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Inleiding

Zout is een belangrijk bestanddeel van ons voedsel. Het speelt een belangrijke rol in de

functie van onze cellen en het in stand houden van de bloeddruk. Onder normale

omstandigheden is een inname van minder dan 1 gram zout per dag voldoende om in leven

te blijven. 

Totdat men 10.000 jaar geleden zout ging toevoegen aan voedsel ter voorkoming van bederf

was de gemiddelde hoeveelheid zout die een mens binnenkreeg erg laag: ongeveer 0,7 gram

per dag. Met de komst van de koelkast is het toevoegen van zout als conserveringsmiddel

echter onnodig geworden. Desalniettemin is de gemiddelde hoeveelheid zout die een persoon

in de Westerse samenleving binnenkrijgt erg hoog: rond 10 gram per dag. Daar waar de

maximum, door de World Health Organization, aanbevolen hoeveelheid tussen de 5-7 gram

per dag ligt.

Meer en meer wordt duidelijk dat teveel zout in onze voeding een nadelig effect heeft op

de volksgezondheid. Diverse grote bevolkingsonderzoeken hebben aangetoond dat een te

hoge zoutinname sterk samenhangt met het ontstaan van hart- en vaatziekten, beroertes en

nierschade op latere leeftijd. Het beperken van de hoeveelheid zout in onze voeding tot een

gezond niveau is dus letterlijk van levensbelang en verdient topprioriteit bij de preventie van

hart- en vaatziekten. 

Maar waarom is het eten van teveel zout slecht voor het lichaam? Hierbij is het belangrijk

te beseffen dat de zoutinname direct samenhangt met de regulatie van het watervolume in

het lichaam. Wanneer iemand te veel zout eet gaat dit gepaard met het vasthouden van vocht.

Een toename van de hoeveelheid vocht in het lichaam zorgt voor een toenemende belasting

van hart en bloedvaten. De gedachte is dat op langere termijn deze continue belasting

overgaat in schade. Dit ziet men terug in de toename van het aantal hartinfarcten en beroertes

en het aantal patiënten dat nierschade oploopt. 

Zoutbeperking is echter geen doel op zich: er zijn immers ook andere risicofactoren voor

hart- en vaatziekten en nierschade, zoals bijvoorbeeld overgewicht, diabetes en

hyperlipidemie. Voor een vruchtbare toepassing bij de preventie van eindorgaanschade is

het daarom belangrijk om de effecten van verandering in zout-status te bestuderen in

samenhang met die andere factoren. In de studies in dit proefschrift benaderen we de

samenhang van zout-status en metabole factoren op verschillende wijzen: in deel 1 bestuderen

we bij gezonde vrijwilligers het effect van overgewicht op volume regulatie. In deel twee

onderzoeken we de effecten van verandering in zout- en volumestatus op verschillende

aspecten van vethuishouding en metabolisme. In deel 3 tenslotte, bespreken we enkele nieuwe

factoren betrokken bij volume huishouding.  
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Deel 1: Het effect van overgewicht op volumeregulatie

De kans op schade door de inname van te veel zout is groter in personen met overgewicht.

Het exacte mechanisme hierachter is niet duidelijk. We weten dat bij een stijging van de

zoutinname het lichaam meer vocht gaat  vasthouden. Met andere woorden: personen met

een hoge zoutinname hebben een toegenomen hoeveelheid vocht in hun lichaam. Een deel

daarvan wordt opgenomen door de cellen. Het gedeelte van het lichaamsvocht dat zich buiten

de cellen bevindt is het extracellulaire volume (ECV); dit is een belangrijke factor in de

bloedsomloop. 

In het eerste deel van dit proefschrift laten we zien dat de toename van het ECV als reactie

op een toegenomen zoutinname sterker is in personen met overgewicht dan bij slanke

proefpersonen: van het extra zout dat wordt geconsumeerd blijft bij personen met overgewicht

een groter deel achter, wat leidt tot een sterkere stijging van ECV. Dit hebben we aangetoond

door 95 gezonde jonge mannen gedurende twee weken te bestuderen, één week tijdens een

hoog zoutdieet en een week tijdens een laag zoutdieet. Het hoog zoutdieet bevatte 12 gram

keukenzout per dag, het laag zoutdieet 3 gram per dag: een tamelijk strikte zoutbeperking

dus. Gedurende beide perioden werd het ECV gemeten. 

Als door een toegenomen hoeveelheid zout in het dieet de hoeveelheid zout in het lichaam

(en dus het ECV) is toegenomen, treden allerlei compensatiemechanismen in werking om de

uitscheiding van zout weer in evenwicht te brengen met de inname. Eén daarvan is een

toename van de uitscheiding van zout in de urine via de nieren. 

Parallel aan bovengenoemde meting werd in dezelfde proefpersonen tijdens beide diëten

de nierdoorbloeding en de druk in de nier gemeten; twee factoren die de filtratie - en daarmee

nierfunctie - bepalen. Het bleek dat bij mensen met overgewicht de druk in de nier tijdens het

hoog zoutdieet meer toenam dan bij de mensen met een normaal gewicht. Het hebben van

een hoge druk in de nier is een risicofactor voor het krijgen van nierschade op latere leeftijd.

Ook leidde het hoog zout dieet tot een stijging van de hoeveelheid eiwit in de urine, hetgeen

beschouwd wordt als een risico voor nierschade, al bleef dit wel binnen het normale bereik. 

Zowel de toename van het  ECV, dat kan leiden tot hoge bloeddruk en belasting van het

hart, als de hogere filtratiedruk in de nier tijdens een hoog zoutdieet betreffen subtiele

veranderingen, die voor de persoon zelf niet te merken zijn. Het is echter belangrijk om te

bedenken dat schade aan hart, bloedvaten en nieren zich ontwikkelen over een beloop van

tientallen jaren, en dat juist de subtiele veranderingen op jongere leeftijd de basis leggen voor

de manifeste eindorgaanschade op middelbare en oudere leeftijd.  Dit  ongunstige samenspel

van zout en overgewicht was tot dusverre alleen aangetoond in patiënten met hypertensie en

hartfalen, en in oudere bevolkingsgroepen. Dat het ook al optreedt in gezonde jongeren is

opmerkelijk. Omdat  de gemiddelde zoutinname in de Westerse wereld hoog is, en ook
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overgewicht steeds meer voorkomt, zou dit ongunstige samenspel van te veel zout en

overgewicht in de nabije toekomst een van de belangrijkste factoren kunnen worden bij het

risico op hart- en vaatziekten en nierschade. 

Deel 2: De invloed van zoutinname op de vetstofwisseling 

In het eerste deel van dit proefschrift komt aan bod hoe mensen met en zonder overgewicht

omgaan met een verandering in zoutinname. De reden van deze verschillende reacties op

zoutinname is niet bekend, maar het lijkt waarschijnlijk dat verschillen in de functie van het

vetweefsel (dit functioneert anders bij mensen met overgewicht) hier mee te maken hebben.

Andersom, in het tweede deel van dit proefschrift, laten we zien dat een zoutbeperking - dus

ingrijpen in de volume balans - an sich ook invloed heeft op de vetstofwisseling. 

Allereerst laten we zien dat bij gezonde mannen tijdens een laag zoutdieet een lichte

verlaging in het HDL-cholesterol (het ‘goede cholesterol’) optreedt. Ook het gehalte aan

apolipoproteine A, het belangrijkste eiwitbestanddeel van HDL-cholesterol, daalt tijdens een

laag zoutdieet. Het betreft in dit geval dus een potentieel ongunstig effect van een

zoutbeperking. Immers, een hoog HDL-cholesterol verlaagt de kans op het krijgen van hart-

en vaatziekten. In hoeverre dit effect opweegt tegen de eerder genoemde gunstige effecten

van een lage zoutinname is niet bekend en zal nader moeten worden onderzocht. Echter,

benadrukt dient te worden dat het gaat om buitengewoon subtiele effecten op het cholesterol. 

Recent werd ontdekt dat vetweefsel geen passief weefsel is, maar een actieve rol speelt in

allerlei lichaamsprocessen door het uitscheiden van verschillende eiwitten. Eén van de eiwitten

die door de vetcellen wordt uitgescheiden is adiponectine. Adiponectine heeft een gunstig

effect op het hart en de bloedvaten en helpt aderverkalking tegen te gaan. Tevens speelt het

een belangrijke rol in de stofwisseling van suikers en vetten. Zo hebben mensen met een

lagere adiponectine spiegel in het bloed een verhoogde kans op het ontwikkelen van

suikerziekte. Daarnaast speelt adiponectine een belangrijke rol bij het op peil houden van

HDL-cholesterol in het bloed. In het tweede deel van dit proefschrift vonden we dat

zoutbeperking ook gepaard gaat met een verlaging van het adiponectine in het bloed. Ook

wanneer angiotensine II, een lichaamseigen stof die vrijkomt tijdens een laag zoutdieet, aan

een proefpersoon in hoge dosering wordt toegediend, daalt het adiponectine. We

veronderstellen daarom dat de effecten van angiotensine II verantwoordelijk zijn voor de

verlaging van adiponectine tijdens zoutbeperking

Patiënten met uitgebreide nierschade hebben niet alleen de neiging vocht vast te houden.

Ze  verliezen daarnaast veel eiwit via de urine doordat het ‘nierfilter’ kapot is. Dit eiwitverlies

gaat gepaard met een verhoging van het totaal cholesterol, het HDL en het LDL cholesterol.

Het eiwitverlies wordt behandeld met bloeddruk-verlagers, plastabletten en met een laag
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zoutdieet: hierdoor dalen zowel de bloeddruk als het ECV. Deze behandeling vermindert  het

eiwitverlies in de urine, hetgeen een beschermend effect heeft op de nier. De daling van het

eiwitverlies gaat gepaard met een verlaging van het totale cholesterol, het HDL-cholesterol

en het LDL-cholesterol (het ‘slechte cholesterol’). Hoe beter het eiwitverlies wordt behandeld,

hoe meer het cholesterol daalt. Daling van het cholesterol is dus inherent aan een adequate

behandeling van de nierziekte. 

Samenvattend laten wij in deel 2 van het proefschrift  zien dat een ingreep in de zoutinname

(die zoals eerder uitgelegd mag worden beschouwd als een ingreep in de vochthuishouding)

gepaard gaat met effecten op de vetstofwisseling. De aard van die effecten verschilt tussen

gezonde proefpersonen en patiënten met nierziekte.  Het benadrukt de ingewikkelde interactie

tussen de vochthuishouding enerzijds en de vetstofwisseling anderzijds. 

Deel 3: Hemopexine en natriuretische peptides: nieuwe spelers in de

volumehuishouding 

In deel 1 van dit proefschrift werd duidelijk dat de combinatie van een hoge zoutinname en

het hebben van overgewicht kan leiden tot het vasthouden van vocht en een toename van de

filtratiedruk in de nier. Als dit jaren achtereen bestaat, leidt dit tot hart- en vaatziekten en

nierschade. De reden waarom juist mensen met overgewicht gevoelig zijn voor de effecten

van een hoge zoutinname zijn niet volledig duidelijk. Eén van de mechanismen zou een

toegenomen activiteit van het renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS) kunnen zijn.

Het RAAS is een lichaamseigen hormoonsysteem, dat actief is in de circulatie en ook lokaal

in de nier en ten doel heeft zout (en dus ook vocht) vast te houden in het lichaam. Bij een

hoge zoutinname is het RAAS normaal gesproken minder actief dan bij lage zoutinname. In

het verleden is gebleken dat toegenomen activiteit van het RAAS in situaties waarbij dit niet

nodig is (zoals tijdens een hoge zoutinname) kan leiden tot hart- en vaatziekten en nierschade. 

In het laatste deel van dit proefschrift laten wij eerst zien dat een toegenomen RAAS-activiteit

in de nier wordt gekenmerkt door een toegenomen spiegel van het hormoon afbraak product

NT-proBNP. Dit weerspiegelt de activiteit van de zogenaamde natriuretische peptides. De

werking daarvan is precies tegengesteld aan die van het RAAS. Als het lichaam veel vocht

vasthoudt, is de activiteit van natriuretische peptides hoog, teneinde het overtollige vocht af

te drijven. Als het lichaam een relatief vochttekort heeft, is daarentegen de activiteit van

natriuretische peptides laag. Wij tonen aan dat wanneer het RAAS onnodig actief is tijdens

een hoge zoutinname, dat gecompenseerd wordt door een hogere activiteit van natriuretische

peptides. De spiegel van het NT-proBNP in het bloed kan bovendien gebruikt worden als

indicator voor een toegenomen RAAS-activiteit in de nier. 

Als de inname van zout hoog is treden dus normaal gesproken een aantal
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compensatiemechanismen in werking: de activiteit van het RAAS gaat omlaag en de activiteit

van NT-proBNP gaat omhoog. Daarnaast bestaat er tussen verschillende personen een verschil

in hoeverre zij gevoelig zijn voor de activiteit van het RAAS. In deel drie van dit proefschrift

leggen wij een relatie tussen de activiteit van het hormoon hemopexine, de aktiviteit van het

RAAS en de individuele gevoeligheid voor het RAAS. Bij gezonde proefpersonen werd de

activiteit van het RAAS gemanipuleerd door verandering van de hoeveelheid zout in het dieet.

Hierbij bleek hoge activiteit van hemopexine gepaard te gaan met een lage gevoeligheid voor

het RAAS: op grond van eerdere experimentele waarnemingen lijkt het waarschijnlijk dat

hemopexine een rol speelt bij het inactiveren van de receptor voor het angiotensine II. Dit

onderzoek toont aan dat de lichaamseigen stof hemopexine mogelijk een rol speelt in de

relatie tussen een hoge activiteit van het RAAS en hart- en vaatzieken en nierschade. Hoe dit

precies met elkaar samenhangt, is nog niet bekend en zal verder onderzocht moeten worden.

Conclusie

Dit proefschrift toont aan dat er wisselwerking bestaat tussen de zout-en-volumehuishouding

enerzijds en metabole factoren  anderzijds. Dit bevestigt ons uitgangspunt dat het belangrijk

is om de verschillende factoren die betrokken zijn bij hart-,vaat- en nierschade in hun

samenhang te bestuderen. We vonden een ongunstig samenspel van hoge zoutinname en

overgewicht bij jonge mensen, dat mogelijk een rol speelt bij het feit juist de combinatie van

een hoge zoutinname en overgewicht het risico op hart- en vaatziekten en nierschade op

latere leeftijd doet toenemen. Onze gegevens suggereren dat zoutbeperking van nut kan zijn

bij vroege preventie van de gevolgen van overgewicht. Strikte zoutbeperking had echter

uiteenlopende metabole effecten bij gezonden en nierpatiënten, verder onderzoek moet

uitwijzen wat daarvan de klinische betekenis is. 
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