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Nederlandse samenvatting
In dit proefschrift is de rol van biomarkers onderzocht in personalized en precision medicine toepassingen binnen hartfalen. Bovendien staan zijn twee nieuwe toepassingen beschreven om op basis van
biomarkers (1) relevante ziekteprocessen te identificeren in hartfalen patiënten met een verminderde
(HFrEF), mid-range (HFmrEF) of behouden (HFpEF) ejectiefractie en (2) om nieuwe subgroepen
van patiënten met hartfalen te identificeren welke mogelijk beter reageren op farmacologische
behandeling.

Verschillen in ziekteprocessen tussen HFrEF en HFpEF
De bestaande farmacotherapeutische behandeling voor patiënten met hartfalen bestaat uit een
angiotensin-converting enzyme (ACE) remmer, bètablokker en aldosteron antagonist (1). Deze behandelingsmodaliteiten zijn bijzonder effectief in patiënten met HFrEF en hebben de overleving van dit
type patiënt verbeterd. Dit is niet het geval voor patiënten met HFpEF (1–4), wat suggereert dat
onderliggende ziekteprocessen in patiënten met HFrEF en HFpEF verschillen. Er zijn bovendien
ook duidelijke verschillen in de fenotypes van patiënten met HFrEF en HFpEF. Patiënten met
HFrEF zijn vaker man met een ischemische etiologie van hartfalen. In tegenstelling tot patiënten
met HFrEF, zijn patiënten met HFpEF vaker vrouw en hebben vaak een scala aan comorbiditeiten
zoals atrium fibrilleren, hypertensie of obesitas (5–7). Verschillen tussen patiënten met HFrEF en
HFpEF blijken ook uit verschillen in biomarker profielen welke zijn gemeten in plasma. Bijvoorbeeld, een bestaande studie toonde aan dat plasma niveaus van biomarkers die gerelateerd zijn aan
collageen depositie hoger zijn in patiënten met HFpEF dan in patiënten met HFrEF (8). Echter,
dergelijke bestaande studies kijken vooral naar een beperkt aantal biomarkers. Nieuwe technieken
in het meten van biomarkers hebben ertoe geleid dat een groot aantal biomarkers te meten is in
ziekteprocessen te bestuderen. Het is daarom van groot belang om te werken aan meer geavanceerde data-analyse toepassingen om verschillen in de onderliggende ziekteprocessen van HFrEF
en HFpEF beter te begrijpen en relevante nieuwe biomarkers te identificeren.
In hoofdstuk 2 hebben we de fibrose- en inflammatiemarker syndecan-1 onderzocht in patiënten
met HFrEF en HFpEF. Deze analyse heeft aangetoond dat syndecan-1 significant geassocieerd
is met een slechtere overleving in het geval van patiënten met HFpEF, maar dat in het geval van
patiënten met HFrEF een dergelijke associatie afwezig is - ondanks gelijke syndecan-1 niveaus
voor HFrEF en HFpEF patiënten. Daarnaast bleken levels van syndecan-1 geassocieerd te zijn
met inflammatie biomarkers, maar niet met fibrose biomarkers. Een bestaande studie beschreef dat
syndecan-1 geassocieerd is met een hoger risico op het ontwikkelen van nierfalen tijdens ziekenhuis
opname voor acuut hartfalen (9). Dit suggereert dat syndecan-1 geassocieerd is met het risico op het
ontwikkelen van nierfalen in HFpEF. In vergelijking met HFrEF is de ontwikkeling van nierfalen
geassocieerd met slechtere uitkomsten in HFpEF (10, 11). Daarnaast is renale disfunctie sterk
geassocieerd met de onderliggen ziekte processen van HFpEF (12). Nierfalen kan een mogelijke
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individuele patiënten. Dit voorziet ons in een grotere hoeveelheid data om verschillen in relevante
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oorzaak zijn van HFpEF door een negatieve spiraal van verminderende renale perfusie, wat leidt tot
meer inflammatie, wat op zijn beurt weer leidt tot verstijving van de hartspier, hetgeen weer leidt
tot verminderde renale perfusie. Hetgeen kan verklaren waarom syndecan-1 slechtere uitkomsten
voorspeld in HFrEF maar niet in HFpEF.
Een groot aantal studies heeft individuele biomarkers onderzocht in HFrEF en HFpEF (8, 13–15);
echter, het aantal studies dat verschillen in biomarker profielen tussen patiënten met HFrEF en
HFpEF heeft onderzocht is beperkt (16, 17). In hoofdstuk 3 rapporteren we een studie naar verschillen in het niveau van biomarkers, de associatie met overleving, en netwerken van biomarkers
(18). Resultaten van deze studie hebben aangetoond aan dat het niveau van NT-proBNP lager is in
patiënten met HFpEF dan in patiënten met HFrEF, consistent met wat voor eerdere studies gerapporteerd is (19). Lagere niveaus van NT-proBNP in HFpEF worden mogelijk veroorzaakt door
minder rek van de hartspier in patiënten met HFpEF. Patiënten met HFpEF hadden in deze studie
hogere niveaus van inflammatie marker hs-CRP in vergelijking met patiënten met HFrEF. Hogere
niveaus van fibrose marker osteoponin en endotheel schade marker angiogenin waren beide geassocieerd met slechtere klinische uitkomsten in HFpEF dan in HFrEF. Deze bevindingen zijn in lijn
met eerdere studies die aantoonden dat ziekteprocessen in HFpEF met name relateren aan cardiale
fibrose en endotheel schade (20, 21). Om correlaties tussen biomarkers verder te bestuderen hebben
we netwerkanalyse gebruikt. Dit type analyse identificeert biomarkers die een sterke associatie met
andere biomarkers hebben, binnen een geobserveerd netwerk. Wanneer zogenaamde ‘hubs’ worden
verwijderd uit het netwerk, valt het totale netwerk in elkaar. Dit suggereert dat deze ‘hubs’ betrokken zijn bij ziekteprocessen in deze patiënten. In hoofdstuk 3 lieten we zien dat inflammatoire
biomarkers belangrijke ‘hubs’ waren in HFpEF, terwijl NT-proBNP een belangrijke hub was in
HFrEF. Bovendien vonden we dat specifieke correlaties tussen biomarkers in HFrEF geassocieerd
waren met NT-proBNP. In tegenstelling tot HFrEF, waren specifieke correlaties tussen biomarkers
Nederlandse samenvatting

in HFpEF geassocieerd met inflammatie en endotheel schade.
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In hoofdstuk 4 hebben we biomarker profielen bestudeerd in patiënten met acuut hartfalen. We
waren met name geïnteresseerd in verschillen tussen patiënten met HFrEF, HFmrEF en HFpEF.
De belangrijkste resultaten van deze studie waren dat biomarker profielen in patiënten met HFmrEF lijken op zowel die van patiënten met HFrEF als van patiënten met HFpEF. Niveaus van
BNP waren aanmerkelijk hoger in patiënten met HFrEF dan in patiënten met HFmrEF of HFpEF.
Daarnaast lieten de resultaten zien dat fibrose markers syndecan-1 en galectin-3 geassocieerd waren
met slechtere uitkomsten in patiënten met HFpEF dan in patiënten met HFrEF, consistent met
resultaten van eerdere studies (22, 23). Daarnaast waren hogere niveaus van inflammatie markers
pentraxin-3, receptor for advanced glycation end-products (RAGE), en tumor-necrosis factor
receptor 1-alpha (TNF-R1a) geassocieerd met een hogere incidentie van hospitalisatie en overlijden
binnen 60 dagen na opname voor acuut hartfalen in patiënten met HFpEF, maar niet in patiënten
met HFrEF. Niveaus van pentraxin-3 zijn verhoogd in patiënten met HFpEF en geassocieerd met
meer diastolische dysfunctie (24). In netwerkanalyses van biomarkers in patiënten met HFrEF,
HFmrEF en HFpEF vonden we dat BNP een belangrijke ‘hub’ was in patiënten met HFrEF. In

tegenstelling tot HFrEF waren in HFpEF inflammatoire biomarkers belangrijke ‘hubs’. Netwerken
van biomarkers in patiënten met HFmrEF zaten tussen de netwerken van HFrEF en HFpEF in met
zowel inflammatoire biomarkers als mede BNP als belangrijke ‘hubs’. Resultaten van onze studie
in hoofdstuk 4 suggereren dat, op basis van biomarker profielen, patiënten met HFmrEF lijken
op zowel patiënten met HFrEF als patiënten met HFpEF. Toekomstige studies zouden patiënten
met HFmrEF kunnen identificeren die een vergelijkbaar biomarker profiel hebben als patiënten
met HFrEF en op basis hiervan mogelijk voordeel hebben van farmacotherapeutische behandeling.
In hoofdstuk 5 hebben we biologische mechanismen geïdentificeerd die unieke zijn voor patiënten
met HFrEF of HFpEF. Resultaten van deze studie toonden aan dat een groot deel van correlaties
tussen biomarkers vergelijkbaar zijn in patiënten met HFrEF, HFmrEF en HFpEF. We zagen
dat interleukin-1 receptor type 1 (IL1RT1), growth-differentiation factor 15 (GDF15), activating
transcription factor 2 (ATF2) en NT-proBNP belangrijke ‘hubs’ waren in HFrEF. In netwerken van
HFpEF hebben we integrin subunit beta-2 (ITGB2) en catenin-beta geïdentificeerd als belangrijke
‘hubs’. Verder vonden we dat biomarker netwerken in HFrEF geassocieerd zijn met sequentie
specifieke DNA-binding, fosforylatie van petidyl-serine, proliferatie van gladde spiercellen, de
kinase B-cascade en MAPK-cascade. Zowel kinase B en MAPK-cascade zijn geassocieerd met cel
proliferatie en een verhoging van het metabolisme. Het biomarker netwerk in HFpEF was geassocieerd met inflammatie, integrin signaal cascade en reorganisatie van de extracellulaire matrix. Deze
data suggereert dat toekomstige studies zich zouden kunnen richten op protein-protein interacties
binnen bepaalde bestaande ziekte processen zoals de integrin signaal cascade en reorganisatie van
de extracellulaire matrix (20, 21).
Het doel van de studie in hoofdstuk 6 was het identificeren van nieuwe subtypes in hartfalen
op basis van biomarker profielen. Resultaten van voorgaande hoofdstukken toonden aan dat de
pathofysiologie van hartfalen onderhevig is aan grote interindividuele heterogeniteit. Echter, patihebben we daarom 8 subtypes geïdentificeerd met significante verschillen in respons op titratie van
ACE-remmers en bètablokkers. Een van deze subtypes had bijzonder lage levels van chitinase 1
(CHIT1). CHIT1 is een hydrolyserend enzym dat betrokken is bij veel fysiologische en pathofysiologische processen (25). Bovendien zijn 10-20% van individuen in Europa niet in staat om dit enzym
te produceren (26). In onze studie vonden we dat ongeveer 5% van de patiënten deficiënt waren
voor CHIT1. Patiënten met dit subtype leken geen baat te hebben bij titratie van ACE-remmers en
bètablokkers. Toekomstige studies zouden moeten onderzoeken wat het effect is van CHIT1 op de
effectiviteit van ACE-inhibitors en bètablokkers
Hoofdstuk 7 is een editorial over de rol van risico- en ziekteheterogeniteit in het voorspellen van
hartfalen. Dit artikel bespreekt een studie van Delles et al. waarin zij biomarkers hebben geïdentificeerd die de ontwikkeling van hartfalen kunnen voorspellen met behulp van metabolomics (27).
Delles et al. vonden dat phenylalanine een sterke associatie vertoonde met het ontwikkelen van
hartfalen. Echter, deze nieuwe marker verbeterde niet bestaande risicomodellen. In hoofdstuk 7
bespreken we hoe het voorspellen van hartfalen in een populatie setting, mogelijk verbeterd kan
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worden door het onderkennen van risico en ziekte heterogeniteit. We beargumenteren in dit stuk
dat in populatie studies individuen gestratificeerd moeten worden in risicogroepen (risico heterogeniteit). Deze argumentatie sluit aan bij een eerdere studie die aantoonde dat de voorspellende
waarde van biomarkers verbeterd kan worden door a-priorische stratificatie van individuen (28).
Bovendien kan het voorspellen van hartfalen verbeterd worden door het voorspellen van subtypes
zoals HFrEF en HFpEF (ziekte heterogeniteit).
Dit proefschrift bevat vier hoofdconclusies:
(1) Biomarkers in de ziekte domeinen inflammatie, fibrose en angiogenese zijn geassocieerd met
slechte overleving in patiënten met HFpEF, maar niet in patiënten met HFrEF
(2) Correlaties tussen biomarkers zijn geassocieerd met inflammatie en endotheel dysfunctie in
HFpEF, terwijl correlaties tussen biomarkers in HFrEF zijn geassocieerd met cardiale rek en
verhoogde drukken;
(3) Biomarker profielen in patiënten met HFmrEF zitten tussen die van patiënten met HFrEF en
HFpEF in;
(4) Het selecteren van patiënten die baat hebben bij behandeling met ACE-remmers en bètablokkers kan verbeterd worden door het stratificeren van patiënten in subgroepen op basis van hun
biomarker profielen
Deze conclusies komen voort uit het gebruik van methoden die, in dit proefschrift, voor het eerst
zijn toegepast binnen biomarker onderzoek naar hartfalen, en ondersteunende ontwikkeling van
behandelingen die preciezer toegespitst zijn op individuen (personalized medicine) en onderliggende
ziektemechanismen (precise medicine). De daadwerkelijke toegevoegde waarde van deze methoden in
het identificeren van nieuwe ‘targets for treatment’ moet verder aangetoond worden. Toekomstige
studies zouden nieuwe treatment targets moeten evalueren om een daadwerkelijke relevantie van
Nederlandse samenvatting
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zijn biomarkers in deze thesis gemeten in de perifere circulatie. Terwijl hartfalen primair een cardiaal
probleem is, zouden toekomstige studies naar potentiele treatment targets zich kunnen baseren op
de bevindingen van dit proefschrift met betrekking tot de systemische effecten van hartfalen.
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