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(koRTe) nedeRlAnds sAmenVATTinG

Galectine-3 is een eiwit wat geproduceerd wordt in ons lichaam bij ontsteking en weef-
selschade. Het wordt uitgescheiden in het bloed en kan als biomarker worden gemeten, 
waardoor de prognose van patiënten met hartfalen ingeschat kan worden. Dit proef-
schrift laat zien dat herhaalde metingen zorgen voor een nog betere inschatting dan 
een enkele (baseline) meting. Daarnaast is galectine-3 ook een marker van sluimerende 
ziekte: zo kan het gebruikt worden om te voorspellen wie in de “gezonde” populatie 
in de toekomst hartfalen gaat ontwikkelen. Maar galectine-3 is ook betrokken bij lit-
tekenvorming van het hart en draagt zo bij aan een verslechterende hartfunctie. Zo kan 
een meting van het galectine-3 niveau ten tijde van een myocardinfarct een inschatting 
geven van de latere schade aan de hartfunctie. 

Dit proefschrift toont verder dat galectine-3 spiegels verhoogd raken bij forse hyper-
tensie en eiwitverlies in de urine. Daarnaast bepaalt de nierfunctie voor een belangrijk 
deel de galectine-3 waarde. Ook bloedgroep heeft een sterke invloed op het galectine-3 
niveau, en op de prognostische waarde die galectine-3 heeft. Het verschil in biologische 
activiteit van galectine-3 tussen bloedgroepen kan mogelijk verklaard worden door 
glycosylering, de toevoeging van suikers aan een molecuul.

De belangrijkste eigenschap van galectine-3 is echter dat het kan dienen als therapeu-
tisch aangrijpingspunt in hartfalen. Complexe suikers verkregen uit fruit en groentes, 
pectines genaamd, zijn in staat om de effecten van galectine-3 te remmen. Toediening 
van deze natuurlijke stoffen zorgt ervoor dat progressie van hartfalen geremd wordt. 
Het concept van galectine-3 remming zou daarom een zeer interessante toevoeging 
kunnen zijn aan bestaande hartfalen therapie.
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nedeRlAnds sAmenVATTinG

Galectine-3 is een nieuwe biomarker in hartfalen die de laatste jaren onderzocht is in 
vele studies.  De exacte waarde van galectine-3 in hartfalen blijft echter onderwerp 
van discussie – met name de interactie met andere variabelen zoals nierfunctie, de 
variabiliteit, herhaalde metingen, en de rol in diverse subvormen van hartfalen is slechts 
ten dele onderzocht.  Verder is galectin-3 niet alleen een biomarker, maar ook een biolo-
gisch actief eiwit, met een directe rol in het ziekteproces van hartfalen. Het primaire doel 
van dit proefschrift was daarom om de waarde van galectine-3 in hartfalen beter vast te 
stellen - niet alleen als biomarker, maar ook als therapeutisch aangrijpingspunt. Daarom 
is de prognostische waarde van galectine-3 onderzocht in verschillende populaties en 
is onderzocht of het bijvoorbeeld zinvol is om herhaalde metingen te doen. Omdat de 
pathofysiologie van galectine-3 in hartfalen nog niet volledig bekend is, zijn ook studies 
verricht om meer inzicht te krijgen in de biologie van galectine-3. Tenslotte hebben we 
experimentele interventie-studies verricht om het concept van galectine-3 als thera-
peutisch aangrijpingspunt met “natuurlijke” galectine-3 remmers te onderzoeken. 

deel 1: Galectine-3 als biomarker voor prognose 

Oorspronkelijk werden biomarkers vaak gebruikt voor prognose in ziekte. Hoofd-
stuk 2 is een review van de beschikbare literatuur van de prognostische waarde van 
hedendaagse biomarkers in acuut hartfalen. Hierbij is alleen gekeken naar studies die 
een “net reclassification index” (NRI) rapporteren, omdat we geïnteresseerd waren in 
de toegevoegde waarde van een biomarker bovenop bestaande klinische factoren. 
Hieruit kwamen interessante observaties naar voren. Vergelijkende studies met diverse 
biomarkers toonden dat NT-proBNP een matige voorspeller is van mortaliteit, en voor-
bijgestreefd wordt door MR-proADM (30-dagen mortaliteit), sST2 (1-jaars mortaliteit) 
en MR-proANP (5-jaars mortaliteit).  NT-proBNP blijft echter wel de gouden standaard 
als beste voorspeller van ziekenhuisopnames voor hartfalen en cardiale mortaliteit. 
Biomarkers van fibrose, zoals galectine-3 en sST2 zijn tot op heden niet onderzocht in 
een vergelijkend onderzoek met NT-proBNP, maar tonen wel een indrukwekkende NRI 
bovenop een klinisch model inclusief NT-proBNP. Bovendien blijft galectine-3 een signi-
ficante voorspeller van prognose na correctie van NT-proBNP in een multivariate analyse 
en kan daarom worden beschouwd als nuttige toevoeging aan het biomarker spectrum. 

Echter, de algehele prognostische waarde van biomarkers blijft beperkt, met vaak een 
geringe (alhoewel statistisch significante) toegevoegde waarde bovenop het klinisch 
model. Het blijkt lastig om één enkele biomarker te vinden die aan alle criteria voldoet 
voor de evaluatie van prognose van patiënten met acuut hartfalen.  Wat hier mogelijk 
aan ten grondslag ligt is het feit dat hartfalen niet een solitaire ziekte is, maar dat er vaak 
sprake is van multipele etiologie, die niet weerspiegeld kan worden door een enkele 
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biomarker. Daarom is er vaak een panel van meerdere biomarkers nodig om in één 
cohort significante toegevoegde waarde over een klinisch model aan te tonen.  

Behalve de prognostische waarde van een biomarker, verwachten we ook van een 
biomarker dat die sensitief en specifiek is en van waarde is bij het maken van klinische 
beslissingen. Tot op heden voldoet geen enkele biomarker aan al deze criteria. NT-
proBNP is een zeer sensitieve marker voor de diagnose van hartfalen, maar weinig spe-
cifiek. Biomarkers worden dan ook meer en meer gebruikt voor andere toepassingen, 
zoals biomarker-gestuurde therapie.  Met name (NT-pro)BNP is hiervoor uitgebreid 
onderzocht, waarbij de resultaten erg uiteen lopen. Een meta-analyse toonde dat het 
voor alleen van waarde zou kunnen zijn voor bepaalde subgroepen, zoals patiënten met 
hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFREF). Een andere studie toonde dat deze 
NT-proBNP gestuurde therapie met name van waarde zou kunnen zijn in de jongere 
patiënt (<75 jaar), wat verklaard kan worden door de toename van comorbiditeit in 
de oudere populatie. Concluderend kan vastgesteld worden dat biomarker onderzoek 
langzaam verschuift van de klassieke prognostische waarde naar biomarker-gestuurde 
therapie en biomarker als therapeutisch aangrijpingspunt. Maar omdat hartfalen een 
multifactorieel syndroom is met een complexe pathogenese, kunnen biomarkers ons 
wel helpen om de pathofysiologische mechanismen te ontrafelen die actief zijn in 
hartfalen. 

de waarde van galectine-3 als biomarker 

Eerder werd al aangetoond dat een enkele meting van galectine-3 plasma niveau, 
prognostische waarde heeft bij patiënten met acuut of chronisch hartfalen. Indien een 
biomarker  de huidige staat van ziekte reflecteert, en als deze marker meestijgt of daalt 
met de “ernst van de ziekte” kan dat van toepassing zijn in de klinische praktijk. Daarom 
zouden herhaalde metingen van een biomarker van toegevoegde waarde kunnen zijn 
in vergelijking met een enkele meting. Voor andere biomarkers als NT-proBNP is dit ook 
reeds aangetoond. 

In hoofdstuk 3 hebben we daarom onderzocht of herhaalde metingen van galec-
tine-3 ook zinvol zijn. Dit is onderzocht in 2 grote prospectieve hartfalen cohorten met 
zowel patiënten met acuut hartfalen (COACH) als patiënten met chronisch hartfalen 
(CORONA). In beide cohorten werd gevonden dat patiënten met stijgende galectine-3 
niveaus (>15%) een aanzienlijk slechtere prognose hadden in vergelijking met pati-
enten met stabiele of dalende galectine-3 waardes. Patiënten met persisterend hoge 
galectine-3 waardes, hadden ook een significant slechtere prognose. Deze conclusies 
werden later ook bevestigd door seriële metingen in andere cohorten. 

Deze studie laat ook zien dat seriële metingen van galectine-3 van toegevoegde 
prognostische waarde zijn, vergeleken met een enkele meting op baseline en in de 
follow-up. Onze data suggereert dat het belangrijk is om een stijging in galectine-3 te 
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voorkomen en dat seriële metingen belangrijke prognostische waarde hebben in het 
voorspellen van cardiovasculaire uitkomst. Of seriële galectine-3 metingen ook gebruikt 
kunnen worden om het klinisch beleid te sturen blijft onbekend - toekomstige studies 
moeten dit nog uitwijzen. 

Seriële metingen zijn niet alleen van waarde in patiënten met hartfalen, maar ook 
in de “gezonde populatie”, zoals getoond wordt in hoofdstuk 4. Risico inschatting in 
de algemene bevolking kan nuttig zijn om het medisch beleid te sturen en bepaalde 
personen met de hoogste risico’s nauwlettend in de gaten te houden. Toch blijft het een 
uitdaging om te voorspellen welke individuen al subklinisch ziekte aan het ontwikkelen 
zijn. Eerdere studies hebben laten zien dat een enkele meting van galectine-3 uitkomst 
voorspelt in de algemene bevolking, maar het aantal patiënten dat “at risk” wordt 
aangewezen door een enkele meting is vele malen groter dan het aantal dat de ziekte 
werkelijk krijgt. In hoofdstuk 4 laten we zien dat herhaalde metingen van galectine-3 
beter kunnen voorspellen welke individuen een hoog risico hebben op het ontwikkelen 
van hartfalen, atriumfibrilleren, cardiovasculaire events en (cardiovasculaire) mortaliteit. 
Na multivariabele correctie voor alle baseline factoren blijft een herhaalde meting van 
galectine-3 een significante voorspeller voor het ontstaan van hartfalen, maar niet voor 
andere uitkomstmaten. Daarnaast biedt een seriële meting toegevoegde prognostische 
waarde, in vergelijking met een enkele meting. Deze studie bevestigt bevindingen 
van voorgaande studies, dat een seriële bepaling van een biomarker een superieure 
strategie is voor risico stratificatie, vergeleken met een enkele meting. Op deze manier 
kunnen individuen met continu verhoogde waardes van galectine-3 over een langere 
periode worden geïdentificeerd, en deze personen lopen een sterk verhoogd risico op 
het ontwikkelen van hartfalen. Op deze manier kan subklinische ziekte geïdentificeerd 
worden in een vroeg stadium, en wordt een subcategorie herkend die mogelijk profijt 
heeft van agressieve preventieve behandeling. Of deze patiënten ook echt behandeld 
zouden moeten worden is een interessante hypothese om te testen in toekomstige 
studies. 

Atherosclerose en myocardinfarct zijn schadelijke ziekteprocessen die uiteindelijk 
kunnen leiden tot hartfalen, en de belangrijkste oorzaak zijn van hartfalen. Een be-
langrijk onderdeel van cardiale remodelering na myocardinfarct is cardiale fibrose. In 
hoofdstuk 5 hebben we de beschikbare literatuur onderzocht betreffende de rol van 
galectine-3 in cardiale remodelering na een myocardinfarct. Het blijkt dat de expressie 
van galectine-3 verhoogd is na een myocardinfarct, zowel op mRNA- als op eiwit-niveau 
en zich niet beperkt tot het gebied van infarct. Deze cardiale remodelering speelt een 
cruciale rol in de verslechtering van de hartfunctie en is daarom belangrijk om patiënten 
te identificeren die een verhoogd risico lopen op hartfalen na een myocardinfarct, zodat 
ze adequate behandeling kunnen krijgen in een vroeg stadium. 
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In hoofdstuk 6 hebben we de waarde van galectine-3 meting bij patiënten na een 
myocardinfarct onderzocht. Galectine-3 en sST2 levels werden gemeten in patiënten 
ten tijde van een STEMI (ST-elevated myocardinfarct) in de GIPS-III studie. Hierin wer-
den non-diabetische patiënten geïncludeerd met een eerste myocardinfarct. In deze 
studie werd de associatie tussen baseline galectine-3 niveau en linkerventrikel-functie 
na 4 maanden (vastgesteld met MRI) onderzocht. Deze studie liet zien dat baseline 
galectine-3 waarde de linkerventrikel-ejectiefractie en infarct grootte na 4 maanden 
kan voorspellen, zelfs na correctie voor baseline factoren inclusief creatine kinase en 
troponine. Eerder werd al aangetoond dat galectine-3 geassocieerd was met een lagere 
linkerventrikel-ejectiefractie na een myocardinfarct. Deze studie toont vergelijkbare 
resultaten en laat daarnaast zien dat er een duidelijk verband is tussen galectine-3 ni-
veauop baseline en infarct grootte. Blijkbaar maken hogere galectine-3 baseline waardes 
patiënten gevoeliger voor een groter infarct, mogelijk doordat verhoogde galectine-3 
waardes geassocieerd zijn met meer cardiale fibrose en dus een groter litteken en meer 
cardiale remodelering. 

We mogen concluderen dat galectine-3 een biomarker is die gebruikt kan worden 
voor risico stratificatie in patiënten met hartfalen, evenals in de “gezonde populatie” 
en in patiënten met een myocardinfarct. Een recente meta-analyse bevestigt tevens de 
prognostische waarde van galectine-3 als biomarker. De absolute waarde van galec-
tine-3 in het voorspellen van risico’s blijft echter wel gering.  Zoals we in verschillende 
studies laten zien biedt een seriële meting van galectine-3 meer prognostische waarde 
vergeleken met een enkele meting, hoewel dit verschil vaak miniem is. Daarom kan het 
gebruik van (seriële) galectine-3 meting voor risico voorspelling gebruikt worden, alhoe-
wel routinematig gebruik niet geadviseerd wordt. Meerdere prospectieve studies zijn 
nodig om de definitieve waarde van galectine-3 als prognostische marker te bepalen. 
Daarnaast zijn kosten-effectiviteits analyses nodig. De precieze waarde van galectine-3 
is dus nog niet afdoende onderzocht, maar de beschikbare literatuur is veelbelovend. 

Het gebruik van galectine-3 om medisch handelen te sturen

Tegenwoordig worden biomarkers ook gebruikt om medisch beleid te sturen. Een po-
tentiële rol voor galectine-3 hierin is ook onderzocht, zij het met name in retrospectieve 
analyses. Verschillende studies hebben de interactie tussen galectine-3 en hartfalen me-
dicatie onderzocht. In een substudie van de Val-HeFT trial werd ontdekt dat het gebruik 
van valsartan zorgde voor een significante daling van het aantal ziekenhuis opnames 
voor hartfalen, in patiënten met lage galectine-3 waardes (<16.2 ng/mL). In patiënten 
met hoge galectine-3 waardes bleek valsartan niet effectief te zijn. 

Het gebruik van statines in hartfalen is onderzocht in de CORONA studie. Een substu-
die hiervan onderzocht de interactie van galectine-3 met uitkomst en concludeerde dat 
alleen patiënten met lage galectine-3 waardes profiteerden van het gebruik van statines. 
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Sterk verhoogde galectine-3 waardes zouden een indicatie kunnen zijn van hartfalen in 
een vergevorderd stadium, dat daarom therapie-refractair is. Deze informatie zou van 
potentiële waarde kunnen zijn in kwetsbare patiënten met polyfarmacie. 

Galectine-3 kan ook gebruikt worden om de respons op CRT (cardiale resynchronisa-
tie therapie) te voorspellen. Een substudie van de MADIT-CRT trial liet zien dat patiënten 
met de hoogste galectine-3 waardes een veel betere respons op CRT lieten zien, in 
vergelijking met patiënten met lage galectine-3 waardes. Daarom zou galectine-3 ook 
gebruikt kunnen worden om responders op CRT therapie te identificeren. 

Het gebruik van bètablokkers is onderzocht in de TIME-CHF trial en toonde dat het 
optitreren van bètablokkers een betere prognose gaf in patiënten met lage galectine-3 
waardes. In dezelfde studie werd de interactie tussen spironolacton en galectine-3 
onderzocht. Het bleek dat patiënten met lage galectine-3 waardes een slechtere prog-
nose hadden na behandeling met spironolacton, vergeleken met patiënten met hogere 
galectine-3 waardes. De COACH trial toonde ook dat patiënten die ontslagen werden 
met spironolacton een betere uitkomst hadden wanneer zij een hoger galectine-3 
niveau hadden. Samenvattend lijkt het erop dat verhoogde galectine-3 waardes een 
progressieve vorm van hartfalen reflecteren waardoor patiënten minder goed reageren 
op hartfalen therapie. Patiënten met hogere galectine-3 waardes zouden eventueel 
theoretisch baat kunnen hebben bij spironolacton, maar post-hoc studies hebben deze 
theorie nog niet kunnen bevestigen. 

deel 2: de rol van galectine-3 in hartziekte – biologie van galectine-3 

Tot dusver hebben verschillende studies de associatie van galectine-3 met cardiovascu-
laire eindpunten onderzocht. Echter, de exacte rol van galectine-3 in de cardiale (patho)
fysiologie is nog niet geheel duidelijk. Daarom was een tweede doel van dit proefschrift 
om de werking van galectine-3 in hartziekte beter te leren begrijpen. Zo was het tot 
op heden niet precies duidelijk op welke manier galectine-3 tot cardiale fibrose leidt. 
In deel 2 hebben we onderzocht hoe galectine-3 niveaus verhoogd raken, en welke 
factoren de plasma spiegels van galectine-3 in het bloed bepalen. 

Het doel van hoofdstuk 7 was om baseline factoren te identificeren die een stijgend 
galectine-3 niveau kunnen voorspellen in de algemene bevolking. Hiervoor werd ga-
lectine-3 gemeten op 3 verschillende tijdspunten in de PREVEND studie. Door middels 
van deze seriële metingen hebben we het verloop van galectine-3 niveaus kunnen 
onderzoeken over een tijdsperiode van 9 jaar. Micro-albuminurie en ernstige hyper-
tensie (>170 mmHg) op baseline werden als belangrijke determinanten gevonden voor 
stijgende galectine-3 waardes. Daarnaast hebben we ook onderzocht wat determinan-
ten zijn van cross-sectionele galectine-3 waardes. Hierbij bleek dat de nierfunctie voor 
een groot deel bepalend is voor het huidige galectine-3 niveau, en in mindere mate ook 
geslacht, body-mass-index, NT-proBNP en totaal cholesterol. Deze uitkomsten komen 
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overeen met preklinisch onderzoek waarin werd gevonden dat aldosteron, dat vrijkomt 
als respons op hypertensie, zorgt voor een toegenomen productie van galectine-3. 

Meerdere onderzoeken wijzen naar hypertensie als belangrijke determinant van 
galectine-3 niveaus. Hoe galectine-3 uiteindelijk leidt tot fibrose blijft nog enigszins 
onduidelijk. Studies in gladde spiercellen hebben aangetoond dat deze cellen galec-
tine-3 kunnen produceren en dat dit specifiek geassocieerd is met verhoogde waardes 
van collageen type I. In galectine-3 knock-out muizen bleek aldosteron toediening niet 
te leiden tot een toename in collageen type I, maar werd wel een toename gezien in 
collageen type 3. Aldosteron stimuleert galectine-3 expressie in gladde spiercellen en 
remming van galectine-3 vermindert ook aldosteron-geïnduceerde collageen produc-
tie. Vergelijkbare resultaten werden gevonden in nierfibrose. Remming van galectine-3 
remt alleen collageen type I afzetting, maar niet collageen type 3. Dit zou wellicht 
verklaard kunnen worden door het hoge aantal van SP-1 bindingsplaatsen op het col-
lageen type I molecuul, wat bekend staat als een sterke ligand voor galectine-3. 

Deze associatie tussen aldosteron en galectine-3 werd ook gevonden in hartziekte. 
Galectine-3 expressie bleek verhoogd te zijn in ratten met hyperaldosteronisme en was 
geassocieerd met een toename van cardiale fibrose. Toediening van een galectine-3 
remmer, zorgde daarbij voor afname van cardiale fibrose. Dit effect zou mogelijk geme-
dieerd kunnen worden door de PI3K-pathway. 

Verschillende studies hebben het effect van aldosteron-antagonisten onderzocht op 
galectine-3 niveau. In twee verschillende experimentele diermodellen van hyperaldos-
teronisme bleek dat eplerenone, zorgde voor een afname van galectine-3 niveau. Deze 
bevindingen werden bevestigd in een klinische studie: behandeling van spironolacton 
in patiënten met een myocardinfarct, zorgde voor een significante reductie van galec-
tine-3 niveau. Een andere studie in patiënten die een bijnierextirpatie ondergingen als 
gevolg van primair hyperaldosteronisme, liet zien dat plasma galectine-3 spiegels na 1 
jaar duidelijk gedaald waren. 

Alternatieve macrofaag activatie 
Een andere manier waarop galectine-3 betrokken is bij cardiale fibrose is alternatieve 
macrofaag activatie. Galectine-3 bindt aan CD98, en zet zo de PI3K-pathway in gang en 
zodoende het proces van alternatieve macrofaag activatie. Macrofagen kunnen name-
lijk op 2 manieren geactiveerd raken. De initiële ontstekingsrespons wordt geïnduceerd 
door IFN-y en IL-12 en stimuleren het vrijkomen van M1-gepolarizeerde macrofagen. 
In de eindfase van ontsteking wordt IL-4 en IL-10 vrijgemaakt wat zorgt voor het 
vrijkomen van M2-macrofagen. Dit activeert de PI3K-pathway en leidt uiteindelijk tot 
cardiale fibrose en extracellulaire matrix vorming. Galectine-3 speelt een belangrijke rol 
in alternatieve macrofaag activatie omdat galectine-3 remming heeft laten zien dat het 
IL-4 geïnduceerde alternatieve macrofaag activatie kan voorkomen. Niet-gepubliceerde 
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data bevestigt dit werkingsmechanisme, doordat galectine-3 bindt aan diverse molecu-
len die betrokken zijn in de cascade van alternatieve macrofaag activatie, waaronder de 
mannose receptor c type 1. 

Er zijn verschillende factoren die galectine-3 plasma niveau beïnvloeden, zoals me-
dicatie, etnische afkomst, maar ook bloedgroep is geassocieerd met galectine-3 level. 
Verschillende studies hebben een associatie beschreven tussen ABO bloedgroep en car-
diovasculaire uitkomst. Mensen met een non-O bloedgroep hebben een hoger risico op 
coronairlijden en ervaren een hogere cardiovasculaire mortaliteit. In hoofdstuk 8 heb-
ben we een potentiële rol voor galectine-3 in deze associatie onderzocht. Galectine-3 
plasma levels werden gemeten in 2 grote cohorten. Als eerste in de LURIC studie, met 
daarin patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis om een coronairangiogram te 
ondergaan. Als validatie cohort is het PREVEND cohort gebruikt, met daarin individuen 
uit de algemene bevolking. In de LURIC studie werd ontdekt dat plasma galectine-3 
levels lager waren in patiënten met een non-O bloedgroep, vergelijken met bloedgroep 
O. Deze resultaten hebben we kunnen valideren in het PREVEND cohort, waar we ver-
gelijkbare resultaten zagen. Daarentegen zagen we echter ook dat de prognostische 
waarde van galectine-3 het sterkst is in personen met de non-O bloedgroep – diegenen 
met de laagste galectine-3 waardes. In een experimentele bindingsanalyse hebben we 
verder ontdekt dat de bindingsaffiniteit voor galectine-3 verschillend is per bloedgroep. 
Galectine-3 bindt sterker aan rode bloedcellen en von Willebrand Factor van personen 
met een non-O bloedgroep, in vergelijking met bloedgroep O. Dit zou veroorzaakt 
kunnen worden door structurele verschillen van de bloedgroep moleculen, door toe-
voeging van N-acetylgalactosamine of D-galactose aan rode bloedcellen in bloedgroep 
A en B. Deze suikers hebben een hoge affiniteit voor galectine-3 en dit zou daarom de 
versterkte bindingsaffiniteit in non-O bloedgroepen kunnen verklaren. De hypothese 
hierbij is dat de biologische activiteit van galectine-3 gereguleerd wordt door glycosyle-
ring, waarbij suikermoleculen worden toegevoegd aan een eiwit. 

deel 3: Galectine-3 als een therapeutisch aangrijpingspunt in hartfalen 

Een van de interessante eigenschappen van een biomarker is als het ook eigenschap-
pen heeft als  “biotarget”, en dus kan dienen als een therapeutisch aangrijpingspunt. In 
de afgelopen jaren zijn reeds verschillende pogingen ondernomen om galectine-3 te 
remmen met specifieke remmers om de progressie van ziekte te stoppen. In hoofdstuk 
9 is de beschikbare literatuur voor galectine-3 als therapeutisch aangrijpingspunt be-
schreven. Voor de remming van galectine-3 kunnen verschillende “natuurlijke” suikers 
gebruikt worden en daarnaast ook synthetische “small molecules”. Het eerste bewijs 
voor galectine-3 als therapeutisch aangrijpingspunt werd verkregen uit een experiment 
wat tumorgroei en metastase onderzocht. Het bleek dat specifieke suikers, pectines 
genaamd, in staat waren om galectine-3 gemedieerde effecten te remmen. Hierna werd 
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aangetoond dat deze werkwijze ook effectief is in hartfalen. In een galectine-3 knock-
out muis werd aangetoond dat zij bijna immuun waren voor aldosteron-geïnduceerde 
effecten van cardiale ontsteking en fibrose. Een andere polysaccharide, N-acetyllactosa-
mine liet ook zien effectief cardiale remodelering te kunnen remmen in een diermodel 
voor drukbelasting.   

In de afgelopen jaren zijn verschillende pogingen ondernomen om de meest krach-
tige galectine-3 remmer te ontdekken. Galectine-3 remming is niet beperkt tot hartfa-
len of fibrose, maar wordt voornamelijk onderzocht in oncologisch onderzoek. Zo is er 
een small molecule ontwikkeld, TD131_1, dat door galectine-3 inhibitie in staat is om 
progressie van schildkliercarcinoom te remmen. TD139 is een ander small molecule dat 
in staat is om het proces van longfibrose af te remmen. Tot op heden zijn deze stoffen 
niet getest in hartfalen modellen, maar deze resultaten zullen niet lang op zich laten 
wachten. Deze studies laten zien dat galectine-3 op een effectieve manier kan dienen 
als therapeutisch aangrijpingspunt. 

In de meeste studies wordt gemodificeerde citrus pectine (MCP) gebruikt als galec-
tine-3 remmer. In hoofdstuk 10 hebben we onderzocht of er een rol is voor andere 
pectines in galectine-3 remming. Verschillende soorten pectines van diverse bronnen 
werden gescreend in 2 verschillende in vitro assays naar hun galectine-3 remmende ei-
genschappen. Deze resultaten werden afgezet tegen reeds bestaande galectine-3 rem-
mers als MCP en lactose. Op deze manier werd uiteindelijk een pectine geïdentificeerd 
die getest werd in een diermodel voor hartfalen. In dit experiment vond angiotensine 
II infusie plaats in muizen wat uiteindelijk uitgebreide cardiale fibrose veroorzaakte. 
Na toediening van de speciaal geselecteerde pectine werd een duidelijke afname in 
cardiale fibrose waargenomen, wat gepaard ging met een afname van ontsteking en 
een behouden functie van het hart. Dit experiment heeft aangetoond dat pectines 
verkregen vanuit natuurlijke voedselbronnen gebruikt kunnen worden als galectine-3 
remmer en dat zij effectief zijn in het voorkomen van cardiale fibrose en hartfalen. 

Recente studies ondersteunen deze resultaten: in een diermodel van experimentele 
hyperaldosteronisme bleek dat cardiale fibrose voorkomen werd door farmacologische 
remming van galectine-3. Zeer interessant is ook het feit dat een gecombineerde 
remming van een aldosteron antagonist met een galectine-3 remmer zorgt voor een 
additioneel effect, in vergelijking met het effect van enkel een aldosteron antagonist. 

Tot nu toe is het concept van galectine-3 remming zeer veelbelovend gebleken. In alle 
reeds gepubliceerde studies bleken galectine-3 remmers in staat te zijn om progressie 
van fibrose te remmen. Echter, het herstellen van eenmaal ontstane cardiale fibrose is 
iets wat nog niet is aangetoond. Fibrose is moeilijk te behandelen wanneer dit eenmaal 
in de weefsels zit. 

Voor de behandeling van hartfalen zou daarom een gecombineerde benadering 
kunnen worden gebruikt. Ten eerste zouden individuen met een verhoogde kans op 
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hartfalen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van seriële metingen van galec-
tine-3. Het starten van galectine-3 remming in deze individuen zou de ziekteprogressie 
van subklinische ziekte naar hartfalen kunnen afremmen. Met name voor fibrose is het 
namelijk belangrijk om dit te behandelen in een vroeg stadium en niet wanneer reeds 
onherstelbare schade is toegebracht aan het hart. Een beperking blijft echter dat de 
huidige galectine-3 remmers nog steeds een lage affiniteit hebben voor galectine-3 en 
niet goed verdragen worden door het maag-darm kanaal. Daarom gaat de zoektocht 
naar de ultieme galectine-3 remmer door. 

Conclusies en toekomstperspectieven

Klinische studies hebben inmiddels aangetoond dat er een potentiële rol is weggelegd 
voor galectine-3 als voorspeller van prognose van hartfalen. Een hoog galectine-3 niveau 
weerspiegelt een pro-fibrotische staat en is duidelijk geassocieerd met comorbiditeit en 
slechte uitkomst. Echter, het gebruik van een enkele voorspeller blijft van lage klinische 
waarde. Galectine-3 is een weerspiegeling van 1 ziekteproces in hartfalen en vaak is een 
heel biomarker panel nodig om echt klinisch relevante waarde te tonen. 

Galectine-3 kan daarnaast beschouwd worden als een interessante marker van 
subklinische ziekte die reeds verhoogd kan zijn in ogenschijnlijk gezonde individuen 
in de algemene bevolking. Het gebruik van deze marker kan helpen om personen te 
identificeren die een verhoogd risico lopen om hartfalen te ontwikkelen en hen daarom 
zorgvuldig te vervolgen. Galectine-3 zou daarbij mogelijk ook gebruikt kunnen worden 
om het medisch beleid te sturen. Een prospectieve studie is echter nog nodig om dit te 
bevestigen. Hierbij kunnen seriële metingen van galectine-3 van waarde zijn omdat op 
deze manier het risico beter voorspeld kan worden. 

De hypothese hierbij is dat een vroege behandeling met aldosteron-antagonisten 
of adequate behandeling van de bloeddruk verhoogde galectine-3 waarden en geas-
socieerde ziektes kan voorkomen gezien het verband tussen galectine-3 en aldosteron. 
Toekomstige studies moeten uitwijzen of therapeutische interventies in een dergelijk 
vroeg stadium daadwerkelijk hartfalen kunnen voorkomen. Daarnaast zou galectine-3 
gestuurde therapie in patiënten met hartfalen een zeer interessante hypothese zijn om 
te testen.

Het blijkt dat galectine-3 ook een belangrijke rol speelt na een myocardinfarct. De 
galectine-3 waardes zijn verhoogd in geïnfarceerd weefsel, maar later ook in niet-geïn-
farceerd weefsel, met als doel om de hartfunctie te behouden, maar uiteindelijk leidend 
tot meer fibrose en verslechterde hartfunctie. Galectine-3 is al uitgebreid onderzocht in 
hartfalen, maar de exacte rol van galectine-3 in coronairlijden is nog niet geheel duide-
lijk. Eerder werd al aangetoond dat galectine-3 een belangrijke rol heeft in de progressie 
van atherosclerotische plaque. Meer studies zijn echter nodig om de echte waarde van 
galectine-3 in progressie van coronairlijden aan te tonen. 
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Een van de belangrijkste oorzaken van een verhoogd galectine-3 niveau is hyper-
tensie en geassocieerde ziektes zoals micro-albuminurie. Hypertensie zorgt voor het 
vrijkomen van aldosteron en TGF-beta, gevolgd door de ontwikkeling van fibroblasten 
in myofibroblasten, waardoor uiteindelijk galectine-3 kunnen binden aan integrines 
om zodoende extracellulaire matrix te vormen. Om verhoogde galectine-3 waardes en 
fibrose te voorkomen is het belangrijk om deze cascade te doorbreken. Behandeling 
van hypertensie zou een belangrijke eerste stap kunnen zijn om verhoogde galectine-3 
waardes te voorkomen.

Echter, de grootste waarde van galectine-3 is dat het als therapeutisch aangrijpings-
punt kan fungeren, om zodoende cardiale fibrose en een verslechterde hartfunctie te 
voorkomen. Verschillende experimentele studies hebben reeds aangetoond dat galecti-
ne-3 remming een effectieve strategie is om cardiale fibrose en dysfunctie af te remmen. 
Pectines zijn hierbij een zeer interessante bron van “natuurlijke” galectine-3 remmers. 
Het blijven echter weinig geraffineerde macromoleculen met een lage affiniteit voor 
galectine-3. Daarom is er een absolute behoefte aan een krachtige galectine-3 remmer 
die oraal toegediend kan worden. Deze zoektocht is reeds gestart, maar heeft tot op 
heden nog niet tot een gewenst resultaat geleid. Verschillende commerciële bedrijven 
zijn echter volop bezig om synthetische moleculen te testen die binnenkort verkrijgbaar 
zullen zijn. 

Spironolacton heeft reeds aangetoond galectine-3 niveaus effectief te kunnen ver-
lagen. Een volgende interessante stap zou zijn om een galectine-3 remmer bovenop 
de standaard hartfalen medicatie toe te dienen. Experimentele studies hebben reeds 
aangetoond dat deze gecombineerde behandeling van additionele waarde kan zijn. 
Galectine-3 remming wordt reeds getest in de eerste klinische trials in mensen. In 
de komende jaren zullen galectine-3 remmers getest worden die de vraag zullen be-
antwoorden of galectine-3 remming van toegevoegde waarde kan zijn aan de reeds 
bestaande behandeling van hartfalen. 
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Vanaf 2009 kwam ik voor het eerst in aanraking met de afdeling cardiologie in het UMCG. 
Onder studenten werd een vacature rondgestuurd om werkzaamheden te verrichten 
bij de onderzoeksafdeling van de cardiologie. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek 
met dr. Adriaan Voors, die uitsluitend wilde weten welke extracurriculaire activiteiten ik 
verrichte. Het gesprek eindigde echter wel met een vlammend betoog over onderzoek. 
Zelden heb ik iemand met een dergelijke passie horen praten over het doen van on-
derzoek. Mijn interesse was gewekt. Beste Adriaan, veel dank voor de introductie in het 
onderzoek en de vele mooie jaren die volgden. Het was het inderdaad absoluut waard!

Na mijn co-schappen in Enschede wilde ik toch weer terug naar het UMCG, aller-
eerst voor mijn semi-arts stage, gevolgd door een stage wetenschap op de afdeling 
cardiologie. Op dat moment was er nog ruimte voor een promovendus op de afdeling 
experimentele cardiologie bij dr. Rudolf de Boer.

Geachte prof. dr. de Boer, beste Rudolf, wat ooit begon als een studentenproject, is 
uiteindelijk uitgegroeid tot een promotie-traject. Wat mij als eerste opviel is je tome-
loze enthousiasme voor onderzoek en hoe je dat weet over te brengen op anderen. 
Ik heb veel dingen van je mogen leren. Zo heb ik vaak met bewondering gekeken hoe 
je een ogenschijnlijk middelmatig resultaat, toch als een baanbrekende uitkomst wist 
te presenteren; wat maar weer aangeeft dat de manier van presenteren vaak net zo 
belangrijk is als de inhoud. Er was altijd veel ruimte voor eigen initiatief en dat werkte 
zeer stimulerend. Ik ben je erg dankbaar voor je begeleiding gedurende deze leerzame 
jaren. Uiteindelijk denk ik dat we samen een prachtig boekje hebben weten te maken 
en genoeg nieuwe aanknopingspunten hebben om nieuwe promovendi aan het werk 
te houden.

Prof. Wiek van Gilst was ten tijde van mijn aanstelling nog afdelingshoofd en pro-
motor. Geachte prof. dr. van Gilst, beste Wiek, ik denk dat je een voorbeeld bent voor 
menigeen. Altijd weloverwogen en altijd was sprake van een gesprek in een prettige 
sfeer. Tegelijkertijd wist je daarbij ook altijd de vinger op de juiste plek te leggen, zonder 
dat het echt pijnlijk werd.

Ook van mijn co-promotor, Herman Silljé, heb ik veel mogen leren. Geachte dr. Silljé, 
beste Herman, als biochemicus was jij mijn steun en toeverlaat bij alle assays die opge-
zet moesten worden. We hebben veel gepraat over het opzetten van experimenten en ik 
heb daarin veel van je geleerd. Daarnaast was je relativeringsvermogen altijd erg prettig 
in tijden dat het wat minder ging met de experimenten.

Naast mijn dagelijkse begeleiding door Rudolf en Herman, was er nog een heel team 
van andere principal investigators die ook allen een waardevolle bijdrage hebben ge-
leverd aan mijn onderzoek in de diverse besprekingen, waaronder Pim van der Harst 
(bedankt voor je vaak nuttige commentaren op onderzoeksopzetten en statistiek), Peter 
van der Meer, Alexander Maass (bedankt voor het introduceren van de term Schwimm-
badrandschwimmer), Michiel Rienstra, Daan Westenbrink en Beatrijs Bartelds (bedankt 
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voor het overbrengen van jullie uitgebreide kennis omtrent fysiologie en dierexperi-
menten). Geachte prof. Hillege, beste Hans, ook van harte bedankt voor de begeleiding 
door het land van de mixed effects regression modeling. Als extra hulplijn wil ik hierbij 
prof. Edwin van den Heuvel ook van harte bedanken. 

Ook wil ik de beoordelingscommissie van dit proefschrift van harte bedanken voor 
het beoordelen van mijn proefschrift en de goedkeuring daarvan. Prof. Brunner - La 
Rocca, een expert op het gebied van cardiale biomarkers en hartfalen, wil ik van harte 
bedanken voor zijn komst vanuit het verre zuiden. Prof. Schols wil ik ook van harte be-
danken voor het beoordelen van dit proefschrift. Het was leuk en inspirerend om samen 
te werken met een expert uit een heel ander vakgebied. Ik heb er veel van mogen leren. 
Prof. Voors wil ik ook van harte bedanken voor zijn beoordeling en overige input, als een 
van de vooraanstaande experts op het gebied van hartfalen in Nederland.

Tijdens mijn inwerkperiode op de afdeling werd ik begeleid door Jannie en Silke. 
Beste Jannie, bedankt voor je hulp bij de vele experimenten en met name het nadenken 
over een goede onderzoeksopzet. Als medicus hebben we natuurlijk een bepaalde ach-
terstand in het lab, maar met hulp van jullie is die achterstand snel goed gemaakt. Beste 
Silke, zonder jou zou het lab een puinhoop zijn. Met Deutsche gründlichkeit moest je 
af en toe de bezem er flink doorheen halen en iedereen weer tot de orde roepen. Veel 
dank voor je hulp met RNA isolaties en dergelijke. Op mijn “klinische dag” bracht ik veel 
tijd door op de Cardio Research afdeling. Geert, Peter, Carolien, Bernard, Trienke, Carlien, 
Maaike, Karin, Saphirah, Anja, Carla en Greetje: heel erg bedankt voor de prettige sa-
menwerking de afgelopen jaren. 

Als afdelings-secretaresse had Daniëlle de touwtjes stevig in handen. Beste Daan, 
bedankt voor de fantastische jaren. Altijd konden we bij jou terecht om van alles te 
bespreken. Op borrels was jij de eerste die kwam en de laatste die ging, terwijl menig 
promovendus het onderspit moest delven.

Gedurende de jaren op de experimentele cardiologie kregen we belangrijke hulp 
van een heel team van analisten. Beste Martin, bedankt voor je waardevolle bijdrage 
aan de verschillende experimenten. Het was daarnaast een verademing om tussen de 
grote vrouwelijke populatie regelmatig met jou over andere zaken te praten. Beste Inge, 
bedankt voor de uitgebreide hulp bij de dierexperimenten en voor je altijd ruim gevulde 
bureaulade met snoepjes.

Dan mijn galectine-3 partner in crime: Wouter, wat waren het mooie jaren. Als zuider-
ling had je in eerste instantie nog wel wat moeite met de Groningers en hun directheid, 
maar als snel voelde je je hier thuis. Ik denk nog steeds vaak terug aan onze talloze 
autoritjes naar Winschoten en de nasleep van onze inspanningen: Oost-Groningers mo-
tiveren bleek zo makkelijk nog niet. Ik kijk met heel veel plezier terug op de congressen 
waar wij met zijn tweeën naar toe mochten, met als hoogtepunten Chicago, Sevilla en 
Florence. Ik zou nog makkelijk een 2e boekje kunnen schrijven over al onze belevenissen 



285

Acknowledgements – Dankwoord

A
pp

en
di

ce
s 

de afgelopen jaren, maar voorlopig houd ik het alleen bij dit boekje. Bedankt dat je me 
vandaag bij wilt staan als paranimf.

Beste Laura, ook jij behoorde net als Wouter en ik inmiddels tot de harde kern van 
de afdeling. Wat hebben we een mooie tijd gehad in Barcelona. Ons motto was altijd: 
Work hard, play hard. Je had vaak even wat mannelijke aandacht nodig en was dan ook 
regelmatig op onze kamer te vinden voor een kop (goede) koffie of gewoon een goed 
gesprek.

Gedurende de afgelopen jaren heb ik samengewerkt met vele collegae promovendi. 
Als hartfalen-groep deden we veel klinische studies en waren nauw betrokken bij elkaar. 
In de beginjaren begonnen we met Frank, IJsbrand, Vincent en Mattia. Het was altijd een 
mooie boel in het triade-gebouw, waarbij altijd een lekker bakje espresso van Mattia 
klaar stond. Frank, bedankt voor het heelhuids thuisbrengen in de Polo van je oma na 
het fantastische Oktoberfest!

Gedurende de jaren daarna werd de groep compleet vernieuwd met Harmen, Licette, 
Eline, Jozine, Koen en Binyam. Bedankt voor de vele koffie-momentjes in de ochtend 
en als fantastische afsluiter het ESC HF congres in Florence! Het was weer als vanouds.

Thomas, ik weet nog steeds niet waar jij thuis hoort. Ik dacht ook altijd bij de hartfalen-
groep, maar volgens jezelf toch echt bij de radiologie, maar misschien was dat vooral om 
onder de hartfalen diensten uit te komen. Jij ook bedankt voor alle mooie momenten, 
waarbij we veel mooie dingen hebben geregeld tijdens congres, onder meer het fantas-
tische steak-diner in Chicago.

Mijn ex-roomies, alias the iron boys, Haye en Niels (Big Beaver). Na het vertrek van de 
laatste vrouw hebben we het gelukkig een mannen-kamer weten te houden, waar hard 
gewerkt kon worden. Bedankt voor de mooie tijd en vele momenten van Stata-overleg. 
Ik hoop dat jullie de Stata-mok inmiddels op het bureau hebben staan.

Jasper, jij bent vele jaren mijn kamergenoot geweest- het was altijd gezellig. Daarnaast 
was er veel ruimte voor statistische en wetenschappelijke discussie. Ik heb bewondering 
voor je discipline om het pand wederom vroeg te verlaten om te gaan “pompen”. Veel 
succes in Azië, daar waar je hart ligt en wat inmiddels je tweede huis moet zijn.

Dan natuurlijk de beruchte “ischemie-groep”, altijd goed vertegenwoordigd op de 
vrijdagmiddagen, maar iets minder op de donderdag-ochtenden: Lawien, het was altijd 
gezellig om met jou een borreltje te doen. Ruben, ook jij zorgde voor epische momen-
ten direct al op je eerste borrel. En Minke met jou was het ook nooit saai, waarbij je 
iedereen graag mee nam voor een afterparty bij jou thuis. Carlijn, ook jij wist al snel een 
onuitwisbare indruk te maken. Het leek wel alsof Pim zijn promovendi er op selecteerde. 
Hilde ook jij bedankt voor de fijne tijd op de afdeling.

De promovendi van de congenitale cardiologie zijn helaas van de afdeling verdwenen, 
maar wel voor altijd in ons hart. Bedankt Guido, Diederik (de Burner) en Lysanne voor 
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de mooie tijd. Op jullie kamer stond altijd een lekker muziekje op om even helemaal te 
relaxen en de politiek te laten voor wat het is.

Hun plek werd dankbaar overgenomen door de AF-promovendi: Ruben, Anne, 
Meelad. In de loop der jaren mochten jullie op vrijdagmiddag zelfs voor 18.00 het pand 
verlaten, waardoor we nog vaak mooie middagen mochten beleven op het terras van 
de Uurwerker.

Stamcel-boys Martijn en Atze: Jullie bleken niet alleen stamcellen te kunnen laten 
groeien! Atze, ik heb veel respect voor jouw doorzettingsvermogen en hoop dat je er 
snel een eind aan kan breien. Mathilde, ook jij hoort hier natuurlijk bij. Misschien dat we 
je later nog terug zien als collega in het ziekenhuis? Genetica-boys Edgar en Wouter: Het 
was altijd gezellig wanneer jullie er waren. Edgar: ik weet niet precies wat voor onder-
zoek je deed, maar weet alleen dat het iets met Chuck Norris was. Daarnaast onze buren: 
Hanna, Johanneke en Weijie bedankt voor de prettige samenwerking.

Uiteindelijk heeft dit boekje niet tot stand kunnen komen zonder steun van familie en 
vrienden. Lieve papa, mama, ik ben erg dankbaar dat ik jullie om me heen heb- inmid-
dels weer een stuk dichterbij. Bedankt voor jullie ondersteuning tijdens de studietijd en 
een luisterend oor. Het is me veel waard om af en toe weer eens op de fiets op de koffie 
te  komen. Lieve Marlies en Anne, als grote broer had ik altijd het idee dat ik jullie moest 
beschermen. Maar inmiddels zijn jullie geen kleine meisjes meer en is alles prima op z’n 
pootjes terecht gekomen, (juist?) ook zonder jullie grote broer in de buurt. Ik ben trots 
op jullie wat jullie allemaal bereikt hebben.

Ook mijn schoonouders: bedankt voor al jullie hulp afgelopen jaren. Ik besef dat het 
een grote inspanning was om telkens op te komen passen in Groningen. Gelukkig wo-
nen we nu weer wat dichterbij, al kostte dat wederom weer heel wat klusuurtjes waarbij 
Jan Willem gelukkig vol enthousiasme de rol van bouwopzichter nogmaals op zich nam. 
Nu zorgen jullie nog wekelijks voor onze kleine man(nen), al is dat misschien geen straf. 
Bedankt daarvoor! Niek en Jesse, met jullie heb ik toch nog de broertjes erbij gekregen 
die ik nooit heb gehad.

Met vrienden kon ik tijd doorbrengen voor de nodige ontspanning na het werken. 
Gerben, met jou kan ik uren lullen onder het genot van een goed glas rode wijn, waarna 
we altijd weer eindigen met Bram Vermeulen. Ik heb je leren kennen in het eerste jaar 
van de studie Life Science & Technology en sindsdien hebben we altijd contact gehou-
den. Ik ben blij dat je goed op je plek zit in Leiden en straks wellicht een collega mag 
gaan noemen. Bedankt dat je me vandaag bij wilt staan als paranimf.

Naadje, ik heb je mogen leren kennen als huisgenoot in Bommelstein, later bovenal 
als goede vriend.  We wonen inmiddels wat verder uit elkaar, maar gelukkig hebben we 
onze jaarlijkse B&B-dag nog! Ook alle B&B functionarissen: bedankt voor jullie morele 
steun de afgelopen jaren tijdens de vele mooie B&B dagen en onze samenkomsten in de 
Martini-kerk. Op dat er maar vele mogen volgen! 
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Team blauwe aap: Al sinds de eerste klas van de middelbare school hebben we elkaar 
leren kennen en sindsdien zijn we onafscheidelijk. Gedurende onze studententijd zijn 
we uitgevlogen naar alle windstreken, maar een voor een druppelen we toch weer 
terug naar onze roots. Ik denk dat we elkaar stiekem toch wel missen. Inmiddels maken 
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