespreken de bevindingen van dit proefschrift en 
plaatsen de resultaten in perspectief met andere moleculaire therapieën voor hart- 
en vaatziekten, en de voortdurende vooruitgang in de cardiovasculaire farmacologie 
en devices.
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