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Samenvatting

SamenvaTTIng

Het hart is een pomp, bestaande uit vier kamers (twee boezems en twee kamers) die 
belast is met het rondpompen van bloed door het lichaam. Een goed functionerend hart 
zorgt ervoor dat alle organen voorzien worden van voldoende zuurstof en voedingsstoffen 
zodat ze optimaal kunnen functioneren. Door een ziekte aan de hartspier of door een 
aandoening ergens anders in het lichaam kan het hart te maken krijgen met stress. 
Gelukkig kan het hart zich hier aan aanpassen. In sommige gevallen zal het hart dikker 
worden zodat het meer kracht kan uitoefenen bij het pompen. Het hart kan zich dus 
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het aanpassingsvermogen van het hart 
is echter niet oneindig. Als de belasting op hart niet minder wordt zal op een geven 
moment de functie van het hart afnemen en zal hartfalen optreden. Hartfalen is een 
aandoening waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed door het lichaam 
te pompen. Ziekten die kunnen leiden tot hartfalen zijn: een hartinfarct, verdikking 
(hypertrofie) van de linker kamer als gevolg van bijvoorbeeld langdurige hoge bloeddruk, 
of een erfelijke hartspierziekte zoals hypertrofische cardiomyopathie. 

Willen we in staat zijn om hartfalen te voorkomen dan is het belangrijk dat we 
onderzoek doen naar het onstaan van hartfalen. Iedere ziekte, dus ook hartfalen, 
wordt veroorzaakt door moleculaire veranderingen die optreden door veranderende 
biologische omstandigheden. Wij wilden graag weten welke moleculaire veranderingen 
ten grondslag liggen aan hartfalen en de ziekten die kunnen leiden tot hartfalen. We 
hebben daarom een studie uitgevoerd waarin we de moleculaire status van gezonde en 
zieke harten met elkaar kunnen vergelijken. 

We hebben ons met name gericht op hypertrofie (verdikking van de hartspier) als 
risicofactor voor hartfalen. Niet elk hart met hypertrofie zal op eenzelfde manier hartfalen 
ontwikkelen. Soms gaat het snel, soms kan hart langer met de stress omgaan. Wij wilden 
graag weten welke genen (stukjes DNA die de blauwdruk zijn voor eiwitten) bepalen 
hoe een hart omgaat met stress. Om dit te bestuderen hebben we een zogenaamde 
microarray analyse uitgevoerd. Dit is een techniek om alle actieve genen in een bepaald 
stuk weefsel te meten en te vergelijken. Wij hebben specifiek gekeken in hele kleine 
stukjes hartspier (een biopt) van ratten met hypertrofie. Na het nemen van dit biopt 
hebben we de ratten bestudeerd en zagen dat sommige ratten heel snel hartfalen 
ontwikkelden en overleden terwijl andere ratten er veel langer over deden om hartfalen 
te krijgen (Hoofdstuk 1 en 3). De biopten van deze ratten hebben we moleculair met 
elkaar vergeleken en het bleek dat er veel genen verschillend tot expressie kwamen 
tussen de twee groepen. In dit proefschrift gaan we dieper in op twee van deze genen: 
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Lysosomal integral membrane protein 2 (LIMP-2) en kruppel-like factor 15 (KLF15).
 
De hoeveelheid LIMP-2 in het hart is groter in harten met hypertrofie en hartfalen dan 
in gezonde harten. We vonden dat LIMP-2 aanwezig is op de zogenaamde intercalated 
disc. Dit is een structuur die belangrijk is bij de communicatie tussen cellen. Muizen die 
het gen voor LIMP-2 niet hebben bleken normale harten te hebben, maar wanneer we 
stress op het hart gingen uitoefenen bleek dat deze harten heel anders reageerden dan 
harten die het gen wel hadden. In plaats van het dikker worden van de hartspier werden 
deze harten juist minder dik. Het bleek dat LIMP-2 bindt aan essentiële onderdelen van 
de intercalated disc waardoor de binding van de eiwtten N-cadherin en β-catenin wordt 
versterkt. 

Gen expressie wordt vooral gereguleerd door transcriptie factoren. Sommige factoren 
remmen, terwijl anderen activeren. Een nauwe samenwerking tussen beide groepen 
zorgt ervoor dat de transcriptie van een gen beantwoordt aan de vraag van de cel. 
Deze processen spelen zich ook af in het hart. In het zieke hart treden er veranderingen 
op in de hoeveelheid of activiteit van de transcriptie factoren. Vroeger werd er vooral 
aandacht besteed aan de factoren die hypertrofie activeren, maar de laatste tijd weten 
we steeds meer over de remmers. In Hoofdstuk 2 beschrijven we de tot nu toe bekende 
remmers van hypertrofie.

Een van deze remmers is KLF15. De expressie van KLF15 laat een tegengesteld patroon 
zien dat van LIMP-2. De hoeveelheid KLF15 gaat juist omlaag in harten van ratten 
met hypertrofie en hartfalen (Hoofdstuk 1). We hebben bestudeerd hoe het kan 
dat de hoeveelheid KLF15 omlaag gaat in het zieke hart. Het blijkt dat de groeifactor 
transforming growth factor beta (TGFß) hierin een belangrijke rol speelt. TGFß is een 
cytokine (groeifactor) die tijdens hypertrofie in het bloed verhoogd aanwezig is. TGFß 
kan binden aan receptoren die aanwezig zijn aan de buitenkant van de cellen van het 
hart. Deze receptoren worden geactiveerd als TGFß eraan bindt en het gevolg is dat er 
allerlei moleculaire veranderingen optreden binnenin de cel. Een van de eiwitten die 
geactiveerd wordt via de zogenaamde MAPK signalerings cascade is p38 en we hebben 
ontdekt dat de activering van dit eiwit resulteert in een verminderde aanmaak van het 
KLF15 (Hoofdstuk 4)

Maar wat is het functionele gevolg van het verlies van KLF15? Om deze vraag te 
beantwoorden hebben we gekeken naar het effect van KLF15 op eiwitten waarvan we 
weten dat ze een positief effect hebben op het onstaan van hypertrofie. We hebben 
ontdekt dat KLF15 een sterk remmende werking heeft op de transcriptionele regulator 
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myocardine (Hoofdstuk 4). Myocardine bevordert de groei van het hart door te binden 
aan de transcriptie factor serum response factor (SRF). Als myocardine gebonden is aan 
SRF worden genen met een SRF bindend gedeelte (CArG box) geactiveerd en komen ze 
tot expressie. Onze studie laat zien dat KLF15 aan hetzelfde stuk van myocardine bindt 
als SRF. In het gezonde hart, wanneer er dus veel KLF15 aanwezig is, gaan KLF15 en 
SRF een competitie aan. Dit resulteert in een verminderde expressie van myocardine/
SRF gereguleerde genen en in een verminderde groei van het hart. Tijdens hypertrofie 
en hartfalen is er juist minder KLF15 en is er juist meer expressie van myocardine/SRF 
gereguleerde genen en zal het hart groeien. 

We vonden ook dat KLF15 bindt een de pro-hypertrofe transcriptie factoren myocardin-
related transcription factor A en B en GATA4 (Hoofdstuk 5). KLF15 bindt aan het DNA 
bindende gedeelte van GATA4 en daarbij voorkomt het de interactie van GATA4 aan 
stukken DNA die de expressie van hart genen (zoals BNP) reguleren. Aan de andere kant 
is myocardine in staat om de activiteit van GATA4 te vergroten. Wanneer in het gezonde 
hart de hoeveelheid KLF15 hoog is zal KLF15 aan zowel GATA4 en myocardine binden en 
zal de expressie van pro-hypertrofe genen geremd worden. In het zieke hart is dit juist 
andersom (Hoofdstuk 5).

Gezien de belangrijke rol van KLF15 in het ontstaan van hypertrofie vroegen we ons 
af of KLF15 misschien ook een rol zou spelen bij een erfelijke vormen van hypertrofie: 
hypertrofische cardiomypathie (HCM). HCM is een vrij vaak voorkomende erfelijke 
hartziekte en treft ongeveer 1:500 personen. De ziekte wordt meestal veroorzaakt door 
foutjes (mutaties) in genen die belangrijk zijn bij de contractie van de hartspier zoals de 
genen MHC and MyBPC3. We hadden de hypothese dat mutaties in KLF15 een rol zouden 
kunnen spelen in de ontwikkeling van HCM. We hebben het DNA van ongeveer 1400 
personen met HCM gecontroleerd op afwijkingen in KLF15 en we vonden in totaal 6 nog 
niet eerder beschreven mutaties. Om te bepalen of deze mutaties ook een effect hebben 
op de activiteit van GATA4 en myocardine hebben we in vitro experimenten uitgevoerd. 
Hieruit bleek dat de mutaties een klein effect hebben op de activiteit van GATA4, maar 
of dit effect een rol speelt bij de ontwikkeling van HCM moet verder onderzocht worden 
in grotere studies. En dan met name in families met HCM. (Hoofdstuk 6).

Ondanks jaren van uitvoerig en kostbaar onderzoek is hartfalen nog steeds niet te 
genezen. Wij vroegen ons af of we de ontwikkeling van hypertrofie en daarmee ook 
hartfalen zouden kunnen voorkomen door te verhinderen dat de hoeveelheid KLF15 
afneemt. Dit hebben we onderzocht door doormiddel van een virus (adeno associated 
virus, AAV) de hoeveelheid KLF15 kunstmatig hoog te houden in de harten van muizen. 
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Daarna introduceerde we hypertrofie in deze muizen. Het bleek dat de muizen die veel 
KLF15 in hun hart hebben minder hypertrofie ontwikkelen. Dit zou betekenen dat KLF15 
misschien gebruikt zou kunnen worden als behandeling van hypertrofie en dat op die 
manier hartfalen voorkomen zou kunnen worden (Hoofdstuk 7)
.
Dit proefschrift beschrijft de rol van de transcriptionele repressor KLF15 in het hart. We 
laten zien hoe de expressie van KLF15 gereguleerd is en wat het mechanisme is dat 
schuil gaat achter hypertrofie. We tonen aan dat er in patienten met een erfelijke vorm 
van hypertrofie (HCM) mutaties aanwezig zijn in het KLF15 gen en tenslotte gebruiken 
we KLF15 om hypertrofie en hartfalen tegen te gaan.




