
 

 

 

Wnt/Frizzled signaling in myocardial infarction

Citation for published version (APA):

Hermans, K. C. M. (2016). Wnt/Frizzled signaling in myocardial infarction: characterization and
interventions with peptide fragments of Wnt . [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht
University. https://doi.org/10.26481/dis.20160511kh

Document status and date:
Published: 01/01/2016

DOI:
10.26481/dis.20160511kh

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20160511kh
https://doi.org/10.26481/dis.20160511kh
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/9ca2a66f-1624-404e-ab74-7f54a092abbe


Chapter 8 

	  210 

Valorisatie addendum 

Jaarlijks sterft een groot aantal mensen als gevolg van hart- en vaatziekten. Onder 

vrouwen is dit zelfs de meest voorkomende oorzaak van overlijden. Het 

veelvoorkomende hartinfarct en het ontwikkelen van hartfalen dat hiermee gepaard 

kan gaan heeft hier een groot aandeel in. Alhoewel tegenwoordig veel mensen de 

acute fase van een hartinfarct overleven door de progressie die wordt gemaakt in de 

behandeling hiervan, ontwikkelen veel mensen uiteindelijk toch hartfalen. De 

prognose voor mensen met hartfalen is met een 5-jarige overlevingskans van 50% 

vrij slecht. Dit laat zien dat de huidige farmacotherapeutische behandeling tekort 

schiet en er behoefte is aan nieuwe therapeutische middelen. Het werk in dit 

proefschrift draagt bij aan de verkenning en ontwikkeling van nieuwe therapeutische 

middelen. Verder is de impact van hartfalen op de zorgkosten enorm. Met de 

toenemende levensverwachting en populatie zal dit in de toekomst alleen maar 

blijven stijgen, vooral als therapeutische middelen die hartfalen kunnen voorkomen 

achter blijven. 

Het doel van het onderzoek in dit proefschrift was om de Wnt/Frizzled 

signaaltransductieweg als therapeutisch target voor het voorkomen van hartfalen 

verder te onderzoeken. Mocht dit leiden tot nieuwe therapieën voor het behandelen 

of voorkomen van hartfalen, dan is dit bijzonder interessant voor de 

gezondheidszorg. Indien de nieuwe peptiderge antagonisten, beschreven in dit 

proefschrift, verder worden ontwikkeld zodat ze in vivo kunnen worden toegepast, 

dan zijn ze ook toepasbaar voor andere ziektebeelden waar de Wnt/Frizzled 

signaaltransductieweg eveneens een rol in speelt. Dit zijn onder andere kanker, 

osteoporose, neurologische aandoeningen zoals dementie en andere hart- en 

vaatziekten. 

Het gebruik van peptiden als medicijn in de gezondheidszorg is nog niet gebruikelijk 

maar komt wel steeds vaker voor; een voorbeeld hiervan is insuline bij diabetes type 

2. Het heeft een aantal voordelen maar ook nadelen ten opzichte van niet-peptiderge 

moleculen. Voordelen zijn dat ze vaak specifieker werken en in een lagere dosis 
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kunnen worden toegediend. Dit komt met name doordat ze een deel van het 

natuurlijke eiwit nabootsen en daardoor minder aspecifieke bindingen aangaan en dus 

minder bijwerkingen teweeg brengen. Het voornaamste nadeel is dat ze vaak snel 

worden afgebroken in het lichaam en daardoor maar een korte werkingsduur hebben. 

Ook is de orale beschikbaarheid meestal laag waardoor deze manier van toediening 

niet geschikt is en men dagelijks een dosis zou moeten injecteren om het gewenste 

effect te bereiken. Echter, als men zou moeten kiezen tussen het ontwikkelen van 

hartfalen of een dagelijkse injectie die dit zou kunnen voorkomen, dan zou het laatste 

de voorkeur hebben voor de grote meerderheid van de patiënten. Dit onderzoek laat 

zien dat peptiden, die afgeleid zijn van een natuurlijk eiwit, een goede bron kunnen zijn 

voor ontwikkeling van medicijnen en dat hiervoor zeker een toekomstperspectief is. 

Er zijn enkele antagonisten bekend die de Wnt signaleringscascade kunnen remmen. 

Het aangrijpingspunt van deze antagonisten ligt veelal voor of na het punt dat het 

Wnt ligand een interactie aangaat met de Frizzled receptor. Dit houdt in dat ze niet 

specifiek op de Frizzled receptor werken. Aangezien de Wnt/Frizzled 

signaaltransductieweg zeer gecompliceerd is en downstream componenten ook 

betrokken zijn bij andere signaleringswegen, is het mogelijk dat deze antagonisten 

niet specifiek ingrijpen op de Wnt/Frizzled signalering. De nieuwe peptiden 

beschreven in dit onderzoek zijn ontworpen om specifiek aan de Frizzled receptor te 

binden op de plaatsen waar het natieve Wnt ligand ook bindt. Hoewel we niet 

specifiek hebben aangetoond dat ze ook daadwerkelijk een interactie aangaan met de 

Frizzled receptor, is deze manier van Wnt/Frizzled inhibitie innovatief. 

In de toekomst moet de binding van deze nieuwe peptiden aan Frizzled receptoren 

worden bevestigd om zeker te zijn dat ze Wnt/Frizzled signalering remmen via de 

beoogde manier. Verder zullen ze geoptimaliseerd moeten worden om in vivo 

gebruikt te kunnen worden en zo het effect op het ziekteproces the testen. 

Aangezien er negentien Wnt liganden en tien Frizzled receptoren bekend zijn zal ook 

de specificiteit voor de verschillende receptoren moeten worden gedefinieerd om zo 

een overzicht te krijgen welke delen van de Wnt/Frizzled signalering worden 

beïnvloed.



 

	  

 

 




