
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Clinical and experimental observations on the inflammatory response following a
myocardial infarction

ter Horst, E.N.

Publication date
2018
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
ter Horst, E. N. (2018). Clinical and experimental observations on the inflammatory response
following a myocardial infarction. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/clinical-and-experimental-observations-on-the-inflammatory-response-following-a-myocardial-infarction(6cd07b6b-7ae3-409e-8a2a-279e79669ef7).html


172

NEDERLANDSE SAMENVATTING

Nederlandse samenvatting
Na een myocard infarct (MI) komt een systemische ontstekingsreactie op gang die primair als 
doel heeft dood hartspierweefsel op te ruimen en vervolgens de vorming van littekenweefsel 
te bevorderen. Steeds meer studies tonen echter aan dat de aard en omvang van deze 
ontstekingsreactie direct geassocieerd is met de prognose na een MI en dat een langdurige 
of te uitgebreide ontstekingsreactie deze prognose negatief beïnvloedt. De studies beschreven 
in het huidige proefschrift focussen daarom op de belangrijke aspecten van de post-MI 
ontstekingsreactie in zowel klinische als preklinische omstandigheden om mogelijke nieuwe 
therapeutische interventies te vinden.

In hoofdstuk 2 laten we nieuwe aspecten van de CD14+ monocyt respons in MI patiënten 
zien. In dit hoofdstuk hebben we gekeken in post-mortem patiënten materiaal. We vonden 
dat de pro-inflammatoire klassieke CD14+CD16– monocyten zich opstapelden in de gebieden 
van het hart, aangrenzend aan het infarctgebied (de zogenaamde border zones) tussen 12 uur - 
5 dagen post-MI. De anti-inflammatoire niet-klassieke CD14+CD16+ monocyten daarentegen 
stapelden zich op in het infarct gebied (infarct core) gedurende 5 - 14 dagen post-MI. Dit 
benadrukt het unieke infiltratie patroon van de monocyten subtypes in het geïnfarceerde 
humane hart. Daarnaast vonden we ook een monocyt depletie in de milt, wat gepaard ging 
met de accumulatie van monocyten in het hart na een MI. Dit toont aan dat de humane milt 
als een belangrijke opslagreservoir voor monocyten kan fungeren, en dat deze monocyten 
kunnen worden gerekruteerd bij uitgebreide weefselschade zoals een MI.

Een veelbelovende therapie om de ontstekingsreactie na een MI positief te beïnvloeden 
en daarmee de prognose te bevorderen, zijn mesenchymale stamcellen (MSC). Aangezien 
MSC kunnen differentiëren tot hartspiercellen is de therapeutische toepassing van deze 
cellen uitgebreid bestudeerd met betrekking tot de vorming van nieuw hartspierweefsel 
om aldusde schade in het hart na een MI te verminderen. Echter, dier en patiënten studies 
hebben laten zien dat MSC therapie ook een positief effect kan hebben op de hartfunctie 
zonder dat MSC nieuw hartspierweefsel vormt. In hoofdstuk 3 beschrijven we in een 
review meerdere preklinische studies die aantonen dat na een MI, het positieve effect van 
MSC op de hartfunctie gerelateerd is aan zogenaamde paracriene mechanismen, die de 
switch van monocyt en macrofaag subtypes naar een anti-inflammatoir subtype induceren. 
Deze studies suggereren dat de productie van IL-10, indoleamine-pyrole 2,3-dioxygenase 
and prostaglandin E2 door MSC hoofdzakelijk de switch van de macrofagen naar het anti-
inflammatoire subtype induceren. Echter, de exacte mechanismen waarmee MSC deze switch 
bevorderen moeten nog verder onderzocht worden.

De modulatie van de specifieke monocyt subtypes kan dus van cruciaal belang zijn voor 
een goede post-MI heling. In hoofdstuk 4 zijn we daarom op zoek gegaan naar eiwitten 
die mogelijk een rol spelen bij het induceren van de verschillende monocyt subtypes. Het 
was al eerder beschreven dat NOX eiwitten belangrijk zijn bij de migratie en differentiatie 
van monocyten. De expressie van de NOX eiwitten in verschillende monocyten subtypes 
was echter nog niet beschreven. In hoofdstuk 4 laten we in monocyten geïsoleerd uit 
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bloed van gezonde vrijwilligers zien dat het NOX2 isotype het hoogst tot expressie komt in 
vergelijking met de NOX1 en NOX4 isotypes in alle monocyt subtypes. Verder laten we zien 
dat in alle monocyt subtypes, NOX1 op de plasmamembraan tot expressie komt en NOX2 
in het cytoplasma. Het enige NOX isotype waarbij we een verschil zagen in de sub-cellulaire 
locatie was NOX4. In de pro-inflammatoire klassieke en intermediaire monocyten vonden 
we namelijk NOX4 expressie op de plasmamembraan terwijl in de anti-inflammatoire niet-
klassieke monocyten NOX4 tot expressie kwam in het cytoplasma en daar zeer waarschijnlijk 
mitochondrieel gelegen was. Mogelijk zou dit verschil in sub-cellulaire lokalisatie van NOX4 
kunnen bijdragen aan de functionele verschillen van de monocyt subtypes.

Om een relatie tussen monocyten in het bloed en het functioneren van het hart post-MI 
te analyseren, hebben we in hoofdstuk 5 een mogelijk associatie onderzocht tussen 
genetische transcripten van monocyten en linker ventrikel (LV) adverse remodelling, hetgeen 
we vervolgens geëvalueerd hebben in een rat MI model. In patiënten vonden we dat een 
specifieke opregulatie van interferon (IFN) gestimuleerde genen die betrokken zijn bij de type 
I IFN respons, gepaard ging met een verbeterde hartfunctie na 4 maanden. Echter, in een rat 
MI model gaf systemische toediening van het type I IFN-α eiwit het tegenovergestelde effect 
en liet het een vergroting van het infarct zien met een toename in uitzetting van de ventrikel 
op dag 28 na een MI. Verder vonden we in het rat MI model dat toediening van IFN-α na MI 
het percentage van pro-inflammatoire klassieke monocyten in het bloed verhoogde op dag 3 
na een MI terwijl in het hartweefsel de anti-inflammatoire macrofaag toenam vergeleken met 
de placebo groep. Ook resulteerde toediening van IFN-α na MI in een toename van necrose 
en een afname van granulatie weefsel in het infarctgebied op dag 3 na een MI ten opzichte van 
placebo. Onze hypothese is nu dat toediening van IFN-α na MI in ratten de infarct heling heeft 
vertraagd en dat daardoor dood hartspierweefsel niet tijdig werd opgeruimd om vervangen 
te worden met littekenweefsel. Al met impliceren de resultaten in hoofdstuk 5 dat een 
verhoging van de type I respons in circulerende monocyten niet overeen hoeft te komen met 
een systemisch verhoogde type I signalering. De resultaten in hoofdstuk 5 laten bovenal 
de belangrijke rol van type I IFN op post-MI heling zien.

In hoofdstuk 6 hebben we het effect van auto-reactieve T-cellen uit het adaptieve immuun 
systeem op post-MI heling in de muis bestudeerd, inclusief een translatiestap naar de 
kliniek. In muizen was reeds eerder aangetoond dat CD4+ T-lymfocyten de post-MI heling 
reactie positief beïnvloeden. We hebben nu in hoofdstuk 6 in de muis aangetoond dat 
CD4+ T-cellen die infiltreren in het geïnfarceerde hart en in mediastinale lymfeklieren 
(med-LN) de heling in de hartspier positief bevorderen. Bovendien laten we zien dat deze 
cellen aangetrokken en geactiveerd worden door een hart specifiek class-II-myosin peptide 
antigen (Myhca), dat door cardiomyocyten na een MI uitgescheiden wordt. Dit hebben we op 
verschillende manieren aangetoond:
1) Eerst hebben we voorafgaand aan een MI, hart-myosine specifieke T-cellen (TCR-M cellen) 
in muizen ingespoten en de distributie daarvan in het lichaam geanalyzeerd. We vonden toen 
dat op dag 7 na een MI, de geactiveerde TCR-M cellen selectief in het infarctgebied en in de 
med-LN zaten. Deze geactiveerde TCR-M cellen hadden het fenotype van Foxp3+ regulatoire 
T-cellen (Treg) waarin genen geactiveerd waren die een rol spelen bij de onderdrukking van 
de ontstekingsreactie. 
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2) Om na te gaan of de activatie van endogene CD4+ T-cellen ook afhankelijk is van 
autoantigenen, hebben we op dag 7 na MI endogene CD4+ T-cellen in het hart en med-
LN bestudeerd middels sequencing analyse. Hiermee hebben we de β ketens in T-cel 
receptoren (TCR) nader gekarakteriseerd aangezien eendiversiteit van TCR ketens in de 
plasma membraan bepalend is voor de het functioneren van de T-cellen. We vonden toen 
in de cardiale CD4+-T cellen een expansie van TCRβV19, een specifieke TCR β keten die 
hoofdzakelijk geassocieerd is met antigen specifieke responsen. Om het specifieke antigen 
waardoor TCRβV19 geëxpandeerd was aan te tonen, hebben we dit TCR patroon vergeleken 
met het TCR patroon van CD4+ T-cellen uit axiale lymfe klieren van muizen die geïmmuniseerd 
waren met cardiale antigenen. Ook deze cellen hadden geëxpandeerde TCRβV19 ketens wat 
impliceert dat de endogene CD4+ T-cellen die geïnfiltreerd waren in het hart mogelijk ook 
door cardiale antigenen geactiveerd zijn. 
3) Deze specifieke T-cel reactie hebben we in de humane situatie kunnen bevestigen door 
CD4+ en Foxp3+ T-cellen in het hart van autopsie materiaal van MI patiënten aan te tonen. 
Aanvullende niet-invasieve PET/CT scans van levende MI patiënten lieten daarnaast zien dat 
de med-LN van MI patiënten vergroot waren. Daarbij is ook een radio-ligand voor CXCR4 
gebruikt, een receptor die als hoogste tot expressie kwam in zowel de endogene CD4+ T-cellen 
alsmede in TCR-M cellen in het hart na een MI. Het CXCR4-PET signaal, en daarmee de 
hoeveelheid CD4+ T-cellen, was hoger in de med-LN van MI patiënten ten opzichte van de 
controle patiënten. Daarnaast laten we zien dat een toename in CXCR4 in de med-LN een 
indicatie kan zijn voor een positieve prognose na een MI, aangezien we een negatieve correlatie 
vonden tussen de hoeveelheid CXCR4 in de med-LN met het gemeten infarctvolume op 4 
maanden na een MI. Alles tezamen tonen we in hoofdstuk 6 aan dat MI een specifieke en 
tijdelijke “beschermende” T-cel auto-immuniteit induceert in muizen en zien we in patiënten 
een analoge hart/med-LN/T-cel as. 

Na een MI zijn reactieve zuurstof radicalen (ROS) ruimschoots aanwezig in het 
hartspierweefsel. Zij kunnen additionele schade veroorzaken in cardiomyocyten en kunnen 
hierdoor het infarct gebied vergroten. Om uit te zoeken hoe dit voorkomen kan worden hebben 
we in hoofdstuk 7 de sub-cellulair effecten van oxidatieve stress in cardiomyoblasten nader 
onderzocht. Het was al eerder beschreven in dat ROS als second messenger de activiteit kan 
reguleren van de zogenaamde forkhead box O (FOXO) transcriptie factoren 1, hetgeen redox 
gevoelige transcriptie factoren zijn die betrokken zijn bij de inductie van celdood. Voor het 
activeren van FOXO1 is het nucleaire transport van de transcriptiefactor vanuit het cytoplasma 
van essentieel belang. In hoofdstuk 7 hebben we in gekweekte rat cardiomyoblasten 
aangetoond dat ROS geproduceerd door p47phox, een van de essentiële sub-units van NOX2, 
betrokken is bij de nucleaire translocatie en dus de activatie van FOXO1 tijdens metabole 
inhibitie. Deze metabole inhibitie bootstischemie in vitro na. 

Om de ontstekingsrespons na een MI goed te kunnen onderzoeken is het gebruik van 
diermodellen onvermijdelijk. Echter het induceren van een MI in knaagdieren gaat gepaard met 
een hoge mortaliteit door het ontstaan van ventrikel fibrilleren (VF). Het soort anestheticum 
dat gebruikt wordt tijdens de inductie van een experimenteel MI kan de ontwikkeling van VF 
sterk beïnvloeden. In hoofdstuk 8 hebben we het effect van twee verschillende anesthetica, 
te weten sufentanil-medetomidine en fentanyl/fluanisone-midazolam, op de incidentie van 
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ventrikel aritmieën tijdens ischemie inductie en op de infarctgrootte na reperfusie geëvalueerd 
in ratten. We vonden bij gebruik van sufentanil-medetomidine anesthesie een afname van 
VF gerelateerde complicaties waardoor minder dieren overleden bij het induceren van een 
MImiddels het afbinden van de coronair arterie. Daarom raden we sufentanil-medetomidine 
aan als anestheticum bij de inductie van MI in ratten.
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PhD period:  May 2012-September 2016

PhD supervisors:  Prof. dr. Jan J. Piek
   Prof. dr. Hans W.M. Niessen
PhD co-supervisors: dr. Paul A.J. Krijnen
   dr. Anja M. van der Laan

Year 

2012
2013
2013
2014
2014
2015
2016

2013 & 2015
2014
2014 & 2016
2012-2015

2012
2012 & 2013
2013 
2013
2013
2013
2013 & 2014
2014
2014
2015

2012-2016
2012-2015
2012-2016
2015

General courses
Course on Laboratory Animal Science 
Dutch Heart foundation course-Vascular Biology
KNAW PhD-event
Master Class ICIN/CVOI-Scientific writing 
Dutch Heart foundation course-Cardiac function
Practical Biostatistics AMC graduate school
Project Management AMC graduate school

Teaching
Mentor 2 Master students 6 months internship 
Mentor 1 HLO student 9 months internship 
Second assessor literature student theses
Mentor journal clubs lectures at the VU University

(Inter)national conferences 
Pathsoc Winter Meeting (poster)
Rembrandt symposium (poster)
Cardio Vascular conference (oral)
ICaR-VU Symposium (poster)
European Society of Cardiology
UMCU stem cell symposium (poster price)
VU Science exchange day (poster)
Cardio Vascular conference (poster)
Frontiers in Cardiovascular Biology (poster)
AMC-VUmc cardiology meeting (poster)

Seminars and workshops
Department seminars
“Harthoek” ICaR-VU 
Journal Clubs
Ruysch Lectures

Workload 
(ECTS)

3.9
2.0
0.3
0.3
2.0
1.1
0.6

3.2
2.5
0.6
1.5

0.5
0.5
1.0
0.5
0.3
0.5
0.5
1.0
2.0
0.5

1.5
2.0
2.0
0.2

PhD Portfolio 
Ellis ter Horst
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Curriculum Vitae 
Ellis ter Horst

Ellis Nicoline ter Horst (23 maart 1984) is geboren en getogen in het centrum van Amsterdam. 
Na het behalen van haar gymnasium diploma van het St. Ignatius gymnasium in Amsterdam 
is ze naar Guatemala, Midden Amerika vertrokken om weeskinderen gymles te geven en 
aldaar een medisch laboratorium op te zetten. Bij terugkomst is zij aan de Universiteit van 
Amsterdam de interdisciplinaire bachelor bèta-gamma gestart. Een bevlogen college over 
de processen van oxidatieve fosforylering had haar verdere nieuwsgierigheid gewekt voor 
de biomedische wetenschappen en zodoende werd dit de major waarmee ze haar Bachelor 
of Sciences behaalde. De diversiteit van bèta georiënteerde interdisciplinaire studies beviel 
goed en zo studeerde ze verder aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met de technische 
onderzoeks-master Medische Natuurwetenschappen, met de minor Medische Fysiologie. 
In 2009 begon ze haar major stage aan Harvard Medical School in Boston, de Verenigde 
Staten, onder leiding van prof. dr. Dick Grand en dr. Steve Krasinski waar ze 7 maanden later 
enthousiast voor onderzoek van terugkwam. Haar volgende stage volgde ze daarna bij dr. 
Anja van der Laan, prof. dr. Anton. Horrevoets en prof. dr. Jan Piek, waar de samenwerking 
met prof. Hans Niessen en dr. Paul Krijnen begon. Na het behalen van haar Master of Science 
werkte ze eerst als junior onderzoeker verder aan ditzelfde project. Daarna werd dit uitgebreid 
was uiteindelijk heeft geleid tot de huidige promotie aan het AMC in samenwerking met 
het VUmc en gefinancierd door het Netherlands Heart Institute in Utrecht. Ondertussen 
woont Ellis nog steeds in Amsterdam, samen met Nick en hun vrolijke zoontje waarmee ze 
samen de zomers in en op het water doorbrengt. Ondertussen is ze gestart als post-doctorale 
onderzoeker bij Hans Niessen en Paul Krijnen om de respons van specifieke T-cellen bij 
verschillende tumoren in kaart te brengen. 



You are not alone - Michael Jackson
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