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NEDERLANDSE SAMENVATTING

De wisselwerking tussen het  
renine-angiotensine-aldosteron systeem  
en de vitamine D-FGF23-klotho as  
heeft gevolgen voor het ontstaan en de 
behandeling van chronische nierschade
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ACHTERGROND

Chronische nierschade is een veel voorkomend gezondheidsprobleem dat 8-16% van de 

bevolking wereldwijd treft. Door de vergrijzing en het steeds vaker voorkomen chronische 

leefstijl-gerelateerde ziekten zoals hoge bloeddruk (hypertensie), suikerziekte en overgewicht, is 

chronische nierschade een groeiend probleem. Voortschrijdend verlies van nierfunctie resulteert 

uiteindelijk in nierfalen waarbij patiënten afhankelijk worden van dialyse of niertransplantatie. 

Hypertensie en eiwitverlies in de urine (proteïnurie) zijn belangrijke factoren die bijdragen aan 

voortschrijdend nierfunctieverlies. Chronische nierschade wordt verder gekenmerkt door een 

opvallend verhoogd risico op hart- en vaatziekten: het verhoogde risico is omgekeerd evenredig 

met de nierfunctie, en het bestaan van proteïnurie (ondanks behandeling) is een belangrijke 

risicofactor voor hart- en vaatziekten.

De behandeling van chronische nierschade is gericht op bescherming van de nierfunctie, en 

het voorkómen van hart- en vaatziekten. Centraal hierbij staan de verlaging van proteïnurie en 

bloeddruk door middel van medicamenteuze blokkade van het renine-angiotensine-aldosteron 

systeem (RAAS). Het RAAS is een belangrijk hormoonsysteem in het lichaam dat betrokken is 

bij de vocht- en zouthuishouding in het lichaam. Ontregeling van het RAAS bij nierpatiënten 

leidt tot hypertensie en proteïnurie. Bij veel patiënten is de RAAS-blokkade onvoldoende om 

de bloeddruk en proteïnurie te normaliseren. De restproteïnurie is een belangrijke risicofactor 

voor voortschrijdend nierfunctieverlies en hart- en vaatziekten. Aanvullende behandeling richt 

zich dan ook op het verminderen van de restproteïnurie: hiertoe zijn verschillende strategieën 

onderzocht, waaronder dubbele RAAS-blokkade (d.w.z. behandeling met twee RAAS-blokkers 

tegelijkertijd), toevoeging van andere medicijnen (zoals plastabletten) en   dieetmaatregelen 

zoals zoutbeperking. Het combineren van RAAS-blokkade met een zoutbeperkt dieet verlaagt 

de proteïnurie en bloeddruk op korte termijn en beschermt de nieren op lange termijn. 

Voor patiënten met eindstadium nierfalen is niertransplantatie de behandeling van 

eerste keuze. Niertransplantatie leidt tot een betere levensverwachting en betere kwaliteit 

van leven dan dialyse. In de afgelopen decennia is de korte termijn overleving van zowel de 

getransplanteerde nier als de patiënt aanzienlijk verbeterd. Het verbeteren van de lange termijn 

transplantaat en patiënt overleving blijft echter een grote uitdaging. Het percentage patiënten 

met transplantaatfalen binnen tien jaar na transplantatie is nog steeds 30%. Bovendien blijft 

het overlijdensrisico aanzienlijk hoger dan in de algemene bevolking. Hart- en vaatziekten zijn 

daarbij de belangrijkste doodsoorzaak.

Het verbeteren van de lange termijn uitkomsten van nierpatiënten vereist dus niet alleen 

bescherming van nierfunctie, maar ook bescherming tegen hart- en vaatziekten. Het verhoogde 

risico op hart- en vaatziekten bij nierpatiënten kan gedeeltelijk verklaard worden door de 

traditionele risicofactoren hypertensie en proteïnurie. Echter, zelfs als deze factoren goed 

worden behandeld, blijft het risico op hart- en vaatziekten bij nierpatiënten fors verhoogd. Dit 

betekent dat andere factoren ook een rol spelen bij het verhoogde risico op hart- en vaatziekten. 
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Afwijkingen in de calcium- en fosfaatstofwisseling, en daarmee samenhangend een tekort aan 

vitamine D, komen bij nierpatiënten veel voor, zowel voor als na transplantatie, en staan vanouds 

bekend als oorzaak van botafwijkingen bij nierziekte. Recent onderzoek laat echter zien dat 

deze afwijkingen ook betrokken zijn bij afwijkingen in hart- en bloedvaten, in het bijzonder 

bij vaatverkalking. Vaatverkalking treedt op bij veel nierpatiënten en is sterk voorspellend voor 

hart- en vaatziekten en overlijden. De rol van het calcium-fosfaat metabolisme bij nierziekte 

is daarmee complexer dan gedacht. Nieuw ontdekte factoren die een centrale rol hebben in 

de calcium-fosfaat huishouding, zoals fibroblast groeifactor 23 (FGF23, een hormoon dat de 

uitscheiding van fosfaat door de nieren bevordert en de opname van fosfaat in de darmen 

vermindert) en klotho (een eiwit onmisbaar bij de opname van calcium uit de voorurine en bij de 

binding van FGF23 aan de FGF-receptor), zouden betrokken kunnen zijn bij ontstaan en beloop 

van hart- en vaatschade bij de nierpatiënt. Deze factoren vertonen onderlinge samenhang en 

worden daarom gezamenlijk de vitamine D-FGF23-klotho as genoemd.

Deze nieuwe factoren staan waarschijnlijk niet los van de reeds bekende mechanismen. 

Recente experimentele studies suggereren dat het RAAS, een belangrijke factor bij de 

traditionele risicofactoren, en de vitamine D-FGF23-klotho as op verschillende niveaus met 

elkaar communiceren. Vitamine D kan het RAAS onderdrukken door de productie van het 

hormoon renine te remmen. Omgekeerd zorgt een vitamine D tekort dus voor overmatige 

activatie van het RAAS. Het geactiveerde RAAS (via angiotensine II) onderdrukt vervolgens 

de aanmaak van klotho in de nier. Dit zorgt weer voor stijgende FGF23 spiegels, wat leidt tot 

een verdere vermindering van vitamine D. Deze lagere vitamine D spiegel stimuleert dan op 

zijn beurt het RAAS. Het vitamine D tekort bij chronische nierschade kan zo dus leiden tot een 

vicieuze cirkel. Daardoor kan een vitamine D tekort bijdragen   aan de te hoge RAAS activiteit bij 

het ontstaan en verergeren van chronische nierschade. Met de wisselwerking tussen het RAAS 

en de vitamin D-FGF23-klotho as wordt tot op heden in de behandeling van nierpatiënten geen 

rekening gehouden. Of dat terecht is, is de vraag. In dit proefschrift hebben we onderzocht of de 

wisselwerking tussen het RAAS en de vitamin D-FGF23-klotho as in de praktijk gevolgen heeft 

voor het ontstaan en de behandeling van nierziekte. 

RESULTATEN

De activiteit, en de schadelijke effecten van het RAAS op hart en nieren worden sterk beïnvloed 

door de hoeveelheid zout in het dieet. Eerder onderzoek bij patiënten met chronische 

nierschade, uitgevoerd door onze onderzoeksgroep, heeft aangetoond dat een zoutbeperking 

de nier beschermende effecten van RAAS-blokkade kan versterken. Zoutbeperking is daarom 

een belangrijk onderdeel van de behandeling van patiënten met nierschade. Gezien de 

wisselwerking tussen het RAAS en de vitamine D-FGF23-klotho as, onderzochten we of de 

hoeveelheid zout in het dieet van invloed is op de effecten van vitamine D bij het ontstaan 

van nierschade, respectievelijk het effect van vitamine D bij de behandeling van nierschade. In 
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hoofdstuk 1 zagen we dat personen met een hoge zout inname en een lage vitamine D spiegel 

het grootste risico op het ontwikkelen van nierschade hadden. Een adequate vitamine D status 

zou dus kunnen beschermen tegen de kwalijke effecten van teveel zout inname en weinig zout 

inname zou dus kunnen beschermen tegen de kwalijke effecten van een vitamine D tekort. In 

hoofdstuk 2 onderzochten we het effect van de behandeling met een vitamine D receptor 

activator (paricalcitol) in combinatie met normaal of laag zout dieet op de restproteïnurie 

(tijdens gestandaardiseerde RAAS-blokkade) bij chronische nierpatiënten. De proteïnurie werd 

het meest effectief verlaagd door de combinatie van een zoutbeperkt dieet en paricalcitol. 

Samengevat beïnvloedt de zoutinname dus de effecten van vitamine D op zowel het ontstaan 

van nierschade als de behandeling van nierschade. Dit onderstreept de klinische relevantie van 

de wisselwerking tussen het RAAS en vitamine D in de behandeling van chronische nierschade.

Als volgende stap onderzochten we het effect van reguliere behandelschema’s met RAAS-

blokkade op klotho. Klotho wordt beschouwd als een beschermende factor voor zowel nier- als 

hart- en vaatziekten. Het is daarom van belang om te weten hoe klotho wordt beïnvloed door de 

reguliere behandeling met RAAS-blokkade en zoutbeperkt dieet. In dierexperimentele studies 

was de suggestie gewekt dat de beschermende effecten van RAAS-blokkade deels verlopen 

via de effecten op klotho. Wij onderzochten de effecten van intensiveren van de therapie, door 

dubbele RAAS-blokkade (twee medicijnen die beiden het RAAS blokkeren) en zoutbeperking. In 

hoofdstuk 3 vonden we dat de verlaging van de proteïnurie en bloeddruk door het intensiveren 

van de RAAS-blokkade echter niet gepaard ging met een verhoging, maar met - een kleine - 

daling van serum klotho. Of deze verschillen in klotho op de langere termijn effect hebben op 

het risico op hart- en vaatziekten, kunnen we op grond van deze studie niet zeggen. Het effect 

van deze behandelingen op klotho is echter wel opmerkelijk en strookt met de bevindingen van 

grote klinische studies die geen toegevoegde lange termijn nierbescherming konden aantonen 

van dubbele RAAS-blokkade ondanks de daling in proteïnurie. Bij het intensiveren van RAAS-

blokkade verliest proteïnurie dus gedeeltelijk haar lange termijn voorspellende waarde. Mogelijk 

is de ontregeling van de vitamine D-FGF23-klotho as bij het intensiveren van de RAAS-blokkade 

een betere voorspeller dan proteïnurie wat betreft de klinische lange termijn uitkomsten. 

Vaatverkalking is een belangrijke oorzaak van het verhoogde risico op hart- en vaatziekte bij 

nierpatiënten. Voortschrijdende vaatverkalking komt bij nierpatiënten veel voor, zowel voor 

als na transplantatie. Vaatverkalking is het resultaat van allerlei verschillende factoren die 

verkalking bevorderen of remmen en was tot dusverre moeilijk te meten. Recent is er een 

nieuwe test ontwikkeld die de verkalkende eigenschappen van het bloed kan bepalen; dat 

wil zeggen de optelsom van de factoren die verkalking bevorderen en factoren die verkalking 

remmen. In hoofdstuk 4 hebben we de neiging tot vaatverkalking, gemeten in het bloed 

van stabiele niertransplantatiepatiënten, in kaart gebracht. De belangrijkste bevinding was 

dat patiënten met een sterke neiging tot vaatverkalking een verhoogd risico hadden op 

overlijden en transplantaatfalen. Om deze observatie te vertalen naar klinisch relevante 

behandelingsmogelijkheden, hebben we de factoren die van invloed waren op de verkalkende 
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eigenschappen van het bloed onderzocht. Dat waren achtereenvolgend de spiegels van fosfaat, 

PTH en magnesium, en het gebruik van vitamine K antagonisten (medicijnen die voorkomen dat 

het bloed stolt doordat ze de werking van vitamine K remmen).

Het verband tussen vitamine K en de verkalkende eigenschappen van bloed wordt 

verklaard door factoren in de vaatwand die vaatverkalking remmen. Een belangrijke remmer 

van vaatverkalking is matrix Gla proteïne (MGP) en vitamine K is vereist voor de activatie van 

MGP. Een recente dierproefstudie toonde een causaal verband aan tussen een verminderde 

nierfunctie en een tekort aan vitamine K, doordat bij een verminderde nierfunctie het vitamine 

K “recycling systeem” onderdrukt wordt. Bovendien beïnvloedt het RAAS de aanmaak van MGP 

in de vaatwand. Dus de ontregelende wisselwerking tussen het RAAS en de vitamine D-FGF23-

klotho as kan een negatieve invloed hebben op factoren die vaatverkalking remmen zoals MGP. 

In hoofdstuk 5 hebben we de vitamine K status bij niertransplantatiepatiënten onderzocht. We 

vonden dat verreweg de meeste niertransplantatiepatiënten een tekort aan vitamine K hadden. 

Vitamine K tekort was geassocieerd met een verhoogd overlijdensrisico. Of de levensverwachting 

van niertransplantatiepatiënten daadwerkelijk verbetert door het suppleren van vitamine K is 

(nog) niet bekend.

 

De vitamine D status wordt beïnvloed door verstoringen in de vitamine D-FGF23-klotho as 

en is een belangrijke risicofactor voor zowel nier als hart- en vaatschade. Vandaar dat we in 

hoofdstuk 6 de associatie tussen de vitamine D status en de lange termijn uitkomsten bij 

niertransplantatiepatiënten hebben onderzocht. Onze belangrijkste bevinding was dat een 

tekort aan vitamine D was geassocieerd met een groter risico op overlijden. Onze studie liet ook 

zien dat een zeer lage vitamine D status was geassocieerd met een snellere achteruitgang van 

de nierfunctie. 

De effecten van een ernstig vitamine D tekort op de nierfunctie kan mogelijk verklaard 

worden door een verminderde Wnt/β-catenine remming. Toegenomen Wnt/β-catenine 

signalering draagt   namelijk bij aan voortschrijdende, overmatige vorming van bindweefsel in 

de nier (nierfibrose) en vitamine D remt de Wnt/β-catenine route. Verscheidene antagonisten 

van de Wnt/β-catenine route zijn bekend, waaronder Dickkopf-1 (Dkk-1). Dkk-1 is dus een 

potentieel nieuwe factor in de vitamine D-FGF23-klotho as. De aanmaak van Dkk-1 in de nier 

wordt verhoogd door nierfibrose, maar Dkk-1 fungeert ook als een anti-fibrotische factor 

in verschillende proefdiermodellen. In hoofdstuk 7 onderzochten we de rol van Dkk-1 in 

nierfibrose en transplantaatfalen. Inderdaad vonden we dat serum Dkk-1 was geassocieerd was 

met nierfibrose; niertransplantatiepatiënten met meer nierfibrose hadden een hogere Dkk-1 

spiegel. Verder zagen we dat een hogere Dkk-1 spiegel was geassocieerd met een verminderd 

risico op transplantaatfalen. Dit lijkt tegenstrijdig, maar onze hypothese hierbij is dat Dkk-1 

aanmaak toeneemt bij weefselschade als een anti-fibrotische reactie, en dat een hogere Dkk-

1 spiegel kan bijdragen aan de lange termijn bescherming van de getransplanteerde nier. 

Mogelijk zijn Dkk-1 en de Wnt/β-catenine signalering aanknopingspunten voor het ontwikkelen 

van nieuwe anti-fibrotische behandelingsmogelijkheden voor niertransplantatiepatiënten. 
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CONCLUSIES EN IMPLICATIES

De ontregelingen in het RAAS en de vitamin D-FGF23-klotho as worden tot op heden gescheiden 

behandeld bij nierpatiënten. De wisselwerking tussen het RAAS en de vitamin D-FGF23-klotho 

as suggereert echter dat behandeling geïntegreerd moet worden. We hebben de klinische 

relevantie van de wisselwerking tussen het RAAS en de vitamine D-FGF23-klotho as onderstreept 

door aan te tonen dat de nierbeschermende werking van vitamine D wordt beïnvloed door 

de inname van zout. De resultaten van onze klinische studie kwamen overeen met een 

dierproefstudie, uitgevoerd door onze onderzoeksgroep, waar de combinatie van vitamine D 

receptor activatie en RAAS-blokkade de proteïnurie en structurele nierschade verlaagde tijdens 

een laag, maar niet tijdens een hoog zoutdieet. Het nierbeschermende effect van vitamine D 

receptor activatie tijdens RAAS-blokkade werd niet vergezeld door een bloeddrukverlaging. 

Vooral voor chronische nierpatiënten met resterende proteïnurie ondanks een relatief lage 

bloeddruk kan vitamine D receptor activatie dus een aantrekkelijke toegevoegde behandeling 

zijn. In dit proefschrift hebben we specifiek het effect van vitamine D, RAAS-blokkade en 

zoutinname op proteïnurie onderzocht. Of de waargenomen verbetering in proteïnurie zich ook 

vertaalt in betere lange termijn uitkomsten moet nog worden onderzocht.

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij patiënten met chronische nierschade 

en niertransplantatiepatiënten. Het verhoogde risico op hart- en vaatziekten wordt onder andere 

veroorzaakt door voortschrijdende vaatverkalking. Het bestuderen van (voortschrijdende) 

vaatverkalking werd tot op heden belemmerd doordat de technieken waren beperkt tot het in 

kaart brengen van alleen de bestaande vaatverkalkingen. Onlangs is er echter een nieuwe test 

beschikbaar gekomen die de verkalkende eigenschappen van het bloed, de balans tussen alle 

factoren die vaatverkalking bevorderen of remmen, in kaart kan brengen. Met behulp van deze 

nieuwe test kan de behandeling nu gericht worden op het voorkómen van vaatverkalking.

In dit proefschrift hebben we meerdere factoren geïdentificeerd die van invloed waren op 

de verkalkende eigenschappen van het bloed bij niertransplantatiepatiënten. Deze factoren 

waren direct of indirect gerelateerd zijn aan de verstoorde wisselwerking tussen het RAAS en 

de vitamine D-FGF23-klotho as. De eerste (en sterkst geassocieerde) factor was fosfaat. Het 

verminderen van de fosfaat opname in de darm door een fosfaatbeperkt dieet, calciumvrije 

fosfaatbinders en / of natrium-afhankelijke fosfaat co-transporter 2b (NPT2b) blokkade kan 

zowel fosfaat als FGF23 spiegels verlagen, en zou daarmee de verkalkende eigenschappen van 

het bloed kunnen verbeteren. De tweede factor was parathyreoïdhormoon (PTH, bijschildklier 

hormoon). Calcimimetica (cinacalcet) zou de verkalkende eigenschappen van het bloed kunnen 

verbeteren, via de onderdrukking van PTH en/of het verlagen van FGF23. De derde factor die 

gekoppeld was aan (bescherming tegen) vaatverkalking was magnesium. Het verbeteren van de 

magnesium spiegel zou ook de verkalkende eigenschappen van het bloed kunnen verbeteren. 

Meerdere studies hebben een lage magnesium spiegel geïdentificeerd als een risicofactor voor 

zowel voortschrijdend nierfunctieverlies als hart- en vaatziekten bij chronische nierpatiënten. 
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Bovendien werd onlangs gesuggereerd dat magnesium bescherming biedt tegen de schadelijke 

effecten van fosfaat op de nier. Gezien het mogelijk gunstige effect van magnesium op de 

verkalkende eigenschappen van het bloed, kan het relevant zijn om de voor- en nadelen van de 

medicatie die een negatieve invloed hebben op magnesium spiegels zoals maagbeschermers 

(protonpompremmers), plastabletten (lisdiuretica) en afweeronderdrukkende medicatie 

(calcineurineremmers) te heroverwegen. Tenslotte kunnen de verkalkende eigenschappen van 

het bloed verbeterd worden door vitamine K. Uit eerder onderzoek weten we dat patiënten na 

niertransplantatie te weinig vitamin K binnen krijgen met de voeding. Vitamine K komt vooral 

voor in groene groenten (zoals boerenkool en spinazie) en gefermenteerde producten (zoals 

kaas). De algemene (Westerse) bevolking eet te weinig groenten en melkproducten, maar bij 

niertransplantatie patiënten zou dit ook een overblijfsel kunnen zijn van het strenge dieet dat 

deze patiënten hebben moeten volgen tijdens hun nierdialyse periode voorafgaande aan de 

niertransplantatie (om een te hoge kalium spiegel in het bloed te voorkomen). Relatief simpele 

dieetadvisering na niertransplantatie kan dus een aantrekkelijke aanvullende therapie zijn. Verder 

zou toekomstig onderzoek zich moeten richten op het gebruik van nieuwe anticoagulantia 

(stollingsremmers) die niet ingrijpen op vitamine K, zoals dabigatran en apixaban, voor orale 

antistollingstherapie bij patiënten met chronische nierschade.

 

De complexe interacties tussen (de verstoringen in) het RAAS en de vitamine D-FGF23-klotho as 

leiden tot voortschrijdend nierfunctieverlies en de daarbij komende hart- en vaatziekten. Gezien 

de wisselwerking tussen deze verschillende routes, zouden toekomstige studies zich moeten 

richten op een geïntegreerde interventie in meerdere routes met behulp van zowel medicijnen 

als dieetmaatregelen. Behandeling die specifiek gericht is op het verbeteren van de verkalkende 

eigenschappen van het bloed kan mogelijk het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij 

nierpatiënten verbeteren.
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