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Summary 

Cardiovascular disease i s  already for many years the leading cause of death in modern 
Western societies, indudling the Netherlands. About 11% of the total number of  deatlzs 

is  due to HE, which is  associated w t h  high morbidity and mortality. Deciphering the 

pathophysiology of myocardial hypertrophy and pump failure i s  thelrcfore one of the 

most important challenges in cardiovascular disease. Chapter 1 introduces a variety of 

causes and consequences of cardiac hypertrophy and HE, indicating the complexity o f  
these diseases. important progress has been made in the past years with respect to the 

underlying pathogenic processes, although nialny questions still remain unanswered. 

Cardiomyopathies in humans alre extremely heterogeneous with respect to cause and 
etiology and therefore mouse models, which are genetically and environmentally more 
homogeneous, are better suited to resolve the pathogenic mechanisms. This chapter 

includes an overview of  the existing hypertrophy and HF: mouse models alnd introduces 
microarray technology as a gen,e expression profiling tool for the dissection of 

pathogenic pathways. 

Microarray studies yield a broad spectrum of potential pathways involved whiclq need 

furZher investigatioln. As the first results of our microarray studies pointed among 

otheres to a role of OXPWOS defects in HF, we decided to vallidate these results by a 

variety of functional approaches and to Judge the significance of primary OXPHOS 

defects in human pathology. Chapter 2 reviews the specific features of mitochondria1 
cardiomyopathies and the clharacterist~cs of  mtDNA, which differ from those of the 

nuclbear DNA in a number of aspects. For example, the mutation rate is  about 10-20 
times higher than in the nuclear DNA, due to reactive oxygen species generated by the 

OXPHOS system and the lack of sufficient repalir mechanisms, MtDNA m~utatio~~s 
rnainily affect organs with a high energy consumption, such as the central nervous 
system, skeletal muscle and the heart. Both inherited and acquired rntDNA mutations 

play a role in cardiomyopath~ies. The former can be pathogenic heteroplasrnic 
mutations or homoplasmic risk factors, while the latter are associated wfth the age- 

related decline of OXPHOS function in the heart. Also, rmitochondrial salrdiomyopathies 
are frequently associated with (encephalo)myopathies, which are often the prominent 

features. To determine the role of primary mtDNA rnutatieo~ns in cardiomyopathies, we 
developed a method to screen the entire mtDNA for heteroplasmic mutations (Chapter 

3). DHPLC analysis of PCR fragments specifically detects h~etereduplexes resulting from 

heteroplasrnic mutations with a sensitivity of 13%. Several mutations were identified 
in patients with a cardiomyopathy with or without anyopathy and muscle ef one 



fema~l~e witlh mitochondrial myapathy revealed the A33Q2C mutation in t ~ ~ d ~ ~ e u ' ~ ~ " .  
Muscle of her affected son carried 96% mutated rntDNA and he died of 

cardiorespiratory failure at the age of 34. Chapter 4 dliscusses a possible relationship 
between th~is mutation and cardiac problems. The m~utation has only been described 

once before, also associated with cardiorespiratoryr failure. I t  is located at the end of 

the aminoacyl stem adjacent to the C3303T mutation, which has previouslly been 
related to cardiornyopathy. Also, other cardiornyopathy mutations have been reported 

in this palrt of tRNA genes, Although the affeded son did not reveal signs of 
cardilcrrnyopathy on examination, the combination of exercise and staying at a high 

altitude resulted in cardiorespiratory failure. Our findings suggest that cardiac 
examination should be performed in patients with pathogenic mtDNA mutations, but 
also that carriers should be informed regarding the possible risks of exposure to low 

oxygen pressulre environments. An important role of rnitochondrial abnormalities 
secondary to a cytoskeletal defect in cardiac disease i s  illustrated by our findings in the 

MLP moulse model for DCM (Chapter 5). Gene expression, biochemical and 

molrphological studies showed reduced OXPHOS adiwity caused by a decreased 
mitochondri~a~l delns~ity, even revealing regions completely lacking mitochondria in the 

MLP KO hea~rts. We hypothesize that the rnitochondrial abnormalitlies identified are 
caused by the observed distluvbed interaction between cytoskeleton and mitochondria, 

which interferes with energy se~nsing and elnergy transfer. Consequently, an energy 
defect i5  not compensated for by an increased production of mitochondria. This can be 

concluded from the downregulatnon of PGC-la, further contributing to energy 

depletion and deterioration of cardiac function. 

Our first microarray experiments were performed before the human genome project 

was completed. Since then, the numlber of characte~rized human and mouse genes 
increased conside~rably and genome technology for transcriptornics changed and 

im~prowed rapidly. The second past of this thesis (chapter 6, 7 and 8) discusses 
microarray technology and its use for gene expression profiling in the identification of 

pathogen~ic processes in hypertro~phy and HF. Chapter 6 reports on the i~n~itial 

develolpment of in-h~ouse microarray teclhnoilogy using cDNA collections. Several 
technical approaches and protaccals alre compared and an overview of possibl~e pitfalls 

is presented. Also, the applica~tion in cardiac hypertrophy and HF is briefly discussed 
and some preliminary results of the first microarray experiments are shown. Since 

then, technology has progressed and many adjustments were made regarding the 
microarray and experimental designs, technical p~rotocols and data analysis described 

in this chapter. This has led to  further improvement of data quality anld enabled a 



more extensive and valid microarray data anaiysis. These imprawenrents were applied 
to  the global gene expression studies on microarrays containing a 15K cDMA collectiotl 

of fetal origin in two genetic mouse models, i.e, the TAC made! for cardiac hypestrophy 

induced by pressure overload and the rMyBP-C KO model For HCM. Chapter 7 describes 
the results of the gene expression study in left ventricles from TAC mice compared ta 

sham-operated mice at different stages after banding, i.e. 418 hours, I week, 2, 3 and 8 

weeks. Our results demonstrated an initial restriction in metabolism, associated with 
an investment in grow&. Most of the genes involved in these processes returned to  

basal expression levels as from time point 3 weeks, in which a state of compensated 
hypertrophy was maintained. If these compensation mechanisms fail to  match the 

increased energy demand, alterations in energy metabolism may sustain and may 

ultimately become detrimental, as has been reported in HF. The findings in this study 
also underline the importance of performing time series experiments, as certain 
alterations may be transient or coincidental. Although no actwall time series 
experiment was performed In the cMyBP-C KCI mice, comparison of heterozygous and 

hornozygous KO mice revealed important clues regarding the possible adaptive and 

maladaptive processes involved In HCM. Chapter 8 reveals similar differentially 

regwtated processes in both heterazygous as homazygous mice, of which the latter- 
demonstrated a more pronounced effed. Some previously proposed maladaptive 

processes {e.g. apoptosis) were identified very early, before the development of cardiac 
hypertrophy in heterozygates and before onset of impaired cardiac function in the 

hamosygotes with hypertrophy. This suggest that an early molecular response may be 

an important determinant of later remodeling, which means that the benign or 
maladaptive outcome may already be set at this earYy stage. 

Chapter 9 discusses three key issues raised in the previous chapters related to the use 

of gene expression profilling, the significance of the data from mouse models For 
human pathology and thle role of OXPWOS defects in cardiomyopathies. The value, but 
allso the limitations of microarray expression profiling for  the elucidation of 
pathogenic genetic processes is  discussed and several successful applications of 

genomic profiling in hlumans are shown. Part of the chapter discusses the translaitlion 

of rnicroarsay data to biological si~gnificanse. Also, data from murine studies using a 

similar approach as ours are compared with our own observations. When comparilng 
these data, some important aspects shoulld be kept In mind, like the use of different 

mouse strains, the different pathology in the mouse models (compensated vs, 

decompensated hypertrophy), time se~ries experiments, experimental design and 
presentation of mtcraarray data. Not anl,v previous reports From literature, bu~t also our 



awn resullts indicate that mice are a valid model far studying both cardiac hypertrophy 
and MF in humans. The final part o f  this chapt~er discusses the key role for 

mitoshondrial energy metabolism in hypertrophy and failure, identified in "Ee mouse 
models used as well as in patients. The chapter rancludes wiitlh possible future steps l a  
further unravel the rnalecular changes involved in hypertrophy and HF. 



Hart- en vaatziekten vormen al jaren de belangrijkste doodsoorzaak in Westerse 
landen, ook in Nederland. Ongeveer 11% van het totaal aantal sterfgevalren zijn l?et 
gevolg van harkfalen, dat geassocieerd is met een hoge morbiditeit en rnortal~iteit. 
  art falen wordt vaak voorafgegaan door hypertrofie van de hartspier. Het ontrafelen 
wan de pathofysiologie van cardiale hypertrofie en pompfalen is  een van de 
belangrijkste uitdagingen op het gebied van hart- en vaatziekten. Haafdstuk 1 
introduceert een breed scala aan oorzaken en gevolgen van hypertrofie en hartfalen, 
waaruit blij,kt dat deze aandoeningen zeer complex zij,n. De afgelopen jaren is 
belangrijke vooruitgang geboekt in het onderzoek naar dle onderliggende pathogene 
processen, maar er sijn nog steeds veel vragen die onbeantwoord blijven. Huma~ne 
cardiomyopathieën zijn zeer heterogeen wat betreft hun oorzaak en manifestatie en 
daarom zijn muizenmodellen genetisch gezien en wat betreft omgevingsinvloeden 
homogener en dus beter geschikt voor de opheldering van de pathogene 
mechanismen. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van bestaande muizenmodellen van 
hypertrofie en hartfalen en introd,uceert de rnicroaraay technologie als een middel voer 
het ontrafellen van pathogene processen door middel van genexpressie studies. 

Microarray studies leveren een breed spectctum aan pathways op d~ie mogelijk 
betrokken zijn en verder onderzoek behoeven. Omdat onze eelrste microarray 
resultaten o.a. duiden op een ro! van CIXPHOS defecten in hartfalen, is besloten om 
deze resultaten te valideren met behulp van een aantal verschillende functionele 
benaderingen om zo de rol van primaire OXPHOS defecten in de humane pathologie t e  

achterhalen. Hoofdsituk 2 bespreekt de specifieke kenmerken wan mitochondriële 
cardiomyopathieën en de karakteristieken van het rntDNA, die in een aantal opzichten 
verschillen van die van het nucleaire DNA. De mutatiesnelheid in het rntDNAi is bv. 
ongeveer 10-20 maal hoger als gevolg wan de productie van zuurstofradicalen door het 
OXPHOS-systeem en de afwezigheid van DNA repair systemen. MtDNA mutaties 
hebben met name effect op organen met een hoge energieproductie, zoals het 
centrale zenuwstelsel, de skeletspier en het hart Zowel erfelijke als verkregen rntRNA 
mutaties spelen een rol in het ontstaan van raadiornyopathiecin. De eerste kunnen 
pathogene heteroplasrnische mutaties of h,omoplasmische risicofadoren sijn, terwijl 
de laatste geassocieerd zijn met een leeftijd-gerelateerde verslechtering in cardiale 
OXRHQS-functie. Ook zijn mitochondiri~le cardiomyopathiekn vaak geassocieerd rn~et 
(encephalo)myopathie@nI die vaak de meest prominente manifestatie vormen. Om de 
rol te bepalen van primaire m.lDr\lA mutaties in cardiomyopathieën, hebben we een 



methode ontwikkeld om het gehele mtDNA te screenen op heteroplasmische mutaties 
(Hoafdetuk 3). DWPLC analyse van PCR fragmenten dletecteert: met een gevoeligheid 

van %-S% specifiek de heteraduplexen die ontstaan door heteaoplasmische mutaties. 

Verschillende mutaties werden gevonden in patien~ten met een eardiomyopathie met 
of  zonder myopathie. In spier van een vrouw met een rnitochondrikle myopathie werd 

de A3302G mutatie in t~Wicl i~ew~'~~' gevonden. Spier van haar aangedane zoon bevatte 

96% gemuteerd mtDiFld en deze man i s  op 34-jarige leeftijd overleden te~n gevolge van 

cardiorespiratoir falen. Hoofdstuk 4 bespreekt een mogelijke relatie tussen deze 

mutatie en het optreden van hartproblemen. De mutatie is slechts eenmaal eerder 
besch~reven, ook Y n relatie tot ~ard~iores~piratoir falen, en is gelocaliseerd aan het ei~nde 

van de aminoacylsta~m gaenze~nd aan de C3303T muta~tie, voorheen gerelateerd aan 
cardiomyopa~thie. Tevens zijn er andere candiornyopathie-mutaties besch,reven in dit 

deel van de tRNA genen. Hoewel de aangedane zoon geen tekenen vertoonde van een 
cardiomyopathie, resulteerde de comlbinatie van inspanning en een verbllijf op grote 

hoogte in eardiorespiratoir falen. Onze resultaten suggereren dat cardiologisch 

onderzoek van belang i s  in patiënten met pathogene mtDNlA mutaties, maar ook dat 

dragers geïnformeerd moeten worden ovelr de mogelijke risico's met betrekking to t  het 

werbllijven in een omgeving met lage zuurstofdruk. Een belangrijke ral voor secundaire 

mitochondriële afwijkingen als gevolg va~n bv. een cytoskelet defect in het hart, blijkt 

uit onze resultaten in h~et MLP muizenmadel voor DCM (H~oofdstu~k 5). Genexpressie, 

biochemisch en marfologisch onderzoek lieten een verminderde OXPHOS-activiteit 
zien als gevolg van een verllaagde m~itochondriële dichtheid, met zelfs gebieden in het 

hart wan de MLP K 0  muizen waar~in de mitochondria geheel ontbrakeln. Wij 
ve~ronderstellen dat deze mitochondriële ahijkingen veroorzaakt worden door een 

verstoorde ilnteradie tussen het cytoskelet en de mitochondria, die interfereert met 

het bewaken va~n de energiebalans. Als gevolg hiervan wordt een en~ergiedefect niet 
meer gecompenseerd door de aanmaak van meer mitochondria. Dit valt a f te  leiden uit 

de downregulatie van P G C - l u  wat verder bijdraagt aan de energiedepletie en 

versleclitelring van hartfunctie. 

Onze inltirile microarray experlimenten werden uitgevoerd voordat het humane 

genoom project was afgerond. Sindsdien i s  het aantal gekarakteriseerde humane en 

muizengenen behoorlijk toegenomen en zijn de genoomtechnologieën voor 
transcriptomics veranderd en sterk velrbeterd. Wet tweede deel van dit proefschrift 

(hoofdstuk 6 ,  7 en 8) bespreekt het gebruik en de waarde van microarray technologie 
vaor de identificatie van pathogene processen die een ral spelen in hypertrofie en 

hartfalen. Hoofdstuk 6 vertelt over de eerste ontwikkelingen van "in-house" 



microarray technologie waarlbij gebruikt wordt gemaakt van CDNA collecties. 

Verschillende technische benaderingen en protocol lei^ worden vergeleken en er wordt 

een owenzicht gegeven van mogelijke valkuilen. Ook wordt de toepassing i r i  cardiale 

hypeflrofie en hartfalen kort besproken en worden een aantal preliminaire resultaten 

van de eerste microarray experimenten getoond. Sindsdien is  de tecl?nologie 

vooruitgegaan en zijn veel aanpassingen gedaan wat betreft de microarray en 

experimentele designs, de technische protocollen en data-analyse die besclareven zUn 

in dit hoofdstuk. Dit heeft geleid tot  een verdere verbetering van de kwaliteit van de 
data, waardoor een uitgebreidere en meer valide data-analyse inlogelijk is. Deze 

verbeteringen zijn toegepast in de globale genexpressie studies waarin microarrays 

met een 1 5 K  cDNA collectie van foetale afkomst in twee genetische mwizenmodellen 

werden gebruikt, namelijk het TAC model voor cardiale hypertrofie geïniduc~eerd door 

"pressure overload'kn het cMyBP-C model voor HtM. Hoofdstuk 7 beschrijft de 
resultaten wan de genuexpressie studie in linker ventrikels van TAC muizen vergeleken 

met sharn-geopereerde muizen op verschillende tijdstippen na constrictie, namelijk op 

48 uur, 1 week, 2, 3 en 8 weken. Onze resultaten duiden op een initiGle beperking in 

metabolisme geassocieerd met een investering in vergrotling van de hartspier. De 

meeste van de genen die betrokken zijn bij deze processen keren weer terug naar hun 
basale expressie niveaus vanaf tijdstip 3 weken wanneer sprake 15 van 

gecompenseerde hy~peirtrofie. Wanneer dit compensatiemechanisme niet meer 

tegemoet komt aaln de toename in energiebehoefte, zouden de veranderingen in 

energiemetabolisme in stand kunnen blijven en uiteindelijk nadelig kunnen sijn, zoals 

ook al eerder is beschreven in hartfalen. Onze bevindingen benadrukken teven~s het 
belang van het uitvoeren wan experimenten in de tlijd, omdat bepaalde veranderingen 

voorbijgaand of toevallig kunnen sijn. Hoewel dit soort experimenten feitelijk niet 

werden uiltgevoerd in de sMyBP-C muizen, leverde vergelijking tusseln heterozygote en 

homozygote KO muizen interessante aanwijzi~ginge~n op met betrekking to t  mogelijke 

adaptieve en maladaptieve processen in HCM. Hloofdstuk 8 laat soortgellijke 
differenti~eel gereguleerde processen zien in zowel de heterozygote en homozygote 

muizen, waarvan de laatste een meer uitgesproken effect vertonen. Enkele eerder 

geopperde maIladaptleve processen (bv. apoptose) werden al vraeg gezien, 

voorafgaand aan de ontwikke'ling van cardiale hypertroflie in de heterozygoten en 

alvorens het ontstaan van een versliechterde hlartfunctie in de hlarnozygoten met 
hypertrofie. Deze resultaten suggereren dat een vroege rnoleclulaire respon~s een 

belangrijke voorspeller kan zijn van de later optredende "remodeling", wat betekent 

dat de benigne of maladaptieve afloop a l  in het vroege stadiurn sou kunnen vastliggen. 



Wodd~stuik 9 bespreekt drie bellangrijke thema" met betrekking tot  het gebrulik van 

genexpressie studies, de betekenis van muizenrneudellen voor de humane pathologie 

en de rol van OXPHOS defecten in cardiomyopathieën. De waarde, maar ook de 
beperkingen van het bepalen van genexpressie profielen met behulp van microa~rray 

technologie voor de opheldering van pathogene genetische plrocessen worden 

beschreven en een aa~ntal su~ccesvollle toepassingen in humane studies wordt 
beséhrewen. Een deel van het hoofdstuk gaat over het vertalen van microarray data 

naar informatie wan bial~gisch~e betekenis. Ook worden gegevens uit  muizenstudlies 

die een zoortgelijke benadlering dan de onze gebruikeln vergeleken rnet anze eigen 

re~ultaten. Wannleer men data uit v~erschillende studies vergelijkt, i s  het belangrijk om 
met een aantal zaken rekening te houden, zoals het gebruik van verschillende 

mwizenztammen, de verschillende pathologie in de rnuizenmodelllen (gecompenseerde 

vs niet-gecompenseerde hypertrofie), tijdserlie-experimenen, experimenteel design en 
de presentatie van microarray data. De betekenis van bevindingen in de muis voor de 

humane pathologie blijkt n~iet alleen wlit de literatuur, mlaar ook uit olnze eigen 

bevindingen, waarin i s  bewezen dat de muis een geschikt model i s  voor het bestuderen 
van zowel cardiale hypertrofie als hartfalen. Het laatste deel van dlit hoofdstuk 

bespreekt de sleutelrol voor het mitochondri@le energiemetabolisme in hypertrofie en 
falen die is gevonden in zowel de gebruikte muizenmodellen als in patiënten. Het 

hoofdctuk eindigt met mogelijke toekomrtplannien om verdeIr de moleculaire 
veranlderingen te ontrafeleln die betrokken zijn bij hypertrofie en hartdalen. 




