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A Abstract 

Het eiwit titine is het derde filament uit de hartspiercel, naast actine en myosine. Haar belangrijkste 

functie is er een als moleculaire veer: ze regelt de passieve spanning van de hartspiercel. Dit heeft 

mogelijk implicaties naar de pathogenese en behandeling van hartfalen toe. Daarom worden 

achtereenvolgens de diastole (waarin titine haar belangrijkste functie heeft) en de huidige kennis over 

hartfalen besproken besproken. Uiteindelijk wordt getracht een overzicht te geven van de beschikbare 

kennis omtrent zowel de fysiologische werking van titine als haar pathologische bijdrage bij hartfalen. 

 

De diastole in de hartcyclus bestaat uit 2 grote fasen. De snelle relaxatiefase en de vullingsfase. Die 

vullingsfase zelf is op zich nog eens in 3 delen opgedeeld, met name de snelle vullingsfase, de trage 

vullingsfase en de atriale systole. De belangrijkste determinanten van diastolische functie zijn 

myocardiale relaxatie, passieve eigenschappen van het ventrikel (zoals het cytoskelet met titine), en 

enkele overige determinanten zoals pericardiale structuren, de hartslag, … De functionaliteit en 

eventuele pathologie tijdens de diastole kan eenvoudig gemeten worden met echocardiografie. De 

belangrijkste parameter hierbij is (tau), een tijdconstante die omgekeerd evenredig is met de snelheid 

van drukval. Ook de verhouding tussen de ‘early flow’ en atriale kick (E/A) wordt gebruikt.  

 

Hartfalen  is een syndroom waarbij patiënten een combinatie van symptomen (zoals kortademigheid of 

vermoeidheid), tekenen (longoedeem, enkeloedeem) en objectiveerbaar bewijs hebben van hartfalen. 

Vroeger werd er typisch een onderscheid gemaakt tussen systolisch en diastolisch hartfalen. Systolisch 

hartfalen was dan hartfalen met een ejectiefractie lager dan 40-50%, waar die bij diastolisch hartfalen 

ongeveer normaal is. Ook hier wordt echo gebruikt voor het meten van de ejectiefractie en het 

objectiveren van de pathologie. Er is echter aangetoond dat hartfalen zelden optreedt met geïsoleerde 

systolische of diastolische dysfunctie. De termen ‘heart failure with preserved’ dan wel ‘reduced 

ejection fraction’ (HFpEF en HFrEF) zijn daarom correcter. Het duidelijkste onderscheid tussen de 

twee vormen is het patroon van remodelering. Bij HFrEF spreken we van eccentrische remodeling, 

waarbij het ventrikel uitzet zonder daarbij een significante verdikking van de wand te vertonen. HFrEF 

wordt typisch uitgelokt door intrinsiek cardiale ziekten zoals ischemisch hartlijden of cardiomyopathie. 

Daartegenover staat HFpEF, waar we concentrische remodeling zien en wordt uitgelokt door 

bijvoorbeeld hypertensie of diabetes. De inhoud van het ventrikel blijft ongewijzigd, maar de wand 

verdikt en de compliantie vermindert aanzienlijk. Gezien de functie van titine zouden we hier een 

bijdrage van het eiwit in de pathofysiologie kunnen verwachten.  

 

Titine zelf vormt naast actine en myosine het derde filament in de hartspiercel. Het eiwit is het 

grootste eiwit in het lichaam, met een range van 2970 MDa tot ongeveer 3700 MDa, afhankelijk van 
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haar isovorm. Het eiwit overspant de helft van een sarcomeer, en interageert vanaf de Z-schijf tot aan 

de M-lijn met andere proteïnen. De belangrijkste functie van het eiwit is er een als moleculaire veer: 

titine is namelijk verantwoordelijk voor de passieve stijfheid van de hartspiercel. Titine bestaat uit een 

stabiel, onuitrekbaar deel en een uitrekbaar deel. Bij een uitrekking van de hartspiercel boven haar 

rustlengte zorgt titine door ontvouwing van die uitrekbare delen voor een passieve spanning. Hetzelfde 

gebeurt wanneer een sarcomeer wordt verkort onder haar rustlengte: de zogenaamde ‘restoring force’ 

herstelt dan het evenwicht. Het eiwit draagt daarnaast ook bij aan het behoud van de structuur van het 

sarcomeer, onder meer door interacties met actine- en myosinevezels. 

De functie van titine wordt op verschillende manieren gereguleerd. Enerzijds is er de differentiële 

splicing, waarbij er al op genetisch niveau een stijvere (N2B-titine) of meer compliante (N2BA-titine) 

vorm van het eiwit aangemaakt wordt. Een tweede belangrijk mechanisme van regulatie is fosforylatie. 

Zowel PKA, PKC als PKG kunnen titine fosforyleren en zo de mate van passieve spanning wijzigen. 

Voor PKA en PKG geldt dat titine complianter wordt, voor PKC geldt het omgekeerde. Verder spelen 

ook Ca²
+
 en disulfidebruggen een rol. 

Titine heeft verder ook nog de eigenschap om andere eiwitten te binden. Dit gebeurt op alle plaatsen 

van het sarcomeer en via deze mechanismen speelt het een rol in de structuur van het sarcomeer, in het 

positioneren van de titinevezels in dit sarcomeer en het beschermen van de structuur ervan bij 

overdreven spanning. Titine is eigenlijk wel meer dan enkel een ‘moleculaire veer’.  

 

De manieren waarop titine een rol speelt in hartfalen zijn eigenlijk nog niet goed gekend. Er zijn twee 

manieren voorgesteld waarop het een rol kan spelen. Het eerste is via de differentiële splicing en een 

daarbij horende isovormswitch. Zo wordt bij HFrEF een switch naar meer N2BA-titine gezien, 

waarschijnlijk een compensatoire respons op een intrinsiek verhoogde stijfheid door fibrose en 

collageenwijzigingen. Voor HFpEF, waar titine logischerwijs meer aanspraak maakt op een 

pathologische functie, is een uniforme isovormswitch niet aangetoond. Onderzoeken hierover geven 

tegenstrijdige resultaten.  

De tweede manier waarop het een rol speelt is wel al duidelijker gedocumenteerd. Titine verkeert bij 

hartfalen in een duidelijke toestand van hypofosforylatie. Instillatie van hartspiercellen van 

hartfalenpatiënten met PKA geeft een herstel van de passieve compliantie tot een bijna normale 

compliantie, hetgeen impliceert dat titine wel degelijk meespeelt in de pathofysiologie van hartfalen. 

Meer onderzoek kan hierbij uitsluitsel brengen, en eventueel implicaties geven tot PKA of PKG-

specifieke behandelingen.   
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B Inleiding 

Hartfalen kent een prevalentie van ongeveer 2% in de bevolking ouder dan 45 jaar, en zelfs 8,5% bij 

mensen boven de 75 jaar. (1) Met deze cijfers gecorreleerd aan de toenemende vergrijzing kunnen we 

gerust spreken van een hartfalen-epidemie. Men kent in grote lijnen de pathogenetische mechanismen 

die tot hartfalen leiden, maar de resultaten van ingestelde behandelingen zijn eerder teleurstellend, 

zeker bij patiënten waar vooral de diastolische functie gestoord is. In deze thesis wordt een aspect van 

het hart bekeken dat voor vele medici en paramedici onbekend is, maar hopelijk een deel van de 

puzzel is die kan leiden tot een betere behandeling voor hartfalen. 

 

Het algemeen gekende model van een sarcomeer bestaat uit twee filamenten: actine en myosine. Door 

interactie met elkaar en door de vorming van kruisbruggetjes kunnen ze zorgen voor contractie en 

relaxatie van de hartspiercel en verzorgen ze op die manier de pompfunctie van het hart. Het duurde 

tot in de jaren ’80 eer men inzag dat er ook voor titine een fysiologische werking in het hart lag. De 

interesse van onderzoekers en artsen werd nog meer gewekt toen bleek dat datzelfde titine een rol 

speelde in de regulatie van de passieve stijfheid van het hart, en op die manier mogelijk gerelateerd 

was aan hartziekten. (2)  

 

Er zal veel gesproken worden over ‘passieve stijfheid’ en ‘compliantie’. Deze termen (twee 

kernwoorden als we over titine spreken)  refereren vooral naar de diastole. Hier is het de bedoeling het 

hart opnieuw te vullen, en dat gaat eenvoudiger naarmate de verschillende hartspiercellen minder 

weerstand vertonen tegenover deze vulling. Een logische conclusie van het al voorgaande zou zijn dat 

titine een belangrijke rol speelt in HFpEF. Diastolische dysfunctie is immers het hoofdkenmerk, en de 

functie van titine ligt in de diastole. Het onderzoek daarover is echter beperkt, terwijl meer kennis zou 

kunnen helpen bij het verder ontrafelen van de pathofysiologie van de verschillende vormen hartfalen, 

en idealiter kan bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe behandelingen.  

 

Daarom wordt in eerste instantie de fysiologie van de diastole herhaald, net als wat er gebeurt bij 

diastolische dysfunctie. Vervolgens wordt de huidige kennis over hartfalen samengevat (onder andere 

diagnose, epidemiologie, pathofysiologie en behandeling), om daarna te kijken naar het eiwit titine 

zelf. Dit alles om uit te komen bij de kern van deze thesis: onderzoeken welke functie titine nu 

werkelijk speelt in hartfalen (zowel HFrEF als HFpEF).   

  



4 
 

C Methodologie 

Ik werd op weg geholpen door mijn promotor, met de artikels “Diastolic heart failure - abnormalities 

in active relaxation and passive stiffness of the left ventricle” van Zile et al., en “Current perspectives 

in diastolic dysfunction and diastolic heart failure” van Leite-Moreira AF. (3, 4) Hij raadde me ook 

aan in een eerste fase op zoek te gaan naar artikels aangaande hartfalen en diastolische functie. Verder 

kreeg ik nog de link naar enkele andere artikels, waaronder de Europese guidelines  voor hartfalen. (5) 

Ook in de referentielijsten van desbetreffende artikels vond ik nog heel wat interessante nieuwe 

artikels, net als de ‘tips’ die Pubmed soms geeft naar gerelateerde artikels. 

 

Dit gebeurde in Pubmed aan de hand van volgende zoektermen:  

- Diastolic function, filling, systolic/diastolic heart failure, review pathophysiology, guidelines 

on treatment, epidemiology. 

 

In een tweede stap ging mijn zoekwerk uit naar titine zelf. Ik had ook de namen van enkele auteurs 

gekregen (Lewinter, Granzier, Labeit) die ik ook gebruikt heb als zoektermen. Opnieuw werden ook in 

de referentielijsten van gevonden artikels nog andere artikels gevonden. Soms werden als limieten 

‘review’ en ‘English’ gebruikt. Verder werd er vooral gezocht op relevantie en niet zozeer op datum of 

tijdschrift.  

 

Hierbij gebruikte ik opnieuw Pubmed met combinaties van volgende zoektermen: 

- Algemeen: Titin, structure, diastole, diastolic/systolic heart failure, titinopathy, N2B, N2BA, 

sarcomere, active and passive properties, Frank-Starling, cardiac muscle 

- Over de functie van titine: restoring force, role in myocardial activation, lattice spacing, 

calcium binding. 

- Interacties en posttranslationele modificatie: PKA, PKC, PKG, differential splicing, 

phosphorylation, calcium binding, protein interactions. 
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D Resultaten, Deel 1: diastole en hartfalen 

1 Normale diastolische functie 

1.1 Diastole in de hartcyclus 

Allereerst wordt kort ingegaan op de functie van de diastole in de hartcyclus, waarin titine haar 

belangrijkste functie heeft. De diastole wordt aanzien als de periode van de hartcyclus waarin het 

ventrikel tijd heeft om te vullen. Deze vullingstijd bestaat uit 2 grote fasen. De snelle relaxatiefase en 

de vullingsfase. Die vullingsfase zelf is op zich nog eens in 3 gedeeld, met name de snelle vullingsfase, 

de trage vullingsfase en de atriale systole.  

In de snelle relaxatiefase (die isovolumetrisch is) relaxeert het ventrikel actief. Actief impliceert dat er 

tijdens dit proces energie verbruikt wordt.. Dit proces zet zich voort tot de druk in het ventrikel lager is 

dan de druk in het atrium, waarna de mitralis- (of tricuspidalis) klep zich opent. Daarna begint de 

snelle vullingsfase, waarin het ventrikel ongeveer 80 à 90% van haar ventriculair einddiastolisch 

volume (VEDV) bereikt. In de daaropvolgende trage vullingsfase relaxeert het ventrikel niet meer 

actief, maar zet het wel nog passief uit. Deze trage vullingsfase of diastase is in normale 

omstandigheden slechts verantwoordelijk voor 10% van de vulling van het ventrikel. Op het einde van 

de diastole contraheren de atria: de zogeheten atriale systole of atriale kick. Opnieuw is deze atriale 

systole, net als de diastase, in normale omstandigheden van beperkt belang voor de vulling. Bij 

inspanning of in pathologische omstandigheden waarbij de hartfrequentie stijgt, en dus de vullingstijd 

korter wordt, wordt de atriale kick belangrijker en zal deze toch proberen zorgen voor een maximaal 

VEDV. (6, 7) 

1.2 Determinanten van diastolische functie 

De manier en efficiëntie waarop de diastolische functie kan plaatsvinden wordt bepaald door enkele 

belangrijke factoren. Dit zijn respectievelijk de mate van myocardiale actieve relaxatie, de passieve 

eigenschappen van het ventrikel, en enkele andere (iets minder belangrijke) determinanten. Deze zijn 

samengevat in Tabel A. (4) 

1.2.1 Myocardiale relaxatie 

Deze eerste determinant bepaalt mee in welke mate het ventrikel actief kan relaxeren, om zo een snelle 

vulling te bekomen. Deze relaxatie is afhankelijk van de belasting van het ventrikel (“load”), de graad 

van inactivatie en de non-uniformiteit in het myocard.  

Het effect van de belasting is afhankelijk van het soort belasting(met name pre- of afterload) de 

grootte en duur van de belasting en op welk tijdstip van de hartcyclus ze optreedt. Zo zal een vroege 

en/of milde verhoging van de afterload zorgen voor een uitgestelde, maar compensatoir versnelde 

drukval. Een zware verhoging van de afterload of een verhoging die laat in de cyclus optreedt zal 



6 
 

daarentegen een vervroegde en duidelijk tragere drukval induceren, ook in een gezond hart. Deze 

tragere drukval kan dan aanleiding geven 

tot een onvolledige snelle vulling, en een 

verergering geven van diastolische 

dysfunctie met bijvoorbeeld longcongestie 

tot gevolg(8).  

Met inactivatie worden de processen 

bedoeld waarbij Ca²
+
 uit het cytosol wordt 

verwijderd, waarbij die leiden tot het 

loskomen van de actine-myosinebruggen. 

Zonder hier al te diep op in te gaan, zijn 

onder andere de calciumhuishouding, 

bepaalde regulatoren van myofilamenten 

zoals troponine-C en troponine-I en de 

energiestatus van de cel hierbij van belang.  

Als derde factor van de myocardiale relaxatie is er tenslotte non-uniformiteit. Met non-uniformiteit 

worden asynchrone veranderingen in de structuur van het ventrikel bedoeld. Zo kan tijdens de 

isovolumetrisch relaxatie een bepaald deel van het ventrikel verlengen, waarop een ander segment een 

post-systolische verkorting heeft. Zo behoudt het ventrikel  hetzelfde volume, maar verandert het van 

vorm en komen er  intraventriculaire volumeschommelingen voor. Als deze asynchronie intenser en 

vroeger dan normaal optreedt, kan ze bijdragen tot een vroegere maar tragere drukval in het ventrikel. 

Dit mechanisme kan dan weer bijdragen tot het ontstaan van coronaire hartziekten en intravasculaire 

geleidingsstoornissen.(4, 8) 

   

1.2.2 Passieve eigenschappen 

Ook de passieve eigenschappen van het ventrikel kunnen opgedeeld worden in 3 belangrijke 

parameters. Deze zijn de geometrie en wanddikte van het ventrikel, op extracellulair vlak fibrose, en 

op intracellulair vlak vooral de component titine (samen met andere cytoskeletale proteïnen). 

Determinanten van deze passieve stijfheid omvatten dus onder andere factoren intrinsiek aan de 

cardiomyociet zelf (zoals microtubuli en titine) en factoren van de extracellulaire matrix zoals 

collageen. Zowel op titine als collageen wordt later nog teruggekomen. Veranderingen in deze 

proteïnen hebben een bewezen effect op de diastolische functie. (4) 

1.2.3 Andere determinanten 

Bij de overige factoren is vooral de hartslag van belang. Deze veroorzaakt bij verhoging een 

verhoogde zuurstofnood en een kortere vullingstijd. Zo kan een mogelijk ischemische toestand 

ontstaan of een aanwezige ischemische toestand verergeren. Bij zeer hoge hartslagen kan de diastole 

Tabel 1: Determinanten van diastolische functie (4) 
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zodanig verkorten dat het hart zelfs niet tot een volledige relaxatie komt, hetgeen leidt tot verhoogde 

vuldrukken en dus ook diastolische dysfunctie. Verder zijn er ook nog de structuren die het hart 

omringen zoals het pericard en de longen, en de werking van het atrium, de mitralisklep en de 

pulmonale venen. (4)  

1.3 Meten van diastolische functie 

1.3.1 Actieve relaxatie 

Voor het meten van de mate van actieve relaxatie wordt naar de snelheid gekeken waarmee de druk in 

het ventrikel zakt eens de diastole begonnen is. Dit kan aan de hand van verschillende waarden, dit 

zijn:  

- dP/dtmin: de maximale waarde in daling van druk van het ventrikel, eigenlijk de afgeleide van de 

exponentiële curve die de drukval weergeeft.  

- de isovolumetrische relaxatie tijd: de tijd tussen aortaklepsluiting en mitralisklepopening. Deze 

wordt evenwel niet alleen beïnvloed door de snelheid van relaxatie, maar ook door de drukken op het 

moment van de klepsluiting en –opening.  

- (tau): De tijdsconstante van drukval, dit is de meest gebruikte index om de mate van drukval in het 

linkerventrikel te meten, en ook de meest accurate omdat ze minder afhankelijk is van de 

belasting(load) van het ventrikel.(9) Tau is omgekeerd evenredig met de mate van drukval, dus hoe 

sneller de druk in het ventrikel vervalt, hoe kleiner tau. Klassiek is de actieve relaxatie voor 97% 

voorbij na 3,5tau, en is de waarde voor tau ongeveer 35 +- 10ms. 

- De tijdconstante  wordt vrij goed weergegeven door de vroeg-diastolische bewegingssnelheid van 

de mitralisklepring E’. Hierop wordt bij de echografische evaluatie nog dieper ingegaan. (3, 4, 10) 

1.3.2 Passieve eigenschappen 

De evaluatie van de stijfheid van het ventrikel gebeurt door het bepalen van de eind diastolische druk-

volume relatie (EDPVR). Deze relatie wordt bekomen door de rechterbenedenhoek van verschillende 

druk-volume curves, bekomen bij verschillende preloads, te verbinden met elkaar, zoals aangegeven in 

figuur 1. De stijfheid op een bepaald punt wordt bepaald door de richtingscoëfficiënt van schuine zijde 

van een driekhoek die op dat punt tegen de curve getekend wordt. Deze waarde is de Kc en kan 

gebruikt worden om de stijfheid op dat punt te evalueren. Deze stijfheid kan op 2 manieren veranderen: 

volumeafhankelijk en volumeonafhankelijk. 

 

Als de stijfheid volumeafhankelijk is wil dit zeggen dat de stijfheid van het ventrikel hoger is naarmate 

het volume van het ventrikel verhoogt. Je ligt dus op dezelfde EDPV-curve, maar verder naar rechts 

omdat het ventriclaire volume (en dus de preload) hoger zijn. 

Bij een volumeonafhankelijke stijfheid verschuift de EDPV-curve naar links en naar boven. Deze 

diastolische dysfunctie wordt veroorzaakt door een conformationele wijziging in bijvoorbeeld de 
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myocyten, de titine-isovormen, de extracellulaire matrix, etc… (4) 

 

Figuur 1) Op de linkerfiguur is in de oranje kader het tijdstip te zien waarop de druk in het linker ventrikel 

vervalt. Rechts is er een combinatie van verschillende pre- en afterloads in het linkerventrikel te zien. Aan de 

hand van de EDPVR kan de stijfheid van het linkerventrikel bepaald worden. (4) 

1.3.3 Echocardiografische indexen 

Ook echocardiografie kan gebruikt worden om de diastolische functie te meten. Tijdens de systole 

beweegt de annulus in de richting van de apex van het linkerventrikel. Tijdens de diastole keert die 

annulus terug naar zijn oorspronkelijke positie in twee golven: een snelle vulling, weergegeven door e’, 

en de atriale contractie, weergegeven door a’. Zoals al kort vermeld correleert die parameter e’ goed 

met de tijdsconstante tau, die op zich een parameter is voor myocardiale relaxatie.  

 

Aan de hand van deze parameters kunnen we ook iets zeggen over de graad van diastolische 

dysfunctie. Het scoren van diastolische dysfunctie start enerzijds met het volume van het linkeratrium, 

en anderzijds de analyse van zowel de septale als laterale e’-waarden. De diastole functie wordt als 

normaal beschouwd als het linkeratrium klein is en de diastole snelheden e’ hoog zijn. Dit wordt 

verduidelijkt in tabel 2. 
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Normal 

subjects 

Normal /athletes 

/constriction 

Grade I 

Impaired relaxation 

Grade II 

Pseudonormal filling 

Grade III 

Restrictive filling 

Septal e’ ≥ 8 Septal e’ ≥ 8 Septal e’ < 8 idem idem 

Lateral e’ ≥ 10 Lateral e’ ≥ 10 Lateral e’ < 10 idem idem 

LA < 34 ml/m² LA ≥ 34 ml/m² LA ≥ 34 ml/m² idem idem 

     

  E/A < 0.8 E/A 0.8-1.5 E/A ≥ 1.5 

  DT > 200 ms DT 160-200 ms DT < 160 ms 

  Average E/e’ ≤ 8 Average E/e’ 9-

12 

Average E/e’ ≥ 

13 

  Ar-A < 0 ms Ar-A ≥ 30 ms Ar-A ≥ 30 ms 

  Valsalva 

ΔE/A<0.5 

Valsalva 

ΔE/A≥0.5 

Valsalva 

ΔE/A≥0.5 

Tabel 2: De verschillende waarden voor onder andere e’, het linkeratriumvolume en de  E/A-ratios bij normale 

en gestoorde diastolische functie.  

 

In alle graden van dysfunctie zijn de e’-waarden verlaagd en het linkeratriumvolume vergroot. De 

exacte graad wordt vervolgens bepaald door het mitralis instroomsignaal, en meerbepaald de E/A-ratio. 

Deze laatste wordt goed weergegeven in figuur 2. (De exacte waarden in figuur 2 verschillen van deze 

in tabel 2. Waar de exacte cut-offs liggen is eerder een kwestie van consensus. De figuur geeft echter 

mooi het principe weer.) Qua E/A-ratio kunnen we drie patronen onderscheiden. 

1) Het abnormale relaxatie patroon: Hierbij is de myocardiale relaxatie de voornaamste 

dysfunctie: de drukval in het linkerventrikel is vertraagd en de periode van 

isovolumetrische relaxatie is verlengd. Door de lagere drukgradiënt tussen het atrium en 

het ventrikel is de E-flow vertraagd. De A-flow daarentegen verhoogt door een 

compensatoire late vulling tijdens de atriale systole. Klassiek is een E/A-ratio <0,8. 

2) Pseudonormalisatie: Op het eerste zicht lijkt dit vullingspatroon normaal, met een E/A-

ratio tussen de 0,8 en 1.5. Dit komt doordat de continue hoge atriale druk het effect van de 

tragere myocardiale relaxatie teniet doet. De ware E/A-ratio kan echter gevisualiseerd 

worden door manoeuvres die de preload verminderen, zoals een Valsalvamanouvre. 

Hierdoor wordt de E/A-ratio toch <0,8.  

3) Het derde vullingspatroon heet “restrictieve vulling” of “verminderde compliantie. Door 

de verhoogde atriale druk opent de mitralisklep sneller, en is de E-flow hoger. Door een 

verminderde compliantie van het ventrikel stijgt de druk zeer snel. Deze hogere atriale 
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afterload zorgt ervoor dat de atriale contractie minder efficiënt is, en de A-flow dus niet zo 

snel. De E/A-ratio is hier klassiek >1,5. (5, 9) 

 

Figuur 2: Echografische meting van diastolische dysfunctie, uit (1) 

 

2 De diastole in hartfalen 

2.1 Wat is hartfalen? 

Voor de definitie van hartfalen wordt er naar de ESC Guidelines uit 2008 gekeken. Hierin staat: 

“Hartfalen is een syndroom waarin de patiënten volgende karakteristieken moeten hebben: symptomen 

van hartfalen, typisch kortademigheid bij rust of bij inspanning, en of vermoeidheid; tekenen van 

vochtretentie zoals longoedeem of enkeloedeem; en objectief bewijs van een abnormaliteit in de 

structuur of functie van het hart bij rust.” Een klinische respons op een behandeling die enkel op 

hartfalen gericht is kan helpen bij de diagnose als deze onduidelijk blijft, maar is op zichzelf niet 

voldoende. (5)  

2.2 Systolisch vs. Diastolisch hartfalen 

Er wordt vaak een nogal arbitrair onderscheid gemaakt tussen systolisch en diastolisch hartfalen. Met 

diastolisch hartfalen wordt dan hartfalen bedoeld waarbij de EF >40-50% blijft (de precieze cutoff-

waarde is onduidelijk). (5) Er moet opgemerkt worden dat HFpEF (Heart Failure with preserved 

Ejection Fraction) een betere term is, omdat die scheiding tussen systolisch en diastolisch hartfalen in 

realiteit helemaal niet zo strikt is. Hetzelfde geldt voor HFrEF (Heart Failure with reduced Ejection 

Fraction). Waar systolisch en diastolisch hartfalen vroeger meer als aparte entiteiten bekeken werden, 

menen steeds meer auteurs dat geïsoleerd systolisch of diastolisch hartfalen zeldzaam is. Yu et al. 

hebben bijvoorbeeld aan de hand van echocardiografie en TDI (Tissue Doppler Imaging) aangetoond 

dat systolische dysfunctie bij patiënten met zogenaamd “diastolisch hartfalen” zeer frequent is. (11) 

Ook Yip et al. zijn die mening toegedaan: zij menen weliswaar dat patiënten met HFpEF en HFrEF 

verschillen in enkele pathofysiologische mechanismen, maar vinden dat een strikte scheiding niet van 

toepassing is. (12) Ook de klinische presentatie van HFpEF verschilt maar licht van HFREF, en de 
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mortaliteit van de twee vormen is zelfs nagenoeg gelijk. (13, 14) Vanaf nu worden dan ook de term 

‘HFrEF’ en ‘HFpEF’ gebruikt, in plaats van systolisch of diastolisch hartfalen.  

2.3 Symptomatologie en diagnose van hartfalen 

De algemene diagnose van hartfalen berust eerst en vooral op een goed klinisch onderzoek. De 

belangrijkste symptomen zijn kortademigheid en vermoeidheid, maar het kan vooral bij oudere 

patiënten moeilijk zijn om de juiste diagnose te stellen.  

Bij een vermoeden van hartfalen kan men een resem aan extra tests doen om de diagnose te bevestigen. 

- Een EKG moet standaard worden uitgevoerd bij elke patiënt met het vermoeden van hartfalen. 

Het EKG heeft vooral een hoge specificiteit, bij een normaal EKG is hartfalen 

onwaarschijnlijk. 

- Ook een thoraxfoto is essentieel. Het pulmonair oedeem kan ermee gevisualiseerd worden en 

er kunnen ook andere oorzaken gevonden worden voor eventuele dyspnoe. De bemerking 

moet wel gemaakt worden dat een thoraxfoto weinig waarde heeft als er vooraf geen 

symptomen zijn vastgesteld.  

- Qua laboratoriumonderzoeken is vooral de meting van BNP/NT-proBNP sterk sensitief en 

specifiek. Deze parameters stijgen als gevolg van de stress op de myocardiale wand, en zijn 

meestal hoger bij HFREF dan bij HFpEF. Een normale concentratie bij onbehandelde 

patiënten maakt hartfalen onwaarschijnlijk, terwijl een hoge concentratie bij optimaal 

behandelde patiënten een slechte prognose inhoudt. Ook de cardiale troponines kunnen 

geëvalueerd worden, deze stijgen frequent bij hartfalen. (5) 

- De laatste belangrijke techniek is de echocardiografie. Een bevestiging door echocardiografie 

is obligatoir en moet zo snel mogelijk volgen op het vermoeden van hartfalen. Vooral in 

HFpEF heeft echocardiografie een zeer belangrijke rol, en voor de definitieve diagnose ervan 

zijn 3 criteria noodzakelijk.  

Voor de algemene diagnose van hartfalen kan gebruik gemaakt worden van het algoritme getoond in 

figuur 3. 
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Figuur 3: Algoritme voor de diagnose van hartfalen (5) 

2.4 Verschillen en gelijkenissen tussen HFpEF en HFrEF 

2.4.1 Diagnose 

De diagnose van HFrEF is eigenlijk dezelfde als hetgene net verteld is. Voor de diagnose van HFpEF 

daarentegen  moet aan drie specifieke criteria worden voldaan. 

1) Aanwezigheid van tekenen of symptomen van congestief hartfalen: Deze symptomen 

bestaan dan uit longcrepitaties en pulmonair oedeem, enkeloedeem, vermoeidheid, 

eventueel hepatomegalie en dyspnoe bij inspanning. In HFpEF is kortademigheid vaak het 

vroegste symptoom, te wijten aan het pulmonaire oedeem. (15)  

2) Aanwezigheid van normale of slechts mild abnormale linkerventrikelfunctie: Zoals 

voordien al besproken ligt de absolute cutoffwaarde waarboven de EF moet liggen niet 

vast. In de huidige ESC Guidelines spreekt men over een EF >45-50%. (5) Ook moet er 

aangetoond worden dat de linkerventriculaire volumina niet te hoog zijn, omdat anders 

niet aan de voorwaarde van weinig tot geen abnormale linkerventrikelfunctie voldaan 

wordt. (15) 

3) Bewijs van deficiënte diastolische linkerventrikelfunctie: Hiervoor zijn de reeds besproken 

parameters  voor de actieve relaxatie, en de EDPVR voor de diastolische stijfheid 

geschikt. (5) De toegevoegde waarde hiervan staat echter ter discussie. Deze waarden zijn 

moeilijk te meten, en zo goed als alle patiënten hebben ten minste één hemodynamische of 

Doppler echocardiografische index die wijst op abnormale relaxatie of verhoogde stijfheid. 

(15)  
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Figuur 4) Schematische voorstelling van het algoritme waarmee de diagnose van HFpEF kan gesteld 

worden. Uit (15). 

- Verder kunnen nog cardiale MRI, CT-scans, radionuclideventriculografie en enkele andere 

tests gebruikt worden, maar dit gebeurt eerder bij een onzekere diagnose of in specifieke 

gevallen. (5)  

 

2.4.2 Epidemiologische gegevens 

Een van de belangrijkste epidemiologische studies aangaande hartfalen werd gedaan door Redfield et 

al. Hun belangrijkste conclusies waren de volgende: 

- De prevalentie van hartfalen in de bevolking boven de 45 jaar ligt rond de 2%, waarvan 44% 

een ejectiefractie boven de 50 % heeft (of met andere woorden: HFpEF).  

- Ook de prevalentie van diastolische en systolische dysfunctie werd gemeten. Deze waren voor 

de lichte vorm van deze parameters respectievelijk 20% en 6%. Deze gegevens zijn relevant 

aangezien ze ook aantoonden dat het voorkomen van diastolische dysfunctie (ongeacht licht, 

mild of ernstig) een onafhankelijke risicofactor is voor het ontwikkelen van hartfalen op latere 

leeftijd.  

- Opvallend was dat van de 45 patiënten die de diagnose hartfalen kregen, slechts een persoon 

geen diastolische dysfunctie had. Dit toont nogmaals aan dat er geen strikte scheiding is tussen 

systolisch en diastolisch hartfalen. 

- Heel wat mensen met ernstige systolische en/of diastolische dysfunctie (bijvoorbeeld een 

ejectiefractie van 40% of minder, …) lopen rond zonder dat de diagnose van hartfalen gesteld 

is. (1) 
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Een andere studie, uitgevoerd door Owan T.E. et al, geeft aanvullende informatie over onder andere 

patiëntenkarakteristieken, risicofactoren voor de ontwikkeling van hartfalen, etc… 

1) Patiëntenkarakteristieken 

Uit de studie blijken een paar demografische verschillen tussen de twee vormen van hartfalen. 

Zo zijn mensen met HFpEF vaker van het vrouwelijke geslacht, was de gemiddelde BMI 

hoger, en het Hb lager. Ook de prevalentie van zowel hypertensie als atriale fibrillatie is hoger 

bij deze patiënten, Patiënten met HFrEF zijn dan weer vaker van het mannelijke geslacht, en 

vooral het aandeel van ischemisch hartlijden is hier opvallend.(16) Het aandeel van 

ischemisch hartlijden als etiologie van HFrEF is ongeveer 70%. Van de andere 30% is vooral 

idiopatisch gedilateerde cardiomyopathie van belang. Ook is er een significant hoger aandeel 

van kleplijden bij deze patiënten. (17)  

2) Evolutie in incidentie 

Uit de studie, die over 15 jaar liep, blijkt dat de incidentie van HFpEF gradueel toeneemt. In 

1986 bedroeg het aandeel van deze patiënten slechts 35%, in 2002 is dit al gestegen tot boven 

de 50%. Deze stijging kan voor een groot deel verklaard worden door een hogere prevalentie 

van de risicofactoren zoals hypertensie, atriale fibrillatie en diabetes mellittus, die een 

weerslag hebben op de incidentie van het hartfalen. 

 

Tabel 3: Vergelijking van karakteristieken tussen HFrEF en HFpEF. Uit (16) 

3) Overleving 

De gemiddelde overleving was iets beter voor HFpEF tegenover HFrEF. Dit verschil is echter 

zeer miniem, met slechts 3% verschil in zowel één- als vijfjaarsoverleving. Hetgeen wel 

verschilt tussen de twee vormen, is dat de prognose voor mensen met HFrEF duidelijk 
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verbeterd is in de laatste 15 jaar. Dat kan niet gezegd worden van de andere groep, en 

aangezien deze net toeneemt in aantal, vormt dit een steeds groter wordend 

gezondheidsprobleem voor onze maatschappij. De studie in kwestie, en vele andere studies, 

bevestigen nogmaals de nood aan meer onderzoek naar de pathofysiologische mechanismen 

van HFpEF. (16) 

 

2.4.3 Pathofysiologie 

2.4.3.1 HFpEF 

Ondanks de hoge prevalentie van HFpEF is er eigenlijk niet zoveel bekend over de pathofysiologische 

mechanismen ervan. In de literatuur zijn er enkele pathofysiologische veranderingen onderzocht en 

voorgesteld die kunnen bijdragen tot HFpEF. (13) 

 

Hét kenmerk van HFpEF is diastolische dysfunctie. Dit is reeds gedocumenteerd door middel van 

enkele studies, waarvan er hier twee vernoemd worden. In een studie uitgevoerd door Westermann et 

al. werden 20 (relatief jonge) patiënten met HFpEF vergeleken met evenveel controles. Door een 

invasieve meting van de druk volume relaties (PVR) kon men een verlengde duur van de relaxatie en 

een verhoogde ventriculaire stijfheid aantonen. Deze draagt op haar beurt bij tot een verhoogde eind-

diastolische druk en een verlaagd slagvolume, meer uitgesproken bij een hoge hartslag. (18) Deze 

bevindingen worden ondersteund door werk van Zile et al. Zij berekenden de tijdsconstante  en de 

EDPVR  bij 47 patiënten met HFpEF. Er bleek bij elk van de 47 gevallen een duidelijk verhoogde 

tijdsconstante (59 +- 14ms tegenover 35 +-10ms bij controle). Dit impliceert ook dat de drukval op het 

moment van minimale druk (klassiek na 3,5  niet volledig is. Men berekende dat op het moment van 

minimale druk de onvolledige actieve relaxatie nog zorgde voor een druk van 7 +-1 mm Hg, terwijl 

die normaalgezien 0 mm Hg bedraagt. Ook was opnieuw de eind-diastolische druk hoger, en het eind-

diastolisch ventriculair volume lager. Deze bevindingen tonen duidelijk aan dat diastolische dysfunctie 

een belangrijke factor is in HFpEF. (3) 

 

Zoals bij diastolische functie reeds kort besproken, heeft de passieve stijfheid twee grote componenten. 

Een eerste zijn de extracellulaire matrix eiwitten, meerbepaald collageen. De stijfheid van dit 

collageen wordt bepaald door drie factoren: de hoeveelheid collageen, de mate waarin collageen type 1 

aanwezig is, en de graad van kruisbrugvorming. In HFpEF lijken alle drie deze factoren een rol te 

spelen. Zo kan er een overdreven depositie van collageen type 1 zijn door een verhoogde aanmaak. In 

deze pathway is het enzym procollageen C proteïnase (PCP) een deel van de cascade in de de aanmaak 

van collageen type 1. Dit heeft tot het voorstel geleid om dit enzym als eventuele biomarker voor dit 

systeem te bepalen. Hetzelfde is voorgesteld voor de ‘tissue inhibitors of matrix metalloproteïnases” 

(TIMPs). Deze inhiberen de ‘matrix metalloproteïnases’ (MMPs), die op hun beurt verantwoordelijk 
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zijn voor de afbraak van collageen. Downregulatie van deze MMPs geeft aanleiding tot verminderde 

afbraak, en een hogere concentratie collageen. (19) 

Borbely et al. merkten op dat bij een derde van de patiënten de hoeveelheid collageen en de fractie 

collageen type 1 normaal waren. Intrinsieke myocardiale stijfheid, de tweede parameter die passieve 

stijfheid bepaalt, speelt dus ook mee. Deze eigenschap wordt toegeschreven aan titine.  

Karakteristiek voor HFpEF is dus een vertraagde ventriculaire relaxatie, die op haar beurt het 

slagvolume verlaagt, voornamelijk bij een hoge hartslag. Die verlaging van het slagvolume is niet te 

wijten aan een deficiënte ejectie, maar wel aan een deficiënte vulling. Dit in tegenstelling tot de 

situatie in een gezond hart, waar het slagvolume net verhoogt. De stof stikstofoxide (NO) en haar 

pathway zijn hierbij betrokken. Verderop in de pathway zorgt cyclisch guanosine monofosfaat (cGMP) 

voor een vermindering van de myofilamentaire Ca
2+

-gevoeligheid, waardoor het losmaken van 

kruisbruggen eenvoudiger wordt. Tekorten aan NO of problemen in deze pathway kunnen HFpEF mee 

induceren, en een aangrijpingspunt zijn voor behandeling. (19) 

 

Er is ook een component van systolische dysfunctie bij HFpEF, dit werd al aangetoond bij het 

verklaren van de terminologie, anders zou er gesproken worden van diastolisch hartfalen. De ejectie 

fractie is weliswaar zo goed als normaal (>50%), maar dat wil niet zeggen dat de contractiele functie 

dit ook is. In een recente studie door Borlaug et al. zag men een subtiele maar significant verlaagde 

contractiliteit van zowel het gehele ventrikel als individuele cellen. Meer nog, hoe groter dit verlies 

aan contractiliteit was, hoe hoger de mortaliteit, hetgeen impliceert dat systolische dysfunctie een 

marker of mediator van meer ernstige ziekte is. (19) 

 

Een volgende factor is ventriculaire en vasculaire verstijving. Deze verhoogt met de leeftijd, bij 

hypertensie en diabetes, en is abnormaal hoog bij HFpEF. Deze gecombineerde verstijving van zowel 

hart als vaten kan tot grote bloeddrukschommelingen leiden voor kleine veranderingen in pre- of 

afterload. Bij een toename in circulerend volume kunnen de vaten slechts heel beperkt compenseren, 

en ontstaat er meteen een overdruk. Er kunnen zowel hypertensieve als hypotensieve (bijvoorbeeld 

onder medicatie) exacerbaties ontstaan, net als plots optredend longoedeem. Dezelfde studie toonde 

ook aan dat er een hogere cardiale energiekost was bij verhoogde stijfheid. (20) 

Recente studies hebben ook aangetoond dat een slechte ventriculaire-arteriële koppeling mee leidt tot 

inspanningstolerantie. Bij inspanning verhoogt het hart de contractiliteit, maar de vaten volgen niet en 

veroorzaken hogere bloeddrukken, een verslechtering van de diastolische relaxatie met verhoogde 

vuldrukken, etc … Op vasculair vlak valt niet alleen verstijving op te merken, maar ook endotheliale 

dysfunctie. Bij inspanning is er een systemische vasodilatatie, die de bloedvoorziening naar de spieren 

in het gedrang brengt. Ook hier wordt er een rol toegedicht voor NO, met een nieuwe mogelijkheid 

naar therapie toe. Deze vasculaire dysfunctie is overigens niet gelimiteerd tot de systemische circulatie. 

Ook in het pulmonaire bed zijn er pathologische veranderingen, met bijvoorbeeld een hogere 
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prevalentie van pulmonale hypertensie. Net als de mate van systolische dysfunctie treedt pulmonale 

hypertensie op als een onafhankelijke risicofactor voor overlijden. Therapeutisch is pulmonale 

hypertensie iets moeilijker te benaderen, aangezien een te uitgesproken of ongecontroleerde 

drukverlaging kan leiden tot verhoogde vuldrukken, met opnieuw symptomen van hartfalen tot gevolg.  

(19) In een subgroep van de patiënten was er ook een verhoogde gevoeligheid druk- en 

volumestijgingen, maar niet doordat hun ventriculaire of arteriële stijfheid verhoogd waren. Deze 

groep leed aan nierinsufficiëntie en renale atherosclerose.  Dit impliceert dat ook een slechte 

nierfunctie kan bijdragen tot HFpEF. (21) 

 

Om deze mechanismen wat te concretiseren nemen we als voorbeeld het symptoom 

inspanningstolerantie. Dit ontstaat door een combinatie van alle voorgaande factoren: 

- Er is een verminderde diastolische reserve. De verhoging van de preload is, in tegenstelling tot 

de sterk verhoogde vuldrukken, maar minimaal. Dit is te wijten aan verhoogde ventriculaire 

stijfheid en vertraagde ventriculaire relaxatie.  

- Er is een verminderde systolische reserve. De snelheid en kracht van contractie en de 

ejectiefractie kennen slechts een kleine stijging. Ook het slagvolume wordt beperkt door een 

combinatie van enerzijds het onvermogen om het ventrikel leeg te pompen, en anderzijds de 

onmogelijkheid de preload voldoende te verhogen.  

- Er is een verminderde chronotrope reserve. Bij patiënten met HFpEF gaat de hartslag minder 

hoog dan bij controles van dezelfde en zelfs nog oudere leeftijd. (Dit komt waarschijnlijk door 

een lokaal probleem met de b-adrenerge stimulatie, aangezien er wel een even grote stijging 

was in de concentratie van catecholamines.)  

- Er is een verminderde vasculaire reserve. Hier gaat het over de systemische vasodilatatie en 

verminderde arteriële elastantie bij inspanning, samen met de dysfunctionele ventriculaire-

arteriële koppeling. Veel van deze veranderingen gebeuren eigenlijk bij iedereen op leeftijd, 

maar ze zijn meer uitgesproken bij patiënten met HFpEF. (19) 

 

Als er dan gekeken wordt naar het patroon van remodeleren van het linker ventrikel bij HFpEF kan 

men spreken over concentrische remodelering. In tabel 4 staan de karakteristieken van HFpEF op een 

rijtje (de tabel gebruikt de termen systolisch en diastolisch hartfalen maar het principe blijft hetzelfde). 

Het volume van het linker ventrikel blijft hetzelfde of verkleint zelfs, net als de eind-diastolische en 

eind-systolische volumes. Bij HFpEF is er vooral een stijging van de dikte van de wand en van de 

ventriculaire massa. Ook de massa/volume-ratio is sterk gestegen. De stress op het ventrikel is 

gestegen tijdens de eind-diastolische fase (de verhoogde passieve stijfheid waarvan sprake), in de 

systolische fase is deze normaal. Ook de ejectiefractie is normaal (tot licht gedaald), en de vorm en 

geometrie van het ventrikel zijn zelden zwaar gestoord. (22) 
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2.4.2.2 HFrEF 

Het basisprobleem voor de progressie van HFrEF is linker ventrikel remodeling, meer bepaald als dit 

op een foutieve manier gebeurt. Er kon hoger al opgemerkt worden dat de patiënten met HFrEF in de 

helft van de gevallen een ischemische voorgeschiedenis hebben. Dit leidt tot een interessant concept, 

met name dat er bij HFrEF al van in het begin een intern cardiale component is die misloopt, met een 

foutieve remodelering van het hart. Dit kan dan een acuut coronair syndroom zijn, angor pectoris, 

maar evengoed een hereditaire of virale cardiomyopathie. De mate waarin er dan myocardiale schade 

is, en de impact van de bekomen ventriculaire systolische dysfunctie zijn daarop de voornaamste 

determinanten voor een evolutie naar hartfalen. (22) Dit in tegenstelling tot HFpEF, waar meer externe 

factoren zoals diabetes en hypertensie aan de basis liggen, met een pathologische reactie van het hart 

tot gevolg.  

 

Tabel 4: Er zijn duidelijke verschillen in het remodeleringspatroon tussen HFpEF en HFrEF. Bij de eerste 

spreken we over concentrische remodelering, bij de tweede over eccentrische remodelering. Uit (22) 

 

In tabel 4 is er een vergelijking te zien tussen de patronen van remodeleren in HFpEF en HFrEF.  Zo 

kunnen we de belangrijkste karakteristieken op een rijtje zetten: 

Bij HFrEF is de belangrijkste eigenschap een gestegen linker ventrikel eind diastolisch volume 

(LVEDV) en linker ventrikel eind systolisch volume (LVESV). Dit geeft aanleiding tot een 

verminderde contractiele functie, hetgeen we uiteindelijk verstaan wordt onder ‘systolisch hartfalen’ 

of ‘systolische dysfunctie’. De geometrie van het ventrikel wordt meer bolvormig, in tegenstelling tot 

bij HFpEF waar zo’n verandering meestal niet plaatsgrijpt. De massa van het ventrikel is ook 

gestegen, maar omdat de volumestijging nog veel groter is, zal de massa/volume-ratio dalen. De 

wanddikte van het ventrikel blijft evenwel gelijk, maar door het sterk verhoogde volume wordt de 
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stress op de wand veel groter. Dit is het tweede basismechanisme van HFrEF. (22) Dit geheel kunnen 

we beschrijven als eccentrische remodelering.  

 

Waarom gebeurt dit nu? Zoals er al gezegd is, speelt de grootte van de daling van systolische functie 

een grote rol. Daarbij is er een neurohormonale activatie. In dit proces worden adrenerge hormonen, 

het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS) en vasopressine actief. Het effect van de eerste 

twee is bijvoorbeeld cardiale hypertrofie, meer apoptose, necrose, proliferatie van fibroblasten met 

gestegen fibrose. Er is ook een gestegen oxidatieve stress die aanleiding kan geven tot cytotoxiciteit. 

Overige ‘neveneffecten’ van die neurohormonale activatie zijn ook nog een verhoogde neiging tot 

atherotrombose, een inflammatoire stimulatie en een verhoging van de systemische vasculaire 

weerstand. (17) 

 

De toenemende kennis van deze mechanismen heeft geleid tot aangrijpingspunten voor behandeling. 

Door blokkage van de verschillende neurohormonale systemen probeert men in te grijpen op de 

remodelering. Aangezien de processen bij HFrEF verschillen van die bij HFpEF, kan hier een 

verklaring liggen voor het feit dat de farmacologische behandeling van HFrEF veel effectiever is dan 

bij HFpEF.  

 

2.4.4 Niet farmacologische behandeling van hartfalen 

Voor beide vormen van hartfalen gelden dezelfde conservatieve principes wat betreft behandeling. 

Hiervoor wordt uitgegaan van wat de ESC-guidelines aanraden. 

 

Twee  basisprincipes zijn principes die eigenlijk snel vergeten (kunnen) worden.  

1) De ‘empowerment’ van patiënten verhogen. Dit houdt in dat patiënten geïnformeerd moeten 

worden over hun ziekte. Hoe meer ze inzien hoe hartfalen in mekaar zit, welke de 

risicofactoren zijn, waarom ze moeten stoppen met roken, etc.. hoe meer ze ook bereid zullen 

zijn dit ook echt te doen.  

Concreet houdt dit bijvoorbeeld in dat ze moeten leren wat de symptomen zijn, en wanneer ze 

van een exacerbatie kunnen spreken en wat ze dan moeten doen. Ook aanraden om elke dag 

het gewicht op te volgen is zo’n maatregel, en als dit meer dan twee kg stijgt op 3 dagen tijd 

moet ook dit een belletje doen rinkelen.. 

Dit is misschien wel de belangrijkste maatregel die genomen moet worden. Meer kennis en 

inzicht in hun ziekte zullen uiteindelijk zorgen voor een zogenaamde verhoogde ‘self-care’. Ze 

dragen met andere woorden meer zorg voor hun lichaam, hetgeen betere prognose, 

symptomatologie en verminderde mortaliteit tot gevolg heeft. 

2) Hiermee in verband staat een verhoging van de patient-compliance wat betreft de medicatie 

die ze moeten nemen. Medicatie werkt niet als je ze niet goed neemt, en uit onderzoek is 
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gebleken dat slechts 20% tot maximaal 60% van de patiënten zijn of haar medicatie ook echt 

goed neemt. Een goed gesprek met de patiënt kan hier veel meer doen dan extra pillen 

voorschrijven die toch niet genomen worden. 

 

Naast deze twee basisprincipes zijn er natuurlijk de maatregelen waarop ze van toepassing zijn. Een 

kort overzicht: 

- Rookstop spreekt voor zich. Roken is een bewezen risicofactor voor cardiovasculair lijden, en 

ook de relatie tussen stoppen met roken en een verbeterde prognose is duidelijk aangetoond. 

- Qua voedingsadvies kunnen we volgende dingen aanraden:  

o Zoutrestrictie 

o Een alcoholbeperking tot maximaal 1 à 2 glazen/dag 

o Bij obesen kan eventueel gewichtsreductie aangeraden worden, maar dit hoeft niet 

echt. Als daarentegen malnutritie optreedt, moet deze absoluut aangepakt worden. 

Malnutritie en overdreven magerheid is voor de progressie van hartfalen een slechtere 

toestand dan (lichte) obesiteit. Dit is de gekende ‘obesity-paradox’. 

o Vochtbeperking tot 1,5 à 2 liter/dag wordt alleen toegepast bij personen met ernstige 

symptomen, aangevuld met dilutie hyponatriëmie. 

- Zwangerschappen worden best vermeden. Niet alleen brengen ze een versnelde progressie 

mee, de meeste medicatie is ook gecontraïndiceerd in de zwangerschap. (Gezien het feit dat 

hartfalen meestal op latere leeftijd optreedt is dit gelukkig niet zo vaak een probleem). 

- Pneumokokken- en influenzavaccin toedienen 

- Fysieke inactiviteit treedt vaak op maar moet eigenlijk vermeden worden. Lichte fysieke 

training of cardiovasculaire rehabilitatieprogramma’s lonen zeker de moeite. 

- Psychologische moeilijkheden zoals depressie geven een slechtere prognose. Dit wordt 

sowieso al aangepakt maar dit bewijs geeft hiervoor nog een extra reden. (5) 

 

2.4.5 Medicamenteuze behandeling van hartfalen 

Ondanks het verschil in pathofysiologie en epidemiologische karakteristieken, is ook de 

farmacologische behandeling grotendeels dezelfde. Het grote verschil tussen de twee types hartfalen is 

vooral dat de behandeling van HFrEF de laatste jaren tot een significante verbetering van de prognose 

heeft geleid, terwijl dit bij HFpEF veel minder het geval is. De National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE) – guidelines geven een algoritme voor de behandeling van chronisch 

hartfalen. Dit is te zien in tabel 5.  
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Tabel 5: Algoritme voor de behandeling van hartfalen. Uit (23) 

 

De basisprincipes waarop deze behandeling is opgesteld kunnen in een aantal categorieën worden 

onderverdeeld. 

1) Afremmen van de neurohormonale compensatie 

De medicatie die hiervoor gebruikt kan worden zijn vooral deze die inwerken op het RAAS-

systeem. Het RAAS-systeem wordt immers geactiveerd in hartfalen en zorgt voor een 

pathologische remodeling van het ventrikel..Concreet gaat het dus over ACE-inhibitoren, 

aldosteronantagonisten en angiotensine receptor blokkers (ARB).  

2) Het onder controle brengen van de bloeddruk. 

De bloeddruk blijkt bij zowat 60% van de patiënten verhoogd, en is vooral belangrijk wat 

betreft symptomatologie. Op korte termijn kan het linker ventrikel tegen een lagere afterload 

werken, en zorgt dit voor een betere zuurstofbalans in het myocard. Op langere termijn kan er 

zelfs een lichte omkering ontstaan in de hypertrofie van het linker ventrikel, en daalt het 
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aandeel van het stijve collageen in de wand.Belangrijk bij het behandelen van de bloeddruk is 

ervoor te zorgen dat er initieel niet té agressief behandeld wordt. Zoals bleek uit de 

pathofysiologie van het hartfalen, zijn de patiënten zeer gevoelig aan zowel druk- als 

volumeschommelingen. Een te strikte behandeling kan daardoor leiden tot gevaarlijke 

episodes van hypotensie. 

3) Het behouden van een regelmatig sinusritme, en hierbij ook vermijden van tachycardie. 

De ACC/AHA (American College of Cardiology en de American Heart Association) raden 

aan om het ventriculaire ritme bij atriale fibrillatie onder controle te houden, en indien 

mogelijk de atriale fibrillatie ongedaan te maken. Hiervoor zijn twee grote redenen: 

a. Bij hartfalen zorgt een hogere hartslag voor een uitgestelde relaxatie en een hogere 

diastolische druk, in tegenstelling tot in fysiologische omstandigheden. 

b. Een hogere hartslag zorgt sowieso voor een kortere diastole, en deze fase van de 

cyclus is net verstoord bij patiënten met HFpEF. Een verlenging van de diastole 

impliceert daarom een langere vultijd, een betere coronaire perfusie, een verlaagde 

diastolische druk, … 

Beta-blokkers en calciumantagonisten zijn hierbij de aangewezen medicatie. 

4) De reductie van de veneuze druk. 

Een toename van de pulmonale druk met 1 mmHg zorgt voor een verhoging van het 

mortaliteitsrisico van 23% en ook voor 11% meer cardiovasculaire events. Een behandeling 

hiervan is dus logisch. Het is evenwel niet eenvoudig een evenwicht te vinden tussen een 

correcte pulmonale druk, en een goede vulling van het ventrikel. Bij patiënten met HFpEF 

zorgt een minieme verlaging van de druk al voor een sterke verlaging van de vulling en dus 

ook de perfusie. Toch worden diuretica sterk aangeraden om de veneuze druk te verlagen. 

5) De preventie van myocardiale ischemie. 

Aangezien ischemie een van de belangrijkste onderliggende mechanismen is, is alle medicatie 

die de zuurstoftoevoer van het myocard verbetert, gewettigd. Hieronder vallen beta-blokkers, 

nitraten en calciumblokkers. Maar ondanks een goede behandeling, en zelfs succesvolle 

revascularisatie, kunnen recidieven van ischemische events vaak niet vermeden worden. 

6) Enkele overige behandelingen, zoals die van diabetes mellitus II, …  

De klassieke behandeling van diabetes moet bij deze patiënten uiteraard toegepast worden. 

Verder is er ook evidentie voor het gebruik van statines. Voor overige medicatie bestaat er 

geen bewijs dat ze de mortaliteit verlaagt. (24) 
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D Resultaten, deel 2: Titine en haar normale functie 

Het klassieke, door velen gekende model van het sarcomeer, bestaat uit twee componenten. Dunne 

(actine) en dikke (myosine) filamenten schuiven parallel tegenover elkaar, vormen kruisbruggetjes en 

verzorgen zo de contractie van de (hart)spiercel. Het duurde tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw 

vooraleer Maruyama et al. en Wang et al. het derde meest voorkomende eiwit in de spieren ontdekten: 

titine. De ontdekking van titine heeft ervoor gezorgd dat men de structuur en functie van het sarcomeer 

veel beter is gaan begrijpen, zowel in skeletspiercellen als in hartspiercellen. (25) Eerst zal de structuur 

van het sarcomeer ter opfrissing herhaald worden, aangezien deze essentieel is om alle functies van 

titine te begrijpen. Daarna wordt er dieper ingegaan op het eiwit zelf, op haar structuur en haar functies, 

op de veranderingen bij pathologie, en de mogelijke implicaties die dit in de toekomst kan hebben 

voor de behandeling ervan. 

1 Inleiding 

1.1 Structuur van het sarcomeer 

Het sarcomeer is de basisstructuur in de spiercellen die zorgt voor een contractie. Zoals al eerder 

vermeld bestaat deze structuur 

voornamelijk uit actine- en 

myosinefilamenten die mekaar 

overlappen en zo de lengte van het 

sarcomeer kunnen verkorten zoals bij 

contractie. Wat vooral van belang is 

voor het begrijpen van titine is de  

locatie van enkele structuren in het 

sarcomeer, die ook zichtbaar zijn op 

Figuur 5. (26) De Z-lijn (of Z-schijf) is  

de lijn waarop de dunne 

actinefilamenten aanhechten, en de 

ruimte tussen 2 Z-lijnen vormt eigenlijk één sarcomeer. Verder is er de M-lijn, waarop de dikke 

myosinefilamenten aanhechten. De ruimte die overspannen wordt door de myosinefilamenten heet A-

band, de ruimte waar er geen myosine zit heet I-band. Het centrale stukje dat enkel uit myosine bestaat 

en niet aangegeven is op de figuur heet H-band. 

1.2 Genetische achtergrond 

De functies van titine moeten natuurlijk nauwgezet gereguleerd worden, en dit gebeurt op tal van 

manieren. Een eerste manier hiervoor is differentiële splicing. Hievoor wordt eerst de genetische basis 

Figuur 5: Structuur van het sarcomeer(26)  
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van titine besproken, en hier komt ook het verschil tussen de N2B- en de N2BA-vorm van titine voor 

het eerst ter sprake.  

 

In het jaar 2001 voerden Bang et al. de studie uit die het gen dat codeert voor titine volledig in kaart 

zou brengen. Titine wordt inderdaad door slechts één gen gecodeerd, dit gen ligt op de lange arm van 

chromosoom 2, regio 2q31. (27) Dit volledige segment is 283 kilobaseparen groot en bevat in totaal 

363 exonen, waarvan er in de studie van Bang et al. 50 nieuwe exonen ontdekt werden. Deze 363 

exonen hebben in totaal een capaciteit om te coderen voor 114 414 baseparen (ofwel 4200 kDa), en dit 

is (mede door de ontdekking van dat aantal nieuwe exonen) veel meer dan wat men in het humaan 

genoom project voorop stelde. (28) In de praktijk wordt er gecodeerd voor 38 318 aminozuurresidus.   

-  Exonen 1 tot 49 coderen voor de Z-schijf-regio.  

-  Exonen 49 t.e.m. 224 zijn I-band exonen: Exon 49 codeert voor het N2B element, 50-101 voor 

de tandem Ig-segmenten, 102 – 108 voor het N2A-segment en 109-224 voor PEVK, dit zijn 

maar liefst 116 exonen. 

-  De -A-band-regio van titine wordt gecodeerd van exon 252 tot 363. (2, 29)  

-  Alle isovormen bevatten ten minste 15 Ig-domeinen dichtbij de Z-schijf, 22 Ig-domeinen bij 

de A-band (respectievelijk de proximale en distale Ig-segmenten. Ook bevatten ze sowieso een 

PEVK-segment van ongeveer 180 residus. In de hartspiercellen komt daar nog ofwel N2B, 

ofwel N2BA bij (zie later). (2) 

Speciaal aan het genoom voor titine is dat alles gelocaliseerd is op één gen. Meestal worden sarcomere 

proteïnen gecodeerd door verschillende genen, bij titine wordt de diversiteit gegenereerd door 

differentiële splicing. De I-band-regio van titine is zeer variabel, en deze variabiliteit komt er door die 

differentiële splicing.  

 

1.3 Structuur  

Titine (soms ook connectine genoemd) is het grootste bekende eiwit bij zoogdieren. De moleculaire 

massa van het eiwit zit in een range van 2970 MDa tot ongeveer 3700 MDa, afhankelijk van de 

isovorm. De N-terminus van het eiwit haakt zich vast ter hoogte van de Z-schijf waar het ook 

interacties heeft met actine. De C-terminus daarentegen  interageert met myosine en ook myosine 

binding protein C (cMyBP-C). Deze aanhechting van de C-terminus gebeurt ongeveer ter hoogt van de 

M-lijn, zodat één enkele titinemolecule de helft van een sarcomeer overspant. De positionering van 

titine in het sarcomeer is ook goed zichtbaar in Fig. 5. (2) 

 

De molecule titine wordt gekenmerkt door twee functioneel verschillende componenten: een 

uitrekbaar en een niet-uitrekbaar deel. Aan de hand van het genoom kunnen we ook iets meer vertellen 

over de precieze lokalisatie van de verschillende gedeelten van titine: 
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- Ter hoogte van de Z-schijf bevindt zich het aminoterminale deel, dat 80kDa (of minder 

naargelang de isovorm) groot is. Dit gedeelte overspant de hele Z-schijf, zodat titinemolecules 

van naast elkaar gelegen sarcomeren hier overlappen. 

- Het gedeelte dat zich in de 

I-band bevindt, is tussen 

de 800 kDa en 1,5 MDa 

groot, opnieuw afhankelijk 

van de isovorm. 

Opmerkelijk aan deze I-

band is zijn functie: dit 

deel is uitrekbaar (zie 

later). Deze I-band-regio 

wordt in een hartspiercel 

samengesteld uit drie 

karakteristieke delen. Het 

eerste zijn “tandem” immunoglobuline-achtige domeinen, die vooral de proximale (dus dicht 

tegen de Z-lijn) en distale (ter hoogte van de overgang I-band/A-band) segmenten uitmaken. 

Daartussen zitten een PEVK-segment. Dit PEVK is rijk aan respectievelijk proline (P), 

glutamaat (E), valine (V) en lysine (K).. Deze tandem-Ig domeinen en het PEVK-domein 

komen zowel voor in gestreepte als in hartspiercellen. Specifiek aan het titine in 

hartspiercellen is dat er nog een derde sequentie meespeelt: de N2B (of N2BA)-regio, die mee 

de uitrekbaarheid van het sarcomeer van de hartspiercel bepaalt. (30)  

- Een groot stabiel deel van titine bevindt zich in de A-band, en is 2 MDa groot. Het A-band 

deel is vrij eenvoudig van structuur: het bevat relatief simpele patronen van immunoglobuline-

like domeinen en fibronectine type 3 (Fn3) herhalingen (deze herhalingen maken trouwens 

~90% van de massa van titine uit). Dit deel bindt sterk met myosine en het cMyBP-C, en is zo 

goed als stabiel qua structuur in de ruimte, dit in tegenstelling tot de I-band-regio.  

- Tenslotte is er het M-lijn titine. Dit is het finale carboxyterminale deel en is ongeveer 200 kDa 

groot. Het bevat onder andere een kinase domein, en  net als ter hoogte van de Z-schijf is er 

ook hier overlap met titine van naburige sarcomeren. (25)  (kan nog uitgebreider als het moet) 

 

2 Rol in het normale hart 

2.1 Functies gerelateerd aan de passieve eigenschappen van de myociet 

2.1.1 Passieve spanning 

Figuur 6: Positionering van titine in het sarcomeer(2) 
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Aanvankelijk wist men niet goed wat de functie van titine was, maar na testen met degradatie van het 

eiwit bleek dat de mogelijkheid om passieve spanning te genereren verminderde.(2) Dit is dan ook de 

belangrijkste en meest gekende functie van titine, namelijk als regulator van de passieve 

uitrekbaarheid van het sarcomeer. Deze passieve spanning ontstaat in de I-band regio van het eiwit. 

Deze regio is uitermate flexibel, en 

genereert een bepaalde weerstand 

wanneer het sarcomeer uitrekt zoals 

bijvoorbeeld bij de vulling van het 

ventrikel. Het belang van titine bij 

dit mechanisme werd ook duidelijk 

bij bepaalde proeven waarbij een 

deel van de I-band geproteolyseerd 

werd of werd losgemaakt van het 

myosinefilament. In deze situatie 

wordt er zo goed als geen spanning 

meer gegenereerd in het sarcomeer. 

(30) 

 

 

 

In afwezigheid van externe krachten ligt de fysiologische rustlengte van het sarcomeer vast op 

ongeveer 1.9 m. Als er spanning op het sarcomeer komt, ontstaat er een kracht die de lengte van de I-

band van titine verhoogt. Dit verlaagt de entropiestatus van deze regio, en aangezien moleculen altijd 

streven naar een zo hoog mogelijke entropie, zorgt dit voor een passieve kracht (zowat 0 tot 5 

pN/molecule) die de Z-schijven terug naar elkaar toe trekt. (29) In dit mechanisme speelt ook de niet-

flexibele zone van titine een rol. Deze zorgt er namelijk voor dat de flexibele regio van titine niet in 

contact kan komen met de Z-schijf.  

Dit mechanisme werkt niet enkel als het sarcomeer onder spanning wordt gezet, maar ook als de 

spiercel samentrekt en de lengte van het sarcomeer verkleint. In deze situatie wordt de flexibele zone 

van titine in de omgekeerde richting geduwd dan wanneer het onder spanning gezet wordt (zie Figuur 

6A). Dit genereert de “restoring force”, een kracht die de Z-schijven terug tot hun rustlengte duwt. 

Titine doet dus meer dan enkel reageren bij uitzetting.  

 

Figuur 6: Mechanisme van passieve spanning en “restoring force”. Titine’s flexibele regio is in een 

verkorte staat als het sarcomeer in rust is (B) en verlengt wanneer er spanning op het sarcomeer komt 

(C en D). Wanneer de lengte van het sarcomeer verkleint tot onder de rustlengte (A)werkt het 

mechanisme andersom, en ontwikkelt zich de zogenaamde “restoring force”. Uit (29) 
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De manier waarop de I-band reageert op spanning ligt ook vast, en is vrij complex. Moest er geen 

kracht worden uitgevoerd op titine zou de lengte van de I-band-regio zo goed als nul zijn, in een quasi 

volledig opgevouwen toestand. Bij uitrekking gebeurt de ontvouwing niet zomaar, maar in een 

welbepaalde volgorde. Eerst ontvouwen de tandem Ig-segmenten, daarna het PEVK-segment, en pas 

als laatste het cardiaal-specifieke N2B/N2BA-segment. (30) 

 

Bij sarcomeren in rust zijn zowel de tandem Ig-segmenten als het PEVK-segment in een opgevouwen 

status. De reden waarom het Ig-segment het eerst reageert, is door de structuur ervan. Er zijn 

verschillende opgevouwen Ig-domeinen, die aan elkaar vast hangen via ‘linkers’. Deze gaan snel 

ontspannen bij lage passieve spanning, en zorgen meteen voor een uitrekking op basis van dit Ig-

segment. (31) 

Bij een hogere spanning strekken de Ig-segmenten nog een beetje verder, maar karakteristiek is dat ze 

hun tertiaire structuur behouden. Op dat moment zijn de Ig-domeinen zelf dus nog steeds in een 

opgevouwen toestand. Verder strekt het PEVK-segment bij hogere spanningen, en dit gebeurt 

waarschijnlijk door het zich strekken van door het toeval bepaalde spoelstructuren en polyproline II 

helixen. (31)  

 

 

Figuur 7: Links) De grafiek die de mate van uitrekking weergeeft in functie van de sarcomeerlengte in de M. 

Soleus. Rechts) De mate van uitrekking in functie van de  sarcomeerlengte in het hart van een rat. Uit (31) 

Uit deze observaties is een model ontstaan voor de uitrekking van titine in de skeletspiercel. Hierin 

fungeren het PEVK- en de Ig-segmenten als een in serie gelinkte entropische veer, met respectievelijk 

lage en hoge “persistence length”. Deze term “persistence length” duidt op het volgende: hoe langer de 

persistence length, hoe stijver het segment in rust, en hoe lager de kracht die nodig is om het segment 

te doen uitrekken. (32) Zoals ook al eerder vermeld, wordt de passieve spanning gedreven door de 

entropische staat van de molecule. Hoe meer spanning, hoe meer uitrekking maar hoe minder entropie. 

Aangezien een molecule streeft naar een zo hoog mogelijke entropie, ontstaat een “entropische kracht”, 

de passieve spanning. (31) Dit geeft de linkercurve in fig 7. 
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De zopas besproken mechanismen gelden voor skeletspieren, maar in de hartspiercel is er nog een 

derde component, het N2B/N2BA. Men heeft via allerhande onderzoeken (waaronder het gebruik van 

“tweezer lazers” en “atomaire kracht microscopie”) de mechanische eigenschappen van N2B/N2BA 

onderzocht, om te bekijken of het vorige model ook toepasbaar is op de hartspiercel. Granzier et al. 

kwamen tot de conclusie dat dit inderdaad zo is, en hetzelfde entropie-model is ook toe te passen in de 

aanwezigheid van N2B. (31) De mate van uitrekking van N2B is te zien in het rechterdeel van fig. 4.  

In de hartspiercel zegt dit model opnieuw dat de Ig-segmenten, het PEVK-segment en het N2B-

segment fungeren als in serie geschakelde entropische veren, en opnieuw met verschillende 

“persistence length”. Respectievelijk hoog (10nm) voor Ig, gemiddeld (1,5nm) voor PEVK en laag 

(0,65nm) voor N2B. (32) Dit impliceert dus dat N2B inderdaad slechts uitgerekt wordt bij een hoge 

spanning, en voor een deel PEVK compenseert. Ook zorgt het N2B ervoor dat de Ig-domeinen zelf in 

hun stabiele en opgevouwen toestand blijven zolang fysiologische krachten worden uitgeoefend. (31) 

 

Er dient ook opgemerkt te worden dat titine niet de enige factor is in het bepalen van de passieve 

stijfheid van de hartspiercel. Ook het extra-cellulaire matrix-proteïne collageen speelt een rol. Uit 

onderzoek is gebleken dat de spanningscurve van collageen bij uitrekking van een sarcomeer zeer snel 

begint te stijgen vanaf 2,3 µm sarcomeerlengte. Zo wordt aangenomen dat het vooral collageen is dat 

als rol heeft om de fysiologische bovengrens van de mogelijke sarcomeerlengte te bepalen, terwijl het 

bij lagere sarcomeerlengte amper een rol speelt. (33) 

 

2.1.2 Rol in behouden van de structuur van het sarcomeer 

Titine staat niet alleen in de regulatie van de passieve uitrekbaarheid van het sarcomeer, het zorgt ook 

mee voor het behouden van de structuur van het sarcomeer. Een sarcomeer komt tijdens de systole 

onder grote druk te staan, en de kracht van titine zorgt er tijdens de diastole voor dat de A-band 

opnieuw gecenterd wordt. Ook de niet-flexibele regio’s van titine hebben een functie in het sarcomeer. 

Ze zorgen er namelijk voor dat de M- en Z-lijnen op hun plaats blijven zitten. (29)  

. 

2.2 Functies gerelateerd aan de actieve eigenschappen van de myociet 

In deze tekst wordt vooral de passieve functie van titine benadrukt, maar het eiwit heeft ook een 

invloed op de contractiliteit van de hartspiercel. Dit door het effect dat de molecule heeft op de Frank-

Starling curve. Volgens het Frank-Starling mechanisme zorgt een hogere preload voor een verbetering 

van de systolische functie. Dit is terug te brengen tot het cellulaire niveau, waar er een verhoogde 

gevoeligheid van de Ca
2+

-filamenten is, dit als reactie op de verhoogde sarcomeerlengte. 

Logischerwijze heeft de werking van titine een invloed op dit mechanisme: hoe stijver de hartspier, 

hoe minder gemakkelijk deze uitzet, en hoe minder eenvoudig gebruik gemaakt kan worden van het 

Frank-Starling mechanisme.  
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Iets minder voor de hand liggend is het feit dat titine ook rechtstreeks de binding tussen actine en 

myosine kan beïnvloeden, afhankelijk van de sarcomeerlengte. Zo zal het bij een verhoogde 

sarcomeerlengte de binding tussen actine en myosine (en zo de contractiekracht) versterken, terwijl dit 

bij een verkort sarcomeer net geïnhibeerd wordt. (34) 

 

2.3 Regulatie van de functie van titine 

2.3.2 Isovorm variatie door differentiële splicing 

De differentiële splicing geeft aanleiding tot enkele duidelijk verschillende vormen van titine: N2B-

titine, N2BA-titine en foetaal/neonataal titine.   

- N2B-titine: Deze titine-isovorm bevat enkel de N2B-sequentie, die bestaat uit 3 Ig-domeinen 

en een 572-aminozuurresidu grote sequentie.  

- N2BA-titine: Deze isovorm bevat naast de N2B-sequentie nog een extra N2A-sequentie. Deze 

bevat 4 Ig-domeinen en een 106-aminozuurresidu grote sequentie. (35)  

- Foetaal en neonataal titine: Deze derde vorm bevat uiteraard de isovormen uit het foetale en 

neonatale leven. Deze bevatten nog extra verende elementen in zowel de tandem Ig-regio als 

de PEVK-regio. Dit resulteert in een isovorm van titine die 3,6 tot 3,8 kDA groot is. Deze 

isovorm verdwijnt progressief met de leeftijd. (30) 

 

Welke gevolgen hebben deze verschillende isovormen nu?  

Om te beginnen is er het verschil in stijfheid. De N2BA-vorm heeft een langere I-band-regio dan de 

N2B-vorm, en is minder stijf. Dit wil dus zeggen dat bij een gelijke krachtuitoefening op een 

sarcomeer, de N2BA-variant minder fractionele extensie zal vertonen. Dit wil zeggen dat het deel dat 

verlengt in relatie tot de volledige I-band-regio kleiner is. Er is als het ware meer progressiemarge. (2)  

 

Bij het tot uiting komen van deze isovormen is er sprake van co-expressie. Dit wil zeggen dat er overal 

in het hart zowel N2B als N2BA aanwezig is, enkel in verschillende hoeveelheden en concentraties. 

Deze co-expressie zorgt ervoor dat de operationele stijfheid van een sarcomeer altijd ergens tussen die 

van N2B en N2BA ligt. Men zou zich hier kunnen afvragen waarom er eigenlijk sprake is van co-

expressie. Het zou immers veel eenvoudiger zijn om gewoon de hoeveelheid titine te laten variëren, in 

plaats van de concentratie aan N2B of N2BA. Dit gebeurt evenwel niet, omdat ook de stabiele A-band 

en Z-band-regio’s van titine bepaalde functies hebben. Zo is er het eerder genoemde behoud van de 

structuur en positie van de M- en Z-lijn, en ook de controle van de myosinelengte gebeurt hierdoor. 

Deze functies zouden gehinderd worden als er gewoon minder titine aanwezig zou zijn, en daarom is 

er dus co-expressie. (31) 
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Er zijn ook duidelijke “voorkeurslocaties” voor bepaalde isovormen. Zo komt de N2B-vorm meer 

voor bij bijvoorbeeld muizen of ratten. Algemeen gezien is dit het geval bij kleinere dieren met hoge 

hartslagen. De mens en andere zoogdieren vertonen meer de N2BA-vorm. Zo is de verhouding 

N2B/N2BA bij de mens ongeveer 30/70. (34)  

Men heeft uit deze bevindingen enkele hypothesen geformuleerd. Zo zou de hogere stijfheid bij dieren 

met een hoge hartslag een snellere en meer stabiele bepaling van het eind-diastolische volume 

mogelijk maken. Een hogere passieve stijfheid houdt automatisch een hogere ‘restoring force’ in, en 

deze hoge restoring force zorgt ervoor dat het ventrikel veel sneller een groot volume kan aannemen 

en vooral, veel sneller kan contraheren. Ook denkt men dat titine een rol spelt in het centreren van de 

A-band, en het “resetten” van de positie ervan kan sneller bij hogere stijfheid. (2, 36) 

 

2.3.3 Fosforylatie 

2.3.3.1 PKA 

Het cAMP-dependent proteïne kinase-A (PKA) is al langer gekend om haar invloed op de cardiale 

functie, waarbij het de prestaties van het hart (ino- en chronotropie) verbetert, onder invloed van β-

adrenerge stimulatie. Zo gaat het enerzijds om mediatoren van de intracellulaire Ca
2+

-huishouding, L-

type Ca
2+

kanalen, of regulatoren van actine-myosine interacties. Omstreeks 2002 werd in dit kader 

ontdekt dat ook titine door PKA gefosforyleerd wordt. De regio die door PKA gefosforyleerd wordt 

bevindt zich in de N2B-Us (unique sequence)  regio, meerbepaald serineresidu S469 van deze N2B-

sequentie. (37) Dit wil zeggen dat zowel de N2B als de N2BA-isovorm van titine door PKA getarget 

wordt, al is het effect ervan groter in weefsels die een hoger gehalte aan N2B bevatten. (25) 

Waarschijnlijk bevindt er zich nog een tweede fosforylatieplaats buiten de N2B-Us, aangezien ook in 

skeletspiercellen van ratten een (weliswaar zwakkere) fosforylatie werd aangetoond. (38) 

 

Het effect van PKA gemedieerde fosforylatie is duidelijk: de passieve spanning van titine in de 

hartspiercel zakt. Hierbij ging het om een daling van +/- 60%. Dit effect is groter bij een lage 

sarcomeerlengte, en minder uitgesproken naarmate het sarcomeer uitgerekt wordt. In skeletspiercellen 

werd hetzelfde protocol toegepast, maar kon men geen verandering in spanning aantonen. Waarom 

deze daling gebeurt is minder opgehelderd. Waarschijnlijk wordt een deel van de daling veroorzaakt 

door de fosforylatie van cTnI (cardiaal troponine I): dit zorgt bijvoorbeeld voor een daling in Ca
2+

-

sensitiviteit, een betere aanmaak van kruisbruggetjes, en andere mechanismen die meedoen bij snellere 

relaxatie en β-adrenerge lusitropie. Daarbij komt ook nog de rol van cMyBP-C, een eiwit dat bijdraagt 

tot de regulatie van myocardcontractie. Aangenomen wordt dat het aandeel van titine in de daling van 

de  passieve spanning zo’n 20% bedraagt. (39) 
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Opvallend is ook dat als hartspiercellen vooraf worden geïncubeerd met PP1 (proteïne fosfatase-1), het 

effect van een fosforylatie door PKA (en dit geldt ook voor PKC en PKG) veel groter wordt. Dit wijst 

erop dat titine in rusttoestand al een bepaalde mate van fosforylatie heeft, waarschijnlijk om 

belangrijke functies als het behoud van structuur van de Z-schijf te kunnen verzekeren. (38) 

 

2.3.3.2 PKC 

Een tweede manier waarop titine gefosforyleerd kan worden is door PKC. Target van de fosforylatie is 

de PEVK-regio van titine. Meer precies wordt twee serine-residu’s gefosforyleerd, dit zijn de serine’s 

op positie ‘S26’ en ‘S170’van het PEVK-domein. Testen waarbij deze serine-residu’s vervangen 

werden door alanine, gaven tot resultaat dat fosforylatie door PKC zo goed als onbestaande was, 

hetgeen het belang van deze twee plaatsen nogmaals bevestigt. De PEVK-regio (met deze bepaalde 

serineresidus) komt voor in alle isovormen van titine, en dus kan worden aangenomen dat fosforylatie 

door PKC een universeel gegeven is dat niet alleen in N2B als N2BA- titine, maar ook in de 

skeletspiercel een rol speelt. Dit is verschillend van PKA en PKG, die hun werking enkel uitoefenen in 

de hartspiercel. Uit de localisatie kunnen we afleiden dat titine een effect zal hebben op de passieve 

stijfheid, aangezien de PEVK-regio een van de drie uitrekbare regio’s is. 

 

In tegenstelling tot PKA, dat de passieve stijfheid verlaagt, doet PKC het omgekeerde. (Deze 

antagonerende werking geldt trouwens niet enkel voor titine, maar voor heel wat regulatoire proteïnen: 

zo verlaagt PKA de CA
2+

-gevoeligheid, terwijl PKC deze verhoogt.) Hidalgo et al. hebben dit in hun 

onderzoek aangetoond: Bij uitrekken van een sarcomeer naar een lengte van 2,3 µm was de passieve 

spanning zo’n 15 à 20% hoger dan in een normale toestand. Het effect werd vooral belangrijk vanaf 

een lengte van 2,1 µm, hetgeen logisch is aangezien de uitrekking van PEVK vooral bij hogere 

sarcomeerlengte van belang wordt.  

 

Het exacte mechanisme waardoor PEVK stijver wordt is onbekend. Er werd wel een reductie van de 

‘persistence length’ gemeten, en zoals voordien al gemeld is deze omgekeerd evenredig met de 

passieve spanning van het sarcomeer. Er wordt daardoor verondersteld dat fosforylatie een structurele 

verandering teweegbrengt die deze persistence length verlaagt. (40) 

 

2.3.3.3 PKG 

Net als PKA vervult c-GMP dependente PKG een reeds gekende fysiologische rol in de hartspiercel. 

Deze stof wordt aangemaakt door guanylyl cyclases, die op hun beurt geactiveerd worden door een 

pathway waarin NO en natriuretische peptiden een rol spelen. cGMP zelf heeft een duidelijke anti-

hypertrofische, anti-fibrotische en lusitrope werking. Het geeft ook effecten op mechanische 

eigenschappen die betrekking kunnen hebben op titine (zoals een lagere diastolische spanning, snellere 

relaxatie), en nu is ook bewezen dat titine een substraat is van PKG-gemedieerde fosforylatie. 
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Het target van deze fosforylatie is hetzelfde als dat van PKA, het serineresidu op positie S469. Wel 

werden er nog extra fosforylatieplaatsen gevonden in twee Ig-domeinen, die geen affiniteit vertoonden 

voor PKA-gemedieerde fosforylatie.  

 

Net als PKA, doet PKG de passieve spanning in de hartspiercel zakken. Dit effect wordt enkel 

gegenereerd door de fosforylatie van S469. Het fosforyleren van de Ig-domeinen heeft hierop geen 

effect. Men vermoedt dat de functie hiervan eerder ligt in het veranderen van eiwitinteracties tussen 

titine en omliggende proteïnen. De mate waarop passieve stijfheid wordt gereduceerd is minder 

uitgesproken en is ongeveer half zo groot als die van PKA. Omdat opnieuw enkel de N2B (en dus 

cardiospecifieke) regio getarget wordt, is het effect specifiek voor hartspiercellen. (37) 

De effecten van differentiële splicing en de verschillende proteïne-kinases worden samengevat in 

figuur 8. 

 

Figuur 8: Het effect van differentiële splicing en de verschillende proteïne kinases op de passieve kracht van 

titine. Uit (25) 

 

2.3.4 De rol van Ca
2+

 

Uit studies is gebleken dat het PEVK-domein van titine bindt met F-actine. Ca
2+

-ionen kunnen deze 

binding beïnvloeden, zij het onrechtstreeks. Door binding aan proteïne S100A1 wordt de interactie 

tussen titine en actine geïnhibeerd, hetgeen de passieve stijfheid van de hartspiercel verlaagt. Dit 

correleert met de stijging van de passieve spanning tijdens de diastole, wanneer de concentratie aan 

Ca
2+

 net zakt. (34)  
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2.3.5 Disulfidebruggen 

Een eerste suggestie voor de vorming van mogelijke disulfidebruggen (S-S) werd gedaan nadat de 

atomaire structuur van het Ig-domein I1 werd ontrafeld. Wanneer de volledige structuur van titine 

duidelijk werd, stelden Mayans et al. voor dat er vele andere Ig-domeinen in de I-band van titine 

mogelijks disulfidebindingen met elkaar konden aangaan. Grützner et al. voerden daarop experimenten 

uit om deze hypothese te toetsen. De persistence length van de Ig-domeinen werd berekend, alsook het 

verschil in ‘coutour length’ (het verschil in lengte tussen een opgevouwen en een uitgerekt Ig-domein). 

Men ging ervan uit dat als er zich effectief disulfidebruggen in het domein bevonden, die contour 

length beduidend lager zou zijn omdat disulfidebruggen niet te breken zijn door middel van trekkracht 

alleen. De Ig-domeinen werden in een milieu met H2O2 gebracht, maar zelfs in deze situatie met ideale 

oxidatieve stress kon voor deze bruggen geen bewijs gevonden worden. 

Een tweede plaats waar er mogelijks disulfidebruggen konden gevormd worden, bevond zich in het 

cardiospecifieke titine, meerbepaald in de N2B-Us. In deze regio werden zes cysteïneresidu’s 

geïdentificeerd waartussen intramoleculaire disulfidebruggen kunnen gevormd worden 

 

Om de rol van deze bruggen te testen, werden twee recombinante structuren aangemaakt, opgebouwd 

uit de N2B-Us en enkele Ig-domeinen. Wanneer deze structuren in een oxidatieve situatie werden 

gebracht, berekende men opnieuw de contour length. Er bleken twee grote groepen te bestaan, een 

groep van 110-120 nm en een groep tussen 190-210 nm. De verwachte waarde voor deze lengte onder 

stress zou ongeveer 205-210 nm moeten zijn, hetgeen suggereert dat er in de korte groep 

stabilizerende verbindingen zijn, met name de disulfidebruggen. Er was zelfs nog een groep met een 

zeer korte contour length (50 nm), die alleen verklaard kon worden door het feit dat er maar liefst drie 

disulfidebruggen in één molecule kunnen zijn. In een toestand van verhoogde oxidatie zorgt de 

vorming van deze disulfidebruggen voor een verhoging in passieve stijfheid van ongeveer 30%.  

Je zou kunnen verwachten dat dit mechanisme in een hartspiercel van weinig belang is. Deze cel 

bevindt zich immers continu in een gereduceerde toestand, onder meer onder invloed van het 

glutathion. Toch wordt er voorgesteld dat dit mechanisme wel degelijk implicaties heeft, meerbepaald 

voor toestanden met een verhoogde oxidatieve stress zoals hartfalen. (41) 

 

2.4 Titine en eiwitinteracties 

2.4.1 Z-schijf regio 

Een eerste binding van titine is deze met het eiwit Tcap (of telethonine). Dit eiwit heeft vooral een 

schakelfunctie tussen enerzijds titine, en anderzijds enkele andere signalisatie- en structurele proteïnen.  

 De interactie met een subunit van het K
+
-kanaal minK zou de titinevezels dichter tegen de Z-

schijf verankeren en de functie en gevoeligheid van dit K
+
-kanaal mee reguleren.  
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 sANK1 is dan weer een transmembraaneiwit dat het sarcoplasmatisch reticulum dichter bij de 

Z-schijf van het sarcomeer positioneert. 

 Een verbinding tussen Tcap en de groeifactor myostatine inhibeert de laatste, wat leidt tot een 

verminderde myostatinesecretie en verminderde spierdifferentiatie. 

 Interacties met calsarcine spelen misschien een rol in een tot nu toe onbekende 

signalisatiepathway.  

 Een laatste bindingspartner is het ‘muscle LIM protein (MLP), een eiwit dat spierdifferentiatie 

reguleert in de nucleus. Dit suggereert dat het MLP een rol speelt in het aanvoelen van en 

reageren op stress, met een koppeling naar de nucleus en interactie met bepaalde 

transcriptiefactoren. Hoe deze pathway precies werkt is nog niet opgeklaard. 

Titine zelf gaat ook nog verbindingen aan met obscurine. Obscurine zelf bevat dan weer signalisatie-

domeinen en interageert op haar beurt met de ankyrine-isovorm 1 (sANK). De functie hiervan is 

enerzijds het dichter bij elkaar hechten van het sarcoplasmatisch reticulum en het sarcomeer, 

anderzijds het reguleren van de distributie van de ryanodine-receptoren anderzijds.  

Titine doet dus al veel meer dan enkel fungeren als passieve veer. Via deze mechanismen speelt het 

een rol in de structuur van het sarcomeer, in het positioneren van de titinevezels in dit sarcomeer en 

het beschermen van de structuur ervan bij overdreven spanning. (29)  

 

2.4.2 I-band regio 

2.4.2.1 N2B 

Een eerste belangrijke interactie is deze met aB-crystalline. Dit eiwit is een lid van de kleine ‘heat 

shock’ familie, die werkt als een chaperone-eiwit (eiwitten die andere eiwitten begeleiden in het juist 

opvouwen en fout opgevouwen eiwitten proberen corrigeren). Het eiwit beschermt de hartspiercel 

tegen beschadiging bij ischemie en latere reperfusie doordat het de integriteit van de structuur van 

titine kan vrijwaren in stresssituaties, bijvoorbeeld door de compliantie van N2B te verlagen. Zowel 

up- als downpregulatie van aB-crystalline komt voor in bepaalde cardiale stoornissen. Zo geeft bij 

gedilateerde cardiomyoopathie de R157H-mutatie een verhoging van het beschermend effect, terwijl 

bij de R120G-mutatie dit effect bijna helemaal teniet wordt gedaan.  

De tweede eiwitfamilie waarmee interacties worden aangegaan is deze van de ‘four-and-a-half LIM’ 

(FHL) familie, een groep met vier volledige, en een half aminoterminaal LIM domein. Zowel FHL-1 

als FHL-2 binden op de N2B-sequentie. Men vermoedt dat signalisatie door deze domeinen 

hypertrofie veroorzaakt, als een antwoord op non-fysiologische (en dus excessieve) inwerking van 

krachten op het sarcomeer. Zo geeft een FHL-1 deficiëntie een bescherming tegen hypertrofie. Ook 

heeft men gezien dat bij N2B-knockout (KO) muizen er verlaagde FHL-niveaus zijn, samen met 

cardiale atrofie. PEVK-KO muizen, met een verhoogde stretch op het N2B-segment, geven dan weer 

uitgesproken hypertrofie. (29, 30) 
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2.4.2.2 N2A 

Twee Ig-domeinen van de N2A-regio (Ig82/83) interageren met calpaïne-protease P94. P94 is vooral 

betrokken in eiwitafbraak, en de binding van titine met P94 zou de werking van dit protease reguleren. 

Het belang van dit mechanisme is niet zo duidelijk aangezien expressie van P94 alleen maar gebeurt 

gedurende de embryonale ontwikkeling. 

Twee andere Ig-domeinen (Ig80/81) bevatten een tyrosine-rijke regio die interageert met een sequentie 

die gevonden wordt in drie eiwitten van de muscle ankyrin repeat proteïns (MARP): dit zijn met name 

cardiac ankyrin repeat protein (CARP), diabetes ankyrin repeat protein (DARP) en ankrd2. Van alle 

drie deze eiwitten is aangetoond dat ze opgereguleerd worden na een of andere vorm van stress of 

beschadiging van de hartspiercel.  

Opmerkelijk aan deze liganden is dat ze allemaal worden teruggevonden in de nucleus van de 

hartspiercel. De functie ervan is dus dubbel: enerzijds degene die hierboven werd uitgelegd, anderzijds 

als onderdeel van een spanningsgevoelig complex met een transcriptieregulerende functie in de 

nucleus. Zo ontstaat er een link tussen wat er gebeurt ter hoogte van de I-band (bijvoorbeeld te hoge 

stretch) en de genexpressie, met bijvoorbeeld isovorm-variatie tot gevolg. Hoe deze mechanismen 

precies werken is nog niet opgeklaard. (29, 30) 

 

2.4.3 M-lijn regio 

Deze regio bevat een serine-threonine kinase domein, waarover eigenlijk niet zo veel geweten is. Wel 

zijn er enkele voorstellen. Zo zou Tcap een substraat zijn in de hartspiercel van een embryo. Ook is er 

het enzym titine kinase, dat een rol zou spelen in de ontwikkeling van het sarcomeer in het embryo, 

voornamelijk in de integratie van de A-band en in het behouden van de sarcomeerstructuur. Andere 

voorstellen zijn nog een functie als mechanosensor, tot een deel van een signaalpathway naar de 

nucleus die genexpressie zou kunnen beïnvloeden (zoals de substraten van de N2A-sequentie). (30) 

Nog specifiek voor deze zone is de interactie met Muscle Ring Finger 1 (MURF-1) ter hoogte van Ig 

domeinen A169/170. Net als T-cap bij de Z-schijf, is MURF-1 een regulator van genexpressie en 

eiwitmetabolisme. Het kan ook heterodimeren vormen met MURF-2 en 3. Deze binden met 

microtubuli en reguleren de stabiliteit hiervan. Verder zitten er ter hoogte van de M-lijn ook nog 

enkele fosforylatie-motieven, een tweede bindingsplaats voor P94 en een tweede bindingsplaats voor 

FHL-2. (29) 

 

2.4.4 A-band regio 

Ter hoogte van de A-band tenslotte gebeurt er niet echt signalisatie zoals op de andere plaatsen wel het 

geval is. Wel zijn er twee belangrijke bindingsplaatsen. Enerzijds zijn er 11 Ig-domeinen die binden 

met myosin binding proteïn C, anderzijds zijn er de FN3-domeinen die binden met myosine. Het 
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belang van die bindingen is waarschijnlijk het controleren van de aanmaak en lengte van de 

myosinefilamenten. (30) 

 

Tabel 6: Een overzicht van titine met haar voornaamste bindingspartners. Uit  (29) 
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D, Deel 3: Titine en hartfalen 

1 Welke rol spelen de regulerende mechanismen? 

1.1 Degradatie van titine 

Voornamelijk oude studies spreken over een degradatie of verlies aan absolute hoeveelheid titine-

molecules. (42, 43) Toen leek dit inderdaad een logische verklaring. Een verlies aan titine zou kunnen 

leiden tot een verhoging van de stijfheid, en vooral in HFpEF zou dit een rol kunnen spelen. Wat ook 

voor deze piste spreekt is dat titine immers een grote molecule is, en daarom extra vatbaar voor 

degradatie door bijvoorbeeld zuurstofradicalen. In recente studies is er voor een degradatie of verlies 

van titine eigenlijk weinig tot geen evidentie. (2) Nagueh et al. toonden zelfs aan dat de niveaus van 

titine gelijk waren tussen zieke en gezonde patiënten. (44) Ook het feit dat titine, behalve de regulatie 

van de stijfheid, nog een heleboel andere functies heeft, spreekt deze piste tegen. Moest er degradatie 

van de volledige molecule zijn, zouden er misschien nog andere symptomen optreden, en zou dit ook 

eerder opgepikt zijn door onderzoek.  

 

1.2 Differentiële splicing 

We hebben daarnet gezien dat hartspiercellen door het toepassen van differentiële splicing de stijfheid 

van titine kunnen aanpassen. Daaruit kan verondersteld worden dat dit mechanisme, namelijk het 

veranderen van isovorm van N2B naar N2BA of omgekeerd, een rol speelt in het mechanisme van 

hartfalen.  

 

1.2.2 HFrEF 

Eerst wordt er naar HFrEF gekeken. Zoals hoger al besproken, bestaan de voornaamste veranderingen 

in deze vorm van hartfalen uit een dilatatie van het hart, waarin gewerkt wordt met gestegen 

diastolische en systolische volumes, en een verminderde ejectiefractie. De component stijfheid is hier 

duidelijk minder aanwezig als pathofysiologische factor vergeleken bij HFpEF. Samengevat spreken 

we over ‘eccentrische remodeling’.  

In een eerste studie door van Heerebeek et al. spreekt men over een verhoogde ratio N2BA/N2B, met 

name een stijging van 30/70 in het normale hart naar 35/65 bij HFrEF. (45) Een gelijkaardig resultaat 

zien we in een studie van Neagoe et al. Hierin gaat het niet specifiek om hartfalen, maar wel om 

ischemisch hartlijden (hierop wordt later nog teruggekomen). Ook zij zien een gemiddelde isoform 

shift naar een N2BA/N2B ratio van 47/53. (46) Nog een andere studie spreekt van een gelijkaardige 

verandering naar een ratio van 36/64 bij patiënten met gedilateerde cardiomyopathie (DCM). 

Opvallend is wel dat de veranderingen in diermodellen bij DCM een shift in de omgekeerde richting 

veroorzaken. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat diermodellen toch uniek zijn en verschillend 
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reageren dan mensen. Anderzijds is het mogelijk dat een initiële shift bij mensen ook in de richting 

van N2B is, maar dat bij langdurige ziekte net het omgekeerde gebeurt. Een exacte verklaring is 

hiervoor echter nog niet. (44) 

 

Wat kan nu de verklaring zijn voor de verhoging van de N2BA-component bij mensen met HFrEF? 

Daarvoor moeten we even terugkeren naar de oorzakelijke factoren van de verschillende vormen 

hartfalen. Bij HFrEF zijn dit typisch interne cardiale factoren, bijvoorbeeld ischemisch hartlijden, of 

cardiomyopathieën. Bij DCM  is er ook sprake van zowel een gedilateerd ventrikel als intrinsiek 

cardiaal lijden, en daarom is het ook toepasbaar op de situatie bij HFrEF. 

 

Een mogelijke verklaring wordt gegeven door Castro-Ferreira et al. Initieel zou deze shift een 

adaptatiemechanisme van het hart zijn. Door een hogere compliantie te creëren, kan het EDV stijgen, 

waardoor op zijn beurt de cardiac output stijgt als logisch gevolg van het Frank-Starling-mechanisme. 

Bovendien zou de lagere restoring force tijdens de systole (waardoor het dus gemakkelijker wordt de 

cardiomyocieten samen te drukken) ervoor zorgen dat het ESV lager is, met opnieuw een verhoging 

van de cardiac output tot gevolg. Theoretisch is dit een mooi model, maar in praktijk kan het Frank-

Starling-mechanisme niet op deze manier gebruikt worden. Een hoger aandeel van N2BA houdt 

immers ook een verlaging van de Ca²
+
-sensitiviteit in, waardoor het effect teniet wordt gedaan. (34) 

Bij ischemisch hartlijden (ook een oorzaak van hartfalen) gebeurt iets gelijkaardig. Ook daar verhoogt 

de passieve spanning. Kenmerkend aan die verhoging is dat ze niet gebeurt op cardiomyocietniveau, 

maar wel daarbuiten. Zo is er een toegenomen fibrose, zijn er pathologische extracellulaire matrix 

veranderingen, etc… Zeer waarschijnlijk is de toegenomen N2BA-component een compensatoir 

mechanisme om de ventriculaire stijfheid niet (of in mindere mate) te doen stijgen. (34) 

 

1.2.3 HFpEF 

In tegenstelling tot de eccentrische remodeling bij HFrEF, spreken we bij HFpEF van een 

concentrische remodeling. De voornaamste karakteristieken zijn een verdikte hartspier met een 

normaal ventriculair volume, een relatief behoud van de ejectiefractie en een verstijving van de 

hartspier die leidt tot hogere vuldrukken bij druk- of volumestijgingen. 

Aangezien diastolische dysfunctie en een verhoogde ventriculaire stijfheid belangrijke mechanismen 

zijn, verwacht je een shift richting N2B. De realiteit daarentegen is niet eenduidig en de wat er nu 

precies met de isovormen gebeurt bij HFpEF is niet goed geweten. 

Opnieuw waren het van Heerebeek et al. die een isovormratio berekenden, in dit geval een N2BA/N2B 

ratio van 17/83. Men toonde ook aan dat de verhoogde passieve stijfheid niet het gevolg was van een 

verandering in de myofilamenten of calciumgevoeligheid. (45) De hogere component N2B  die door 

van Heerebeek et al. beschreven werd, is volledig volgens wat men kan verwachten met de 

pathofysiologie van HFpEF in het achterhoofd. Borbély et al. toonden echter een isovormratio van 
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40/60 aan bij vergelijkbare patiënten met HFpEF. (47) Men weet niet hoe dit komt. Een mogelijke 

verklaring is het lage aantal patiënten in de tweede studie, maar waarom er zo’n verschil is weet men 

eigenlijk niet. Het is wel zeker dat titine en isovormshifts een beduidende rol spelen in hartfalen. (47, 

48) 

 

Een verklaring waarom en hoe titine verandert van isovorm is er niet, maar er worden wel hypothesen 

gevormd. Een ervan komt van Linke en Krüger. Zij koppelen terug naar het foetale titine. Rond en na 

de geboorte gebeurt er een enorme switch van het ontzettend compliant foetale titine naar de 

‘volwassen’ vorm, N2B of N2BA. Deze switch gebeurt sneller en vollediger in een milieu rijk aan 

thyroïdhormoon (T3) en insuline. Ook wordt de switch naar N2B vertraagd door inhibitie van de 

fosforylatie van een eiwit genaamd AKT. Dit kan door blokkage van het fosfatydil-inositol-3-kinase 

(PI3K) of ‘mammalian target of rapamycin’ (mTOR). Deze bevindingen suggereren een rol voor 

(groei)hormonen en tyrosinekinasen, eventueel via een pathway waarin PI3K of mTOR een rol spelen. 

Nog interessanter wordt het als je weet dat mTOR ook betrokken is bij het reguleren van de synthese 

van titine en een component vormt van de machinerie die controleert welke isovorm er precies 

gemaakt wordt. Dit is een mogelijke hypothese, maar het is duidelijk dat hierover nog veel onbekend 

is en dat er nog ruimte is voor heel wat onderzoek. (48) 

 

1.3 Fosforylatie 

Het tweede grote mechanisme waardoor de stijfheid van titine kan veranderd worden, is fosforylatie. 

Daarom bekijken we of deze fosforylatie een rol speelt in hartfalen. Hiervoor wordt de gedachtegang 

gebruikt van Borbély et al. (47) 

 

Ze begonnen met het berekenen van de passieve stijfheid van cardiomyocieten. Hier vonden ze de 

hoogste stijfheid voor HFpEF, daarna HFrEF en beiden waren duidelijk verhoogd vergeleken met 

zowel controles als patiënten met aortastenose. Zoals daarnet al gezegd, lijkt de isovormratio van 

HFpEF op het eerste gezicht raar: er is een verhoging van de component N2BA, maar de stijfheid is 

wel gestegen. In ieder geval was er een significant verschil tussen HFpEF en HFrEF, waar er bij 

HFrEF een nóg hogere expressie van N2BA was. Dit wijst erop dat isovormvariatie in ieder geval niet 

de enige component is die meespeelt. 

 

Vervolgens werden de cardiomyocieten blootgesteld aan PKA. Dit had tot gevolg dat de passieve 

stijfheid bijna tot die van controles werd teruggebracht, en suggereert een rol voor een 

fosforylatiedeficiet van titine. Ter vergelijking werden ook enkele patiënten met aortastenose in de 

studie opgenomen: patiënten met aortastenose hadden een vergelijkbare isovormshift als die bij 

hartfalen, maar hun passieve stijfheid was nagenoeg dezelfde als gezonde controles. Men berekende 
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vervolgens de totale fosforylatiestatus, en ook deze was gelijk tussen patiënten met hartfalen en 

aortastenose. 

 

Dit suggereerde een isovormafhankelijke fosforylatie, en inderdaad: bij de patiënten met hartfalen was 

het aandeel gefosforyleerd N2BA verhoogd, en het aandeel gefosforyleerd N2B gedaald. Dit was niet 

het geval bij de patiënten met aortastenose. Het verschil tussen beide groepen is dat er bij aortastenose 

een koppeling is tussen de isovormshift en isovormfosforylatie. Het aandeel N2B is gelijkaardig (en 

eigenlijk zelfs nog iets groter) dan in hartfalen, maar dit is gekoppeld aan een verhoging van de 

fosforylatie van ditzelfde N2B. Deze koppeling is afwezig bij hartfalen. 

Dit is van belang omdat al vroeger aangetoond is dat de fosforylatie van N2B door PKA een veel 

grotere reductie in passieve stijfheid teweeg brengt dan die van N2BA. Dit verklaart waarom de 

fosforylatie met PKA een groter effect heeft bij patiënten met HFpEF dan bij HFrEF.  

Een gelijkaardig effect werd aangetoond voor PKG, dat op zichzelf ook zorgt voor een verlaagde 

passieve spanning van hartspiercellen. Na instillatie van PKG werd er geen extra effect bekomen door 

het achteraf toevoegen van PKA. (47) 

 

De rol van PKC is tot op heden onbekend. Men weet dat de activiteit van PKC in het falende hart 

verhoogd is, maar er is nog geen onderzoek gebeurd naar de effecten daarvan op titine. Men zou 

kunnen verwachten dat ook dit mechanisme de passieve stijfheid verhoogt, maar voorlopig is het nog 

gissen naar het exacte mechanisme wat betreft PKC. (48) 
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E Conclusie 

Voor de conclusie ben ik uitgegaan van de vraag: “Wat heb ik nu eigenlijk geleerd na het lezen van 

alle literatuur, en het opstellen van de verschillende resultatensecties?”  

 

In het eerste deel van de resultaten heb ik het over de diastole zelf. De fysiologie van de hartcyclus is 

al lange tijd gekend en we beschikken door middel van echografie over goede manieren om dit alles te 

meten. Al bij al vormt de huidige kennis over de diastole een uitstekende basis om op voort te bouwen. 

Voor hartfalen geldt dit al wat minder. De grote concepten van concentrische en eccentrische 

remodeling zijn wel bekend, maar het is bijvoorbeeld moeilijk om echte reviews te vinden over 

waaróm dit alles gebeurt. Zo is er voor HFpEF wel een basiskennis over diastolische dysfunctie, men 

weet dat de vaten en het hart verstijven, dat er veranderingen zijn in het pulmonale bed, maar de 

moleculaire mechanismen hiervoor kent men niet.  

 

Voor het schrijven van deze thesis had ik nog nooit van het eiwit ‘titine’ gehoord. Ons concept van 

een sarcomeer eindigt bij actine en myosine. Dit sarcomeer zorgt voor de contractie van het hart dat zo 

het bloed rondpompt, en voor de gemiddelde student of arts eindigt hier haar functie. Er wordt amper 

stilgestaan bij andere eiwitten, zoals in dit geval titine. Bij het opzoeken en lezen van de literatuur 

werd me echter snel duidelijk dat voor dit eiwit een belangrijke functie weggelegd is. De hoofdfunctie 

van titine bestaat eruit de passieve spanning te reguleren. Daarnaast is het ook een structureel eiwit, en 

kan het interacties aangaan met tal van andere eiwitten. Een hartspiercel is dus veel meer dan een 

contractiel apparaatje, maar een systeem dat ook door middel van bijvoorbeeld passieve spanning, 

restoring force, enz.. bijdraagt aan de fysiologie van de hartcyclus.  

 

Dit impliceert logischerwijze ook dat het eiwit titine kan bijdragen aan pathologie als er met het eiwit 

iets mis is. Hierover is de kennis echter beperkt. Men vermoedt een rol voor isovormshifts maar 

eenduidig is de beschikbare informatie allesbehalve. Verder heeft men wel kunnen aantonen dat een 

gebrekkige fosforylatie aanwezig is in hartfalen, en dat het opheffen ervan door instillatie met PKA of 

PKG deze situatie opheft. 

 

De misschien wel belangrijkste conclusies die ik getrokken heb uit mijn thesis overstijgen het concept 

van hartfalen en titine. Mijns inziens zijn de twee belangrijkste vaststellingen de volgende: 

- Ik heb al vermeld dat een deficiënte fosforylatie waarschijnlijk een mechanisme is dat titine 

met hartfalen verbindt. Een deficiënte fosforylatie is echter niet gerelateerd aan titine alleen. 

Een voorbeeld hiervan zijn de SERCA-pompen. Deze worden geïnhibeerd door fosfolamban. 

Fosfolamban kan net als titine gefosforyleerd worden door PKA. Wanneer dit gebeurt, valt de 
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inhiberende invloed van fosfolamban op de SERCA-pomp weg, en kan er bij de volgende 

contractie meer calcium vrijgesteld worden. Dit resulteert dan in een sterkere contractie. Het 

spreekt voor zich dat een deficiënte fosforylatie van fosfolamban zorgt voor meer inhibitie, en 

een zwakkere contractie. Het ontwikkelen van behandelingen die inwerken op het PKA – c-

AMP systeem zouden kunnen inwerken op het ontstaan van hartfalen, en dus niet op enkel 

titine of fosfolamban.  

 

- De volgende stap in het zoeken van nieuwe behandelingen voor hartfalen is er een die 

gebaseerd zal moeten worden op de moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van de 

ziekte. Dit is een principe dat volgens mij in heel de geneeskunde van toepassing is. Men is op 

een punt gekomen waar voor de meeste ziekten wel algemene behandelingen zijn, een 

volgende stap zijn doelgerichte behandelingen. Enkel door meer kennis over specifieke 

moleculen en hun rol in de pathofysiologie zullen die  kunnen worden ontworpen, met 

hopelijk betere resultaten dan wat er tegenwoordig voorhanden is. Dit geldt in grote mate voor 

HFpEF, waar de huidige behandelingen meer empirisch zijn dan evidence based.  

 

Als slotconclusie op de onderzoeksvraag of titine een rol speelt in hartfalen kunnen we het volgende 

besluiten: titine speelt sowieso een rol. Het reguleert de passieve spanning van de hartspiercel en heeft 

een belangrijke functie in de diastolische functionaliteit van het hart. Er is in vitro duidelijk 

aangetoond dat alteraties in bijvoorbeeld isovorm of fosforylatietoestand een weerslag hebben op de 

passieve spanning van de hartspiercel. Wat betreft hartfalen zelf lijkt vooral hypofosforylatie een rol te 

spelen, de rol van isovormshifts is hier minder duidelijk en vraagt verder onderzoek. 
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