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Samenvatting

Ongeveer een miljoen nefronen zorgen samen voor de werking van de nier. Een 
nefron is grofweg opgedeeld uit een glomerulus en een tubulus die uitmondt in een 
verzamelbuis (Figuur 1). De glomerulus werkt als een filter waar afvalstoffen en water 
doorheen kunnen maar waar essentiële stoffen voor het lichaam zoveel mogelijk 
achterblijven. Een maat voor de werking van het filter is de glomerulaire filtratie snelheid 
(GFR), ofwel de hoeveelheid voorurine die geproduceerd wordt. Bij een gezond persoon 
is dat ongeveer 180 liter per dag. De tubulus bestaat uit een ingewikkeld buizenstelsel 
waar allerlei processen van resorptie en uitscheiding plaatsvinden. Belangrijke stoffen 
die toch door het filter gaan kunnen hier terug de bloedsomloop in. Stoffen die juist 
het lichaam uit moeten maar die niet door het filter kunnen worden hier uitgescheiden. 
De tubulus mondt uit in een verzamelsysteem waar de voorurine geconcentreerd 
wordt tot de ongeveer 1.5 liter urine die uiteindelijk uitgeplast wordt. Onder invloed 
van het hormoon arginine vasopressine (AVP) wordt hier water terug de bloedsomloop 
in gestuurd zodat er geen grote hoeveelheiden water verloren gaan. Als dit niet goed 
werkt, plas je vele liters water uit en heb je de hele dag dorst. Een goede werking van 
de tubulus en het verzamelsysteem samen is van belang om urine goed te kunnen 
concentreren.

Figuur 1. Schematische weergave van een nefron 
met de glomerulus (1), tubulus (2) en verzamelbuis 
(3). Figuur uitkomstig uit Klinische nefrologie van de 
Jong ea.
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Vasopressine wordt afgegeven door de hypofyse (een klier in de hersenen) bij een 
verhoging van het zoutgehalte in het bloed of een verlaging van het totale bloedvolume. 
Naast de belangrijke functie van het reguleren van de waterbalans van het lichaam, zijn 
er ook schadelijke effecten van vasopressine op de nier beschreven. Vasopressine lijkt 
de bloeddruk in de nier te vergroten waardoor eiwitlekkage en verlittekening van de 
nier kan ontstaan. Bij patienten met autosomaal dominante polycysteuze nierziekte, 
lijkt vasopressine nog extra schadelijk te zijn, door het stimuleren van de groei van 
cysten en daarmee nierfunctie-achteruitgang. Autosomaal dominante polycysteuze 
nierziekte, in het Engels autosomal dominant polycystic kidney disease ofwel ADPKD, 
is de meest voorkomende erfelijke nierziekte. De ziekte ontstaat doordat het PKD-
1 dan wel het PKD-2 gen in het DNA beschadigd is. In de nieren van patiënten met 
deze beschadiging ontstaan cysten die gedurende het leven steeds groter worden 
(Figuur 2). Hierdoor gaat de nierfunctie achteruit wat bij veel patiënten uiteindelijk leidt 
tot nierfalen tussen het 40e en 70e levensjaar. In Nederland hebben ongeveer 6500 
mensen ADPKD waarvan 1500 patiënten dialysebehoeftig zijn of een niertansplantatie 
hebben ondergaan. Hoe de niercysten precies ontstaan en waarom ze groeien is nog 
niet helemaal duidelijk. Afgelopen decennium heeft onderzoek wel aangetoond dat 
vasopressine een belangrijke rol speelt bij cystegroei en dus ziekteprogressie bij deze 
patiënten. De hoeveelheid vasopressine in het bloed bij patiënten met een chronische 
nierziekte en in het bijzonder patiënten met ADPKD, is niet bekend. Ook is het niet 
duidelijk of vasopressine spiegels in het bloed verschillen bij ADPKD patiënten in 
vergelijking met andere chronische nierziekte patiënten.

Figuur 2: MRI afbeelding (links) en een foto (rechts) van cystenieren. Het totale volume van beide nieren 
samen is ongeveer 8 liter. Normale nieren hebben gezamenlijk ongeveer een volume van 330 ml.
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In dit proefschrift is vasopressine en de surrogaat marker voor vasopressine, copeptin, 
onderzocht bij patiënten met een chronische nierziekte in het algemeen en specifiek 
bij ADPKD patiënten. Het doel van het proefschrift was om te onderzoeken in 
hoeverre vasopressine spiegels verhoogd zijn bij nierpatiënten en of vasopressine een 
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oorzakelijke verband heeft met ziekteprogressie. Het proefschrift is verdeeld in drie 
delen. In deel 1 is copeptin gevalideerd als surrogaat marker voor vasopressine. In deel 
2 is de fysiologische rol van vasopressine onderzocht bij patiënten met een chronische 
nierziekte, in het bijzonder bij ADPKD patiënten. In deel 3 is onderzocht of vasopressine 
invloed heeft op ziekteprogressie bij nierpatiënten.

Deel 1: Copeptin als surrogaat marker voor vasopressine

Voordat vasopressine door de hersenen wordt afgegeven is het onderdeel van een 
groter molecuul: pre-pro-vasopressine. Copeptin is hier een onderdeel van (Figuur 3). 
Wanneer dit molecuul splitst komen vasopressine en copeptin in gelijke verhouding 
vrij in het lichaam. Uit onderzoek is gebleken dat copeptin spiegels inderdaad goed 
correleren met vasopressine spiegels in het lichaam als de nierfunctie intact is. De 
studies uit deel 1 van dit proefschrift zijn uitgevoerd om een protocol te ontwikkelen 
voor de optimale verwerking van bloed na afname voor de meting van vasopressine en 
copeptin in studieverband. Daarnaast is bekeken of copeptin ook een goede marker is 
voor vasopressine bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
In Hoofdstuk 3 is met bloed van 10 gezonde vrijwilligers onderzocht in hoeverre 
centrifugatiesnelheid, verschillende bewaarcondities en het meermalen bevriezen en 
ontdooien van bloedsamples van invloed is op de vasopressine- en copeptinmeting. 
Vasopressine varieerde sterk tussen de verschillende studiecondities. Vooral de 

Figuur 3: Schematische weergave van de vasopressine precursor pre-pro-vasopressine. De nummers 
geven de aminozuren van het humane eiwit weer. AVP staat voor arginine vasopressine. Figuur afkomstig 
van Morgenthaler et al. BMC Med. 2012.

impact van centrifugatiesnelheid was opvallend. Bij een hogere draaisnelheid van 
de centrifuge werd minder vasopressine gemeten in het bloedvocht (plasma) dat na 
centrifugeren overbleef. Copeptin daarentegen, bleef stabiel bij de verschillende 
centrifugatie snelheden en ook bij de andere omstandigheden. Door deze instabiliteit 
van vasopressine buiten het lichaam is het handhaven van een strikt protocol tijdens 
verwerking van de bloedsamples van groot belang. Een veel minder streng protocol is 
nodig voor meting van copeptin. Dit maakt het meten van copeptin als surrogaat marker 
voor vasopressine een aantrekkelijk alternatief. Met name wanneer bloedsamples 
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worden gebruikt die langere tijd in de vriezer opgeslagen hebben gelegen, die 
meerdere keren ontdooid zijn, of die zonder streng protocol zijn verzameld.

Bij nierpatiënten worden verhoogde copeptin spiegels gevonden ten opzichte van 
gezonde mensen. In Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 is onderzocht of deze verhoogde 
copeptin spiegels bij nierpatiënten het resultaat zijn van verhoogde vasopressine 
spiegels of dat copeptin wordt beïnvloed door een verstoring van de nierfunctie 
waardoor copeptin niet goed meer kan worden uitgescheiden. Dit laatste zou kunnen 
betekenen dat copeptin geen goede marker is voor vasopressine bij nierpatiënten 
met een verminderde nierfunctie. In Hoofdstuk 4 is copeptin daarom gemeten bij 134 
gezonde nierdonoren voor en na afstaan van een nier en bij 122 ADPKD patiënten. In 
deze studie zagen we geen verandering in copeptin spiegel in het bloed bij de donoren 
voor en na donatie, terwijl bij hen de nierfunctie na het doneren van een nier wel 
duidelijk afnam. Dit suggereert sterk dat copeptin niet wordt beinvloed door klaring. 
Bij ADPKD patiënten werd wel een associatie gevonden tussen nierfunctie en copeptin 
spiegels. Dit laat zien dat copeptin geassocieerd is met ziekte-ernst bij patiënten met 
ADPKD. In Hoofdstuk 5 is gekeken naar het verband tussen nierfunctie en de copeptin/
vasopressine ratio bij 16 gezonde vrijwilligers en 114 chronische nierpatiënten met 
goede en slechte nierfunctie. We zagen dat zowel copeptin als vasopressine verhoogd 
waren bij nierpatiënten met verminderde nierfunctie in vergelijking met gezonde 
vrijwilligers. Omdat de twee moleculen op een zelfde manier verhoogd waren bleef 
de ratio gelijk en deze was dus onafhankelijk van nierfunctie. Bij patiënten met een 
erg lage nierfunctie (GFR onder de 30 ml/min/1.73m2) steeg copeptin wel meer dan 
vasopressine en ging de copeptin/vasopressine ratio omhoog. Deze resultaten laten 
zien dat copeptin een goede surrogaat marker is voor vasopressine, ook bij patiënten 
met een verminderde nierfunctie, althans wanneer de nierfunctie boven de 30 ml/
min/1.73m2 is. Bij patiënten met een nierfunctie onder de 30 ml/min/1.73m2, is het wel 
verstandig associaties met copeptin te corrigeren voor nierfunctie.

Deel 2: Vasopressine en het concentrerend vermogen van urine bij 
patiënten met chronische nierziekten

De eerste studies die het maximaal urine concentrerend vermogen van de nier bij 
patiënten met een chronische nierziekte onderzochten zijn ongeveer 60 jaar geleden 
gepubliceerd. Deze studies vonden een verminderd concentrerend vermogen van de 
nier bij patiënten met een verminderde nierfunctie. De exacte oorzaak hiervoor is niet 
bekend. Bij ADPKD wordt al vroeg in het ziektebeloop gezien dat het concentrerend 
vermogen afneemt. Ten tijden van de bovengenoemde onderzoeken was er nog 
geen betrouwbare meting beschikbaar voor het bepalen van vasopressine. Er is 
daarom weinig bekend over de rol van vasopressine in het verminderd concentrerend 
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vermogen van patiënten met een chronische nierziekte in het algemeen en met ADPKD 
in het bijzonder. Deel 2 van dit proefschrift richt zich op het uitbreiden van kennis over 
het maximaal urine concentrerend vermogen van de nier en de vasopressine afgifte bij 
deze groep patiënten.

Voor Hoofdstuk 6 zijn dorstproeven uitgevoerd bij 15 patiënten met een vroeg 
stadium van ADPKD met een nog normale nierfunctie, en 15 gezonde vrijwilligers 
met een vergelijkbare nierfunctie, leeftijd en geslacht. Deze dorstproeven werden 
uitgevoerd om het maximaal concentrerend vermogen van de nier te bepalen en 
de vasopressine en copeptin respons te onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat 
ADPKD patiënten een verminderd urine concentrerend vermogen hebben wat met 
name veroorzaakt wordt door een verminderde maximale urine ureum concentratie. 
Daarbij waren vasopressine en copeptin spiegels tijdens het dorsten significant hoger 
bij ADPKD patiënten in vergelijking met de gezonde vrijwilligers. Om te onderzoeken 
of dit verminderd urine concentrerend vermogen versterkt is bij ADPKD patiënten in 
vergelijking met patiënten met een andere chronische nierziekte zijn in Hoofdstuk 7 
opnieuw dorstproeven uitgevoerd. Dit keer bij 15 ADPKD patiënten met verminderde 
nierfunctie en 15 niet-ADPKD chronische nierpatiënten met een zelfde nierfunctie, 
leeftijd en geslacht. Voor deze laatste patiëntengroep is gekozen voor patienten met 
de nierziekte IgA nefropathie omdat IgA nefropathie bekend staat om glomerulaire 
schade, dus schade aan het filter, terwijl ADPKD patiënten met name schade hebben 
aan de tubulus en het verzamelsysteem. Deze studie laat zien dat ADPKD patiënten 
een sterkere verstoring hebben van het urine concentrerend vermogen van de nier 
dan IgA nefropathie patiënten. Opmerkelijk was echter, dat beide groepen patienten 
vergelijkbare verhoogde vasopressine en copeptin spiegels hadden voor en tijdens 
het dorsten. Daarnaast was een ernstigere vorm van ADPKD, geduidt als patiënten 
met een groter niervolume, geassocieerd met een ernstiger urine concentratie defect, 
verhoogde copeptin spiegels en eiwitlekkage in de urine (een maat voor nierschade). 
De resultaten van deze twee dorstproeven tesamen laten zien dat het verminderd 
urine concentrerend vermogen van de nier bij patiënten met chronische nierziekte 
niet gebaseerd is op een verminderde afgifte van vasopressine in de hersenen omdat 
de vasopressine spiegels, die gemeten zijn in de studies, hoog waren. Het feit dat een 
verminderd urine concentrerend vermogen werd gevonden bij patiënten met een 
normale nierfunctie, suggereert dat niet de klaring belangrijk is, maar iets anders. 
Onze hypothese is dat de groei van cysten zorgt voor een verstoring van de normale 
structuur in de nieren, waardoor de ureum recycling in de nier, wat van belang is voor 
het urine concentrerend vermogen, verminderd wordt. Bij IgA nefropathie patiënten 
werd ook een verminderd urine concentrerend vermogen gezien, maar met een hogere 
maximale urine ureum concentratie capaciteit in vergelijking met ADPKD patiënten 
met een zelfde klaring. Dit laat zien dat de aard van de nierziekte van belang is bij het 
bepalen van de ernst en de oorsprong van het verminderd concentrerend vermogen.
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Deel 3: Vasopressine als oorzakelijke factor van chronische nierziekten

De verhoogde vasopressine spiegels die gevonden werden in deel 2 van dit proefschrift 
zijn van belang omdat negatieve effecten van vasopressine op de nier beschreven zijn. 
In het derde deel van het proefschrift is de volgende hypothese getoetst: wanneer 
nierschade plaatsvindt, verslechterd het concentrerend vermogen van de nier waardoor 
meer vasopressine afgegeven wordt, wat vervolgens leidt tot nierschade. Hierdoor 
ontstaat een vicieuze cirkel die leidt tot progressieve nierfunctie achteruitgang. Dit 
deel van het proefschrift onderzoekt daarom of vasopressine inderdaad zorgt voor 
ziekteprogressie bij chronische nierpatiënten in het algemeen en bij ADPKD patiënten 
in het bijzonder. Daarnaast is gekeken hoe patiënten geïdentificeerd kunnen worden 
die mogelijk voordeel hebben bij het blokkeren van de schadelijke effecten van 
vasopressine.

In Hoofdstuk 8 is de associatie tussen copeptin en ziekte-ernst en progressie 
onderzocht bij 59 IgA nefropathie patiënten. In deze studie vonden we sterke 
verbanden tussen copeptin en markers van nierschade. Patiënten met een hoge 
copeptin spiegel hadden meer kans om gedurende 5 jaar achteruit te gaan met 
hun nierfunctie en nierfunctie vervangende therapie zoals dialyse nodig te hebben. 
Deze resultaten passen bij een groeiend aantal studies die laten zien dat copeptin 
voorspellend is voor nierziekteprogressie. Onze onderzoeksgroep heeft eerder laten 
zien dat copeptin geassocieerd is met eiwitlekkage bij deelnemers aan een groet 
bevolkingsonderzoek. Ook hebben studies laten zien dat copeptin voorspellend is 
voor nierfunctieachteruitgang bij patiënten met verschillende nierziekten, waaronder 
patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan en patiënten met nierschade 
door diabetes type 2. Deze studies ondersteunen de hypothese dat vasopressine een 
rol speelt in het proces van ziekteprogressie van chronische nierziekten.

Bij ADPKD patiënten lijkt vasopressine een extra schadelijk effect op de nier te hebben 
in vergelijking met andere nierziekten. Het bewijs hiervoor is flink gegroeid het laatste 
decennium. Vreemd genoeg ontbreken studies die onderzoeken of vasopressine 
geassocieerd is met ziekteprogressie bij ADPKD. Waarschijnlijk komt dit doordat 
bepaling van vasopressine moeilijk, weinig betrouwbaar en duur is. Door copeptin als 
surrogaat marker te gebruiken (zoals beschreven staat in deel 1 van dit proefschrift) 
kon deze onderzoeksvraag in deel 3 van dit proefschrift alsnog beantwoord worden. 
In Hoofdstuk 9 is daarom copeptin gemeten bij 79 ADPKD patiënten. Copeptin gemeten 
bij aanvang van de studie bleek geassocieerd te zijn met nierfunctieachteruitgang 
gemeten na 3 en 11 jaar. Deze bevindingen sluiten aan bij eerdere studies, waarin het 
blokkeren van vasopressine met het medicament tolvaptan nuttig bleek bij patienten 
met ADPKD.  Al is dit een echte doorbraak in de behandeling van ADPKD, de optimale 
timing en dosering van het medicament ligt nog ter discussie. Er is gesuggereerd dat 
de ernst van de ziekte en de behandelduur het effect van de vasopressine blokker 
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beïnvloeden. Wat deze theorie ondersteunt is het feit dat in een eerder dierexperiment 
van onze afdeling de fysiologische respons op behandeling met tolvaptan, met het 
plassen van grote hoeveelheden urine, verminderde tijdens langdurige behandeling, 
met name in een verder gevorderd stadium van de ziekte. Daarom is in Hoofdstuk 10 
de optimale timing van start van behandeling en de dosering onderzocht. Aan muizen 
waarin de ziekte ADPKD werd opgewekt, werd de vasopressine blokker toegediend 
volgens een optitreerschema gebaseerd op de waterinname van de muizen. 
Behandeling werd gestart in een vroege of late fase van de ziekte. Uit deze studie bleek 
dat vroeg behandelen volgens een optitreerschema een betere bescherming gaf wat 
betreft vorming van cysten dan een vaste dosering. Later starten met behandeling had 
geen therapeutisch effect op de nieren. Dit suggereert dat het optitreren van de dosis 
van de vasopressine blokker in de klinische praktijk, wanneer de nier achteruit gaat 
en de fysiologische respons met veel plassen en veel drinken verminderd, mogelijk 
voordelig is voor de patient. Tijdens de studie werden echter ernstige bijwerkingen 
gezien. Daarnaast kon het intensieve behandelschema de ongevoeligheid voor het 
medicament in een later stadium van de ziekte niet opheffen. Combinatie behandeling, 
met een ander medicament dat de nieren kan beschermen tegen ziekteprogressie, zou 
er mogelijk voor kunnen zorgen dat lagere doseringen van de twee medicamenten 
apart toch het gewenste behandelresultaat laten zien en tegelijkertijd bijwerkingen 
zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Omdat uit het bovenbeschreven diermodel bleek dat de vasopressine blokker niet 
te hoog gedoseerd moet worden, is het belangrijk goed te kunnen meten of met 
een lage dosering het vasopressine al adequaat geblokkeerd is. Een alternatief voor 
behandeling met het medicament is dusdanig veel water drinken, dat het lichaam zelf 
het vasopressine onderdrukt. Op dit moment wordt aangeraden om urine osmolaliteit 
(een maat voor hoe geconcentreerd de urine is) te gebruiken als maat voor de 
hoeveelheid vasopressine in het bloed. Bij een urine osmolaliteit onder de 285 mOsm/
kg (oftewel een urine osmolaliteit onder de bloed osmolaliteit) wordt er vanuit gegaan 
dat vasopressine afgifte voldoende onderdrukt is. Bij gezonde vrijwilligers met een 
normale nierfunctie wordt inderdaad een verband gezien tussen vasopressine en urine 
osmolaliteit. Omdat ADPKD patiënten een verminderd urine concentrerend vermogen 
hebben, zoals is onderzocht in deel 2 van dit proefschrift, ontstond de vraag of urine 
osmolaliteit wel een goede maat is voor vasopressine activiteit bij deze specifieke 
patiënten populatie. In Hoofdstuk 11 zijn daarom urine osmolaliteit en copeptin spiegels 
gemeten bij 94 ADPKD patiënten. Uit deze studie bleek dat urine osmolaliteit geen 
goede maat is voor copeptin (en dus vasopressine) spiegels in het bloed. Patiënten in 
een vergevorderd stadium van de ziekte hadden een lage urine osmolaliteit maar juist 
hoge bloed copeptin spiegels. 
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Vasopressine, oorzakelijke factor of onschuldige toeschouwer bij 
chronische nierziekten?

Het werk gepresenteerd in dit proefschrift brengt ons dichter bij het begrijpen van de 
rol van vasopressine in chronische nierziekten. Het is belangrijk om te realiseren dat 
circulerende vasopressine spiegels in het lichaam verhoogd zijn bij patiënten met 
nierschade, met name wanneer er schade in het niermerg is ontstaan, aangezien dit 
leidt tot een verminderd urine concentrerend vermogen van de nier (Hoofdstuk 6 en 7). 
De indrukwekkende schade in het niermerg zoals bij ADPKD patiënten gezien wordt 
is van dit mechanisme een klassiek voorbeeld. Ook bij andere typen van chronische 
nierziekten kan echter een verminderd urine concentrerend vermogen van de nier 
optreden met hierbij verhoogde vasopressine spiegels, bijvoorbeeld bij IgA nefropathie 
patiënten, zoals dit proefschrift laat zien (Hoofdstuk 7). Bij ADPKD is door verschillende 
onderzoeksgroepen bewijs geleverd dat ondersteunt dat vasopressine een oorzakelijk 
factor is die leidt tot cystegroei en nierfunctie achteruitgang bij ADPKD patiënten. De 
resultaten van de studie uit dit proefschrift waarin vasopressine bij ADPKD muizen wordt 
geblokkeerd (Hoofdstuk 10) versterken deze conclusie. Het gebruiken van copeptin als 
marker voor snelle ziekteprogressie bij ADPKD patiënten lijkt daarom veelbelovend 
(Hoofdstuk 9). Door het meten van copeptin zullen we mogelijk in de toekomst ADPKD 
patienten kunnen identificeren die een grote kans hebben op snelle nierfunctie 
achteruitgang. Patienten met een hoog copeptin (en dus een hoog vasopressine) 
zullen mogelijk meer baat hebben van de vasopressine blokker tolvaptan. Het feit dat 
copeptin ook ziekteprogressie voorspelt bij patiënten met IgA nefropathie suggereert 
dat vasopressine meer is dan enkel een onschuldige toeschouwer, ook bij deze ziekte 
(Hoofdstuk 8). Om definitief aan te tonen dat vasopressine oorzakelijk betrokken is bij 
progressief nierfunctieverlies is meer onderzoek nodig, specifiek bij IgA nefropathie, 
maar ook in het algemeen bij chronische nierziekten. Een studie waarbij in de helft van 
de patienten vasopressine geblokkeerd wordt, terwijl de andere helft geen vasopressine 
blokkade krijgt zal het benodigde bewijs kunnen leveren. 

In de traditionele Chinese geneeskunde wordt de helende werking van water al sinds 
mensenheugenis beschreven. In 1578 werd in het het Compendium Materia Medica, 
een verzameld boekwerk over de traditionele Chinese geneeskunde, zelfs gesproken 
over water als beste medicijn tegen een groot aantal kwalen en meer bedreigende 
ziekten. Dat water het antwoord is op alles zou ik niet willen beweren. Wel hoop ik 
dat dit proefschrift de gezonde werking van water op de nier meer onder de aandacht 
brengt en daarmee wetenschappelijk onderzoek naar de beschermende effecten van 
water op de nier stimuleert. En wie weet, misschien kom je in de toekomst wel terug van 
de dokter met het advies om meer water te drinken.
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