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aDVErSE ConSEQuEnCES oF Iron DEFICIEnCy anD 
EryThroPoIETIn In ChronIC KIDnEy DISEaSE

Anemia is an important complication of chronic kidney disease (CKD), primarily caused 
by relative deficiencies of erythropoietin (EPO) and iron. Anemic CKD patients are 
known to be susceptible to an increased risk of left ventricular hypertrophy, increased 
number of hospitalizations, and mortality.1, 2 Although the adverse consequences of 
anemia in CKD are well characterized, full correction of anemia with erythropoiesis 
stimulating agents (ESAs) unexpectedly resulted in an increased rather than decreased 
risk of cardiovascular morbidity and mortality in large randomized trials.3-5 Therefore, 
the focus has shifted from correction of anemia with EPO to correction of iron defi-
ciency associated with anemia in CKD. Currently, the mechanisms responsible for the 
unwanted effects of exogenous EPO in correcting anemia are unknown. It is known, 
however, that administration of exogenous EPO results in, among others, depletion of 
iron stores, and further deepening of preexisting iron deficiency.6 Moreover, with regard 
to iron deficiency, most attention has been paid to correction of iron deficiency when 
associated with anemia, less attention has been paid to iron deficiency without anemia. 
This is not as self-explanatory as it may seem at first glance, since iron has a plethora of 
functions in the human body besides being the fuel for erythropoiesis.7 Hence, the first 
aim of this thesis was to elucidate whether iron deficiency in the patient setting of renal 
transplant recipients (RTRs) is related to adverse outcomes independent of anemia. The 
second and central aim of this thesis was to unravel a potential relationship between 
iron deficiency, EPO, and fibroblast growth factor 23 (FGF23). While a potential role of 
FGF23 in the adverse effects of iron deficiency was previously unthought-of, results of 
studies in autosomal dominant hereditary rickets (ADHR) and subsequent observations 
in women with iron deficiency, were the first to suggest a cause-effect relationship be-
tween iron deficiency and FGF23. Based on this, we hypothesized that an effect of iron 
deficiency and/or EPO on FGF23 could potentially shed light on the excess morbidity 
and mortality observed in EPO interventions studies and on potentially adverse effects 
of iron deficiency with or without anemia.

Summary of the thesis

Iron
In Chapter 2, we quantified the prevalence of iron deficiency in RTRs, which appeared 
to be present in more than 30% of the analyzed population. Furthermore, we showed 
that presence of iron deficiency was associated with an increased risk of death, inde-
pendent of potential confounders, and importantly, also independent of anemia. 
This emphasizes a need for routine monitoring of iron status by clinicians, not only 
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when anemia evolves. It should be kept in mind that iron is pivotal for many cellular 
processes, including mitochondrial function and DNA synthesis, and that anemia can 
be considered an end-stage phase of depleted iron stores.8-10 Hence, disturbances in 
iron homeostasis even in the absence of evident disturbances in erythropoiesis likely 
already impair adequate functioning of living organisms, including humans. In Chapter 
2 of this thesis we did not identify a putative mechanism underlying the strong associa-
tion between iron deficiency and mortality. We followed up on this in Chapter 3 with 
additional measurement of both C-terminal Fibroblast Growth Factor 23 (cFGF23) and 
intact fibroblast growth factor 23 (iFGF23) in the cohort in which we first identified the 
association between iron deficiency and mortality. We demonstrated that the previously 
identified association was to a large extent explained by variation in cFGF23 levels, while 
it could not be explained by variation in iFGF23 levels. This implicates that the associa-
tion is either driven by an increase in (allegedly inactive) C-terminal FGF23 fragments 
or by a process underlying upregulation and concomitant increased cleavage of FGF23. 
To allow for better understanding of the potential mechanism underlying this associa-
tion, it is necessary to mention two processes that likely play a role in the interaction 
between iron deficiency and FGF23. The first of these processes is cleavage of FGF23, 
which primarily involves Fam20C phosphorylation, GalNAc-T3 glycosylation, and furin 
proteolysis. Tagliabracci et al. have shown that Fam20C regulates activity of FGF23 by 
phosphorylation of Ser180 in the FGF23 molecule. This phosphorylation of FGF23 inhibits 
GalNAc-T3 O-glycosylation, which then allows proteolysis by furin, a subtilisin propro-
tein convertase.11 Hence, an increased Fam20C leads the beginning of the cascade of 
more cleavage, and also less GalNAc-T3, and increased levels of furin. Second, Silvestri et 
al. demonstrated that the prolyl hydroxylase that hydroxylate hypoxia-inducible factor 
(HIF) 1-α for degradation is iron dependent.12 Hence, iron deficiency or iron chelation 
results in stabilization of HIF1-α. Since the promoter site of furin contains hypoxia-re-
sponsive elements (HREs) in the binding sites for the HIF-1 transcription complex, levels 
of FUR mRNA, encoding furin, are markedly increased, resulting in higher furin levels. 
In sum, ID results in upregulation of furin through stabilization of HIF1-α.12 Therefore, 
iron deficiency upregulates furin levels, which are known to cleave bioactive iFGF23 
into the bio-inactive C-terminal FGF23 fragments. On a different track, in Chapter 4 
we investigate one of the most compelling and clinically relevant topics in the field of 
iron deficiency, namely lack of a uniform definition for (functional) iron deficiency.13 In 
the field of cardiology, all large studies use ferritin <100 µg/L to define absolute iron 
deficiency, and ferritin 100-299 µg/L combined with TSAT<20% to define functional iron 
deficiency. Studies often use the combination of absolute and functional iron deficiency 
to define iron deficiency in heart failure patients.14-16 In contrast, in the field of nephrol-
ogy, a myriad of definitions has been used, which precludes comparability between 
studies.17-19 Hence, we tried to assess the impact of using different cutoffs for ferritin and 
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TSAT, the most used iron status markers in clinical practice, with prospective outcomes 
in the general population. Interestingly, we found that highest risk for adverse outcomes 
with iron deficiency is observed when for the definition of iron deficiency a TSAT cutoff 
level lower than 10% is used. This suggests that emphasis should be placed on a low 
TSAT rather than ferritin levels in early stage CKD patients, although substantially low 
ferritin levels still indicate an absolute iron deficiency. We identified this association in 
CKD patients both for all-cause mortality, cardiovascular mortality, and risk to develop 
anemia. This is in line with a recent study by Grote Beverborg et al. in chronic heart 
failure patients, which compared the utility of TSAT and serum ferritin with bone marrow 
iron staining, the gold standard to assess iron stores.20 In keeping with our results, the 
authors demonstrated that low TSAT corresponded very well with bone marrow iron 
deficiency, whereas serum ferritin seemed not to have diagnostic value. Central in iron 
homeostasis is serum hepcidin, the master regulator of iron homeostasis. Therefore, 
in Chapter 5, we assessed the association between serum hepcidin and outcomes in 
RTRs. Surprisingly, serum hepcidin-25 was not associated with outcomes in this patient 
setting. Since hepcidin is an acute phase reactant, like ferritin, inflammation seems to 
be responsible for a large part of the variation in hepcidin levels. The absence of an 
association between hepcidin and outcomes is in line with a study by Tessitore et al., 
which showed that hepcidin levels are not a good predictor of bone marrow iron stores 
and response to intravenous iron therapy.21 Hence, it seems that although hepcidin is 
the main regulator of iron homeostasis, utility of measuring serum hepcidin in assessing 
iron status seems limited, making it questionable whether serum hepcidin levels can 
be used to predict the potential beneficial effects of potential future use of hepcidin 
antagonists in RTRs.

Erythropoietin
In Chapter 6, we extensively studied the relationship between hematological param-
eters and bone mineral metabolism parameters and uncovered through translational 
research in collaboration with prof Ganz’s group (UCLA) the relationship between EPO 
and FGF23 levels. High EPO levels can be considered a reflection of tissue hypoxia.22 
Previously, it has been shown that hypoxia stabilizes HIF1-α and HIF2-α, resulting in an 
increase in EPO levels.23,24 In our study, we showed in murine models with high endoge-
nous EPO concentrations and by administration of recombinant EPO (rhEPO) that FGF23 
production and cleavage are increased. Importantly, this increase in cFGF23 levels was 
irrespective of iron status. In translation to the human condition, we showed in human 
studies across the spectrum of CKD and renal transplantation, that serum EPO as well 
as exogenous rhEPO dose, independent of iron status and hemoglobin, are positively 
associated with cFGF23 levels, but not with iFGF23 levels. Hence, this implies that EPO, 
both endogenous and exogenous, lead to an upregulation of FGF23 production with a 
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concomitant increase in cleavage of FGF23. In Chapter 7 we show that the previously 
described positive association between EPO levels and risk of mortality in RTR,25 with 
an hitherto unresolved underlying mechanism, may be, to a large extent, attributable 
to an increase in cFGF23. We further substantiate this strong relationship between EPO 
and FGF23 physiology in Chapter 8. In this chapter, we used a previously performed 
randomized trial of fifty-six anemic patients with both chronic heart failure and CKD, 
which were randomized into three groups. In two arms of the trial, the patients received 
Epoetin beta at a dose of 50 IU/kg/week, and in one arm, the patients served as control 
group without Epoetin beta treatment. Over a period of 50 weeks, Epoetin beta induced 
a marked increase in cFGF23 levels, whereas iFGF23 levels remained stable. Of note, this 
study showed that exogenous EPO, at a relatively low dose, increases cFGF23 levels over 
time, besides acute increases after exogenous EPO administration, as demonstrated in 
Chapter 4. The exact mechanism by which EPO induces an increase in cFGF23 levels 
remains unknown. Interestingly, Rabadi et al. found that bled (to increase EPO levels) 
mice had similar Fam20C and furin levels as control mice, while levels of GalNacT3 were 
significantly decreased.26 In our study combined with UCLA (Chapter 5), we examined 
also this pathway and replicated these results by showing that in EPO-overexpressing 
mice GalNacT3 levels were decreased, while no differences were found in Fam20C and 
furin levels. This implicates that it is likely that EPO increases cleavage in another way 
than by upregulation of furin which is the case in iron deficiency. Yet, more research is 
needed to unravel the mechanism underlying the association of EPO with FGF23.

Iron and Erythropoietin beyond CKD
Importantly, in Chapter 9, we extend the associations of Chapter 3 and 6-8 to the 
general population. Previous studies showed that increased cFGF23 levels are also as-
sociated with an increased risk of adverse outcomes in the general population.27 To date, 
it was assumed that cFGF23 levels are mainly determined by renal function, phosphate, 
calcium, vitamin D, and PTH levels.28-30 However, in Chapter 9 we show that apart from 
these regulators, iron deficiency and elevated EPO levels are also strongly associated in 
the general population, with even stronger associations than the classic well-established 
determinants. In addition, we have shown that the associations of functional iron de-
ficiency and elevated EPO levels with premature occurrence of all-cause mortality are 
largely explained by an increase in cFGF23 levels. We continued with investigating EPO 
levels in another form of disturbed erythropoiesis. In Chapter 10, we questioned the 
role of EPO measurement in another setting than with respect to FGF23 or outcome. 
In this chapter, we demonstrate that the utility of EPO measurement can be placed in 
doubt to distinguish between a primary and secondary form of erythrocytosis. The most 
important cause of secondary erythrocytosis is considered smoking.31 It was assumed 
that in smokers tissue hypoxia will ensue due to an effect of carbon monoxide which 
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is present in tobacco smoke. In this scenario, the consequently arising increased cir-
culating EPO levels would stimulate erythropoiesis and lead to an increased red blood 
cell volume. This concept was considered so likely that it was stated in textbooks and 
guidelines, that all forms of secondary erythrocytosis (e.g. smoking) present with an 
increased EPO level, whereas primary forms of erythrocytosis (i.e. polycythemia vera) 
present with a suppressed EPO level.32-34 Contrary to this prevailing view, we identified a 
significant inverse relationship between smoking and EPO, rendering the measurement 
of EPO levels not useful to distinguish between a primary and secondary form of eryth-
rocytosis. As we propose in the discussion of the article, there are a couple of potential 
explanations for this surprising finding. First, the reported half-life of endogenous EPO is 
about 6 to 8 hours, implicating that it might be that EPO levels are compensatory low in 
the morning due to existing erythrocytosis suppressing EPO production, while smoking 
is discontinued during night.35 Second, it has been shown by Weinberg and colleagues 
that smokers have a higher incidence of a JAK2 V617F sequence variation (possibly due 
to DNA damage as a result of smoking), implying that erythrocytosis due to smoking 
might be the result of an erythroid cell-intrinsic, EPO-independent mechanism which 
constitutively results in activated EPO receptor signaling.36 Third, there might be a direct 
effect of smoking on erythropoiesis, which is currently unknown. Future studies need to 
delineate the association between smoking and EPO in more detail. Finally, we decided 
to include in Chapter 11 the rationale and design paper of the TransplantLines biobank 
and cohort study. The TransplantLines study is a unique biobank and cohort study which 
collects data (both questionnaires, blood, urine, faeces, nails, hair, and physical measure-
ments) from all solid organ transplant recipients which have been transplanted in the 
University Medical Center Groningen, the only transplant center in the Netherlands that 
transplants all types of solid organs. In this very extensive biobank and cohort study, 
thorough information about iron status and EPO among others will be available in 
stored samples. The TransplantLines study will try to answer many currently unresolved 
questions regarding the adverse consequences of iron deficiency and EPO in the patient 
setting of transplant recipients, for example it gives the opportunity to discern effects 
of iron deficiency on physical functioning tests and quality of life, rather than solitarily 
associations with hard clinical endpoints. Investigation of the TransplantLines study into 
the interplay between iron deficiency, EPO, FGF23, and possibly new factors in transplant 
recipients will further extend the presented results in this thesis in the upcoming years.

Discussion and future perspectives
This thesis provides extensive overview of the adverse consequences of ID and elevated 
EPO levels in CKD patients, and extends this concept by showing the important relation-
ship between ID, elevated EPO, and FGF23 metabolism. Our results confirm that red cell 
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and iron dynamics and bone mineral metabolism are more closely related than previ-
ously assumed. The main conclusions of the thesis in this respect are listed below.

First, regarding the role of ID, we have confirmed the high prevalence of ID in the 
patient setting of RTRs, and made clear that presence of ID is detrimental with respect 
to long-term patient survival, and importantly independent of anemia. Hence, particular 
attention to iron status in RTRs remains necessary, also in RTRs who have been trans-
planted many years ago. The mechanism by which the detrimental effect ensues, seems 
to be (at least to a large extent) associated with induction of cFGF23 levels, implicating 
an upregulation and concomitantly increased cleavage of FGF23. Elevated levels of 
FGF23 are known to be deleterious for RTRs with respect to long-term outcomes.37, 38

Second, elevated EPO levels (representing tissue hypoxia) and exogenous use 
of ESAs are associated with an increased risk of adverse outcomes in patient settings 
of CKD and RTRs. Use of ESAs have previously been shown to be associated with an 
increased risk of cardiovascular morbidity and mortality in CKD and CHF patients, when 
striving for full normalization of hemoglobin levels.3-5, 39 Hence, elevated FGF23 levels 
could be a possible mechanism for the currently unresolved issues linking exogenous 
EPO and cardiovascular mortality.

Third, the detrimental effect of ID and elevated EPO levels seems also to be true in the 
general population, and again, this effect may be (for a large extent) related to induction 
of FGF23 levels. Further research is needed to confirm the importance of these factors in 
regulating FGF23 in the general population, and especially the potential benefits of iron 
supplementation to reduce mortality remain to be addressed in prospective studies.

Fourth, defining ID correctly is still matter of debate. In this thesis, we have shown 
that clinicians should be particularly focused on low TSAT levels rather than ferritin 
levels, as normal ferritin levels do not exclude ID.

Based on our studies, it seems that the best treatment strategy for anemia in general 
in CKD is to correct ID, and minimalize the use of ESAs, since both ID as ESAs are associ-
ated with elevated FGF23 levels. The interaction between ID and FGF23 is an evolving 
topic and in the last years multiple studies from our group and others have revealed the 
important interplay between these apparent different fields of medicine. The important 
role of FGF23 in predicting adverse outcomes in many disease populations has become 
clear in the last decade. Hence, research is now focusing on potential mechanisms to 
lower FGF23 levels. Till now the only known possibility to lower FGF23 was to decrease 
phosphate intake as FGF23 as phosphaturic hormone gets upregulated to increase 
phosphaturia. Based on our results and simultaneously of our collaborators, correction 
of ID by intravenous iron or oral iron and reduction of erythropoietin levels, as reflection 
of tissue hypoxia, might be two other options to lower cFGF23 levels.

Regarding correction of ID with intravenous iron it should be stated that different 
results seem to ensue with respect to the intravenous iron compound used.40-42 Intrigu-
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ingly, it has been shown that correction of ID has inconclusive results on the effect of 
cFGF23 and/or iFGF23.43, 44 Specifically, it has been shown that certain intravenous iron 
preparations including ferric carboxymaltose (FCM), increase iFGF23 levels, accompa-
nied by a decrease in cFGF23 levels due to correction of ID.42 The increase in iFGF23 
levels may lead to a hypophosphatemia, which can result in clinically present symptoms. 
On the long term, even cases of osteomalacia have been described.45 As potential ex-
planation for discrepancy in effect between iron preparations, it has been postulated 
by Wolf et al. that the different response in iFGF23 levels is due to the specific carbo-
hydrate moieties of the shell of FCM.42 Of course, in patients with CKD the associated 
risk of hypophosphatemia is substantially less since a CKD stage patient is particularly 
prone to hyperphosphatemia and as such, correction by FCM could have as advantage 
also to reduce phosphate levels. This becomes more prominent with advancement in 
CKD stages since the deepening of ID progresses and the risk of hypophosphatemia 
minimalizes. Finally, interacting effects of rhEPO or endogenous high EPO levels might 
have influenced the results of the previously described studies. Future studies need to 
unravel in detail the association between the different intravenous iron preparations 
and induction of FGF23.

Similarly, newer anemia treatment options such as HIF-PH inhibitors need to be 
investigated. HIF-PH inhibitors seem promising therapeutic agents in increasing EPO 
production, lowering hepcidin and cholesterol levels,46, 47 but HIF-PH inhibitors have 
been shown to induce also FGF23 similar to ESAs or ESA biosimilars.48 However, the use 
of iron supplements, ESAs, and HIF-PH inhibitors needs to be chosen based on multiple 
factors. A major advantage of HIF-PH inhibitors is that a more physiological release in 
EPO levels will occur as compared to ESAs, and that supra-physiological EPO levels will 
be avoided.49 Hence, the choice of iron, ESAs, or HIF-PH inhibitors need to be chosen 
based on treatment target (e.g. anemia, fatigue), the expected response in hemoglobin 
levels, correction of iron status, side effects, and undesired effects including induction of 
FGF23. Another disadvantage of HIF-PH inhibitors is induction of angiogenesis,50 which 
is why HIF-PH inhibitors have a theoretical increased risk of cancer development. How-
ever, in phase 2a studies, vadadustat and daprodustat showed no change in VEGF.51, 52 
Similarly, roxadustat given orally to mice and rats up to 104 weeks had no effect on 
survival or neoplastic lesions.53 As shown in current thesis, it is pivotal to correct ID, 
already prior to occurrence of anemia, since iron is essential for many processes in the 
human body besides erythropoiesis. Furthermore, as shown in this thesis, use of ESAs 
leads to upregulation of cFGF23 levels, elevated levels of which have been associated 
with an increased risk of adverse outcomes.

Future mechanistic studies need to unravel the pathway between ID and FGF23, and 
between EPO and FGF23. In this thesis, we have speculated already on possible path-
ways. The putative mechanism of ID leading to an increased level of cFGF23 seems to 



244 Chapter 12

be quite well unraveled, as HIF-1α and furin seem to be the major factors linking ID and 
the increased cleavage of FGF23. With respect to EPO and its influence on cleavage of 
FGF23, more research is needed. At the moment, the most promising factor to have an 
important role in inducing more cleavage of FGF23 seems to be GalNT3. Erythropoietin-
overexpressing mice, compared to wild type mice, were found in our Chapter 5 to have 
significantly downregulated GalNT3 mRNA bone and bone marrow expression levels, 
whereas no differences were observed in Fam20C and furin mRNA expression. This is 
in keeping with the results by Rabadi et al. who identified decreases in GalNT3 mRNA 
expression in bone marrow of mice after acute blood loss, whereas no differences were 
found in Fam20C and furin mRNA expression.26 Further mechanistic insight is needed to 
unravel the link between EPO and FGF23.

Furthermore, a key aspect in future perspectives will need to be to unravel the bio-
logic activity of C-terminal FGF23 fragments. Previous reports have always focused on 
iFGF23 which is known to have biologic activity through binding to FGF23 receptors. 
In addition, it has been discovered that besides the classic functions of intact FGF23 in 
regulating kidney phosphate handling and vitamin D metabolism, iFGF23 exerts many 
“off-targets” effects. As such, it has been shown that iFGF23 can induce left ventricular 
hypertrophy by binding to FGF23 receptor 4 in cardiac myocytes and lead to endothelial 
dysfunction.54, 55 In addition, it has become clear that iFGF23 stimulates fibrosis in the 
kidneys56, exerts pro-inflammatory effects by upregulation of interleukin-6 production57, 
and impairs immune function.58 Although the biologic activity of iFGF23 has unequivo-
cally been demonstrated, the biologic activity of C-terminal FGF23 fragments is uncer-
tain. Previously, it has however been reported that C-terminal FGF23 may function as a 
iFGF23 antagonist, as it competes with iFGF23 for binding to its receptor.59 Furthermore, 
a recent study by Courbabaisse et al. has shown, at least in vitro, that C-terminal FGF23 
increases the cell surface area of adult rat ventricular myocytes by stimulation of FGF 
receptor 4 independent of co-stimulatory factor alpha-klotho, and in sickle cell disease 
patients that cleaved FGF23 levels were associated with heart hypertrophy.60 Future 
studies are needed to elucidate the function of C-terminal FGF23 fragments in detail.

Finally, recent studies have unraveled also a converse relationship between FGF23 
and hematologic parameters. It has been shown that erythroid progenitor cells (EPCs) 
highly express FGF23 protein and carry the FGF receptors, i.e. FGF1, FGF2, and FGF4 
receptor, meaning that EPCs could be an important target for FGF23.61 Indeed, recently 
Agoro et al. showed that inhibition of FGF23 signaling decreased erythroid cell apop-
tosis, upregulated renal and bone marrow HIF-1α and EPO mRNA expression, resulting 
in stimulation of EPO secretion with high EPO levels, and attenuated inflammation 
(inflammatory markers, i.e. IL-6, TNF-α, IFN-γ, and liver hepcidin mRNA expression were 
markedly reduced).62 All these processes abolishes anemia and iron deficiency. These 
data suggest that FGF23 may have negative regulatory effects on erythropoiesis. This 
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is an unfolding topic which will be investigated most probably intensively in the near 
future.

The role of Transplantlines and personal future perspectives
The final chapter of this thesis contains the rationale and design paper of the Trans-
plantLines study. Major aims of TransplantLines are to identify predictors for quality of 
life, for long-term graft survival and for patient survival after transplantation by creat-
ing a biobank along with health related medical data for all patients that have been 
transplanted in our academic hospital. By investigating a wide range of clinical, social/
psychological and biochemical parameters, this study aims to contribute to increased 
transplant survival, patient survival, but also to an increased quality of life and a more 
patient-centered approach to transplant care. Hence, the TransplantLines cohort study 
is designed to deliver pioneering insights in transplantation outcomes, and functions as 
basis for hypothesis-generating studies. As a result, my personal future perspectives also 
start with TransplantLines to follow up the currently presented results from this thesis.

First, we stored samples of whole blood in which we will measure zinc protopor-
phyrin. The rationale to measure zinc protoporhyrin is that during iron deficiency zinc 
gets incorporated in protoporphyrin IX, the precursor of heme, instead of ferrous iron.63 
Drawback is that it also might reflect chronic lead exposure, as lead inhibits two enzymes 
essential for the formation of heme including ferrochelatase.64, 65 Due to interaction with 
the latter, similar to iron deficiency, not iron, but zinc gets incorporated in protoporphy-
rin IX. Further investigation is warranted to keep searching for the best non-invasive, 
least expensive, but reliable iron status parameter since the currently most used iron pa-
rameters still have disadvantages. Although TSAT seems to be a more reliable reflection 
of bone marrow iron stores than ferritin in patients with CKD and importantly low TSAT 
is most strongly associated with worse outcomes as illustrated in Chapter 4, also TSAT 
has drawbacks. Both serum iron as transferrin decrease due to inflammation, but serum 
iron proportionally more than transferrin, with as net result a lower TSAT. Furthermore, 
serum iron shows a marked diurnal variation.66

Another marker that we currently measure in the TransplantLines study is carboxy-
hemoglobin (HbCO). Clinically, levels of HbCO are generally only measured to detect a 
carbonmonoxide poisoning in which elevated levels of HbCO will be found. However, 
HbCO may also be a marker of diminished red blood cell survival, an important compo-
nent to anemia of CKD besides inadequate EPO production, iron deficiency, and bone 
marrow suppression. In hemodialysis patients, the red blood cell survival has been 
shown to be reduced to 70 days instead of the normal 120 days.67 This is assumed to be 
due to the uremic environment, leading to an increase in RBC osmotic fragility and im-
paired RBC deformability.68 As stated in the introduction, heme breakdown is catalyzed 
by heme-oxygenase 1 (HO-1), which breaks down heme into carbonmonoxide (CO), 
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iron, and biliverdin. Hence, an increase in heme degradation results in more endogenous 
CO production with higher blood levels of HbCO and higher CO breath exhalation.69, 70 
Therefore, it might be interesting to assess the variation of HbCO across the different 
eGFR strata of the included RTRs in TransplantLines to assess whether endogenous CO 
production (as RBC survival measurement) is an inverse linear association with declining 
renal function. For this study, smokers will need to be excluded since smokers per se have 
higher HbCO levels due to exposure to carbonmonoxide present in tobacco smoke. As 
a different hypothesis regarding HbCO, we also would like to compare HbCO levels with 
meat intake in RTRs. Meat intake, the major source of heme iron, leads to the absorption 
of heme iron by the enterocytes after which it is degraded in the enterocytes by HO-1 to 
CO, iron, and biliverdin. Hence, it might be that the circulating HbCO concentration that 
we are measuring is also a reflection of meat intake.

To further expand on the topic of ID and FGF23 that we unraveled in this thesis, 
the aim is to follow-up this with two large projects. First is to assess the association 
between intravenous iron and FGF23. This trial called EFFECT-KTx will be a 24-week 
multicenter, randomized, placebo-controlled clinical trial with two parallel arms (ferric 
carboxymaltose four six-weekly doses of 500 mg versus placebo) assessing the effect 
on exercise tolerance (6-minute walking test, VO2 peak), muscle function, quality of 
life, gut microbiota and the immune system. Specifically, we will also assess the impact 
on FGF23, both cFGF23 as iFGF23, measured at beginning and at end of trial. Included 
participants will be iron-deficient, non-anemic RTRs within TransplantLines. Second is 
a project in which we will assess the importance of interleukin-6 (IL-6). IL-6 is known to 
be the major factor inducing hepcidin production which leads to ID in chronic disease 
patients.71 IL-6 leads also directly to ID by induction of e.g. ferritin expression.72 Finally, 
it has recently been shown that IL-6 can increase bone FGF23 mRNA expression, acting 
through a STAT3 sequence in the FGF23 promotor, independent of iron deficiency and 
activation of HIF1-α.73 In sum, IL-6 leads both indirectly (through hepcidin) and directly 
to ID (which subsequently leads to FGF23 upregulation as shown in this thesis), and IL-6 
per se also leads to FGF23 upregulation. Therefore, IL-6 can be considered the initia-
tor of the physiological cascade making it essential to define its role in CKD, and the 
potential benefit of blocking IL-6. Blocking IL-6 would result in less inflammation, better 
iron status, and downregulation of elevated FGF23 levels, all of which as shown in this 
thesis are detrimental for outcome. Therefore, the aim would be to perform a random-
ized double blind, double dummy trial with a IL-6 blocking agent, tociluzimab, and to 
assess whether amelioration of the so-called processes ensues and subsequently leads 
to better outcomes in patients with CKD. Most promising would be to administer tocilu-
zumab at a low dose since there is a theoretical chance of increased risk of infections and 
malignancies, although results from the field of rheumatoid arthritis are promising.74



Rationale and Design of TransplantLines 247

Conclusion of the thesis
In conclusion, three major conclusions can be drawn from the studies in this thesis. 
First, we hope to have shown the importance of recognizing ID, irrespective of anemia. 
Second, results from this thesis combined with studies from other groups have unrav-
eled a complete new interaction between two apparent different fields of medicine, i.e. 
the hematologic parameters (ID, EPO) and the bone mineral metabolism with FGF23 
being the central regulator. Third, based on the results of this thesis, clinicians should be 
particularly focused on low TSAT levels rather than ferritin levels in patients with CKD, 
as normal ferritin levels do not exclude ID. More research is needed to establish how we 
can optimally define ID, especially functional ID, and how by correction of ID we might 
be able to improve the deleterious effects of both ID per se as well as the elevated FGF23 
levels which are the result of ID.
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aChTErGronD

Wereldwijd neemt het aantal patiënten met chronische nierschade geleidelijk toe, en 
daarmee ook het aantal patiënten dat behandeld moet worden met nierfunctievervan-
gende behandeling door middel van dialyse of niertransplantatie. Een belangrijke com-
plicatie van een verslechterende nierfunctie is dat patiënten bloedarmoede (verlaagd 
hemoglobine) krijgen. Bloedarmoede leidt tot vermoeidheid, verminderd inspannings-
vermogen, toegenomen intolerantie voor blootstelling aan koude, vergeetachtigheid, 
een verhoogde kans op het ontstaan van atherosclerose (slagaderverkalking), zieken-
huisopnames, en, alles tezamen, een verhoogde kans op voortijdig overlijden. Om deze 
reden is er veel aandacht voor de behandeling van de bloedarmoede en het verhogen 
van de hemoglobinewaarden.

Het verhogen van het hemoglobineniveau kan op verscheidene manieren gebeuren. 
Eén van de belangrijkste oorzaken van de bloedarmoede bij chronische nierziekte is een 
gebrek aan erytropoëtine (EPO). EPO wordt vooral geproduceerd door de nieren en is 
essentieel voor het op peil houden van de voorraad rode bloedcellen en het voorkómen 
van bloedarmoede. Om deze redenen werd in de jaren 90 van de vorige eeuw begonnen 
met op grote schaal EPO toe te dienen aan patiënten met chronische nierschade.

Opmerkelijk genoeg kwam echter begin deze eeuw in grote studies naar voren dat 
het streven naar volledige correctie van de bloedarmoede bij patiënten met chronische 
nierschade middels toediening van hogere doses EPO leidde tot een verhoogde kans op 
cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Tot op heden is niet bekend wat de onderlig-
gende mechanismen zijn voor deze verhoogde kans op slechtere uitkomsten. Wel is be-
kend dat toediening van EPO leidt tot uitputting van ijzervoorraden in het lichaam en is 
bekend dat ijzergebrek naast EPO-tekort bijdraagt aan het ontstaan van bloedarmoede 
bij nierpatiënten. Gezien de slechtere uitkomsten met correctie van bloedarmoede mid-
dels EPO is daardoor de aandacht verschoven naar correctie van het ijzertekort.

Naast EPO-tekort vormt ijzergebrek dus een onderdeel van de bloedarmoede bij pa-
tiënten met chronische nierschade. Hoewel ijzergebrek een belangrijke oorzaak kan zijn 
van bloedarmoede, is het van belang zich te realiseren dat bloedarmoede pas optreedt 
in de eindfase van ijzertekort. Ook moet men bedenken dat ijzer niet alleen bouwstof 
is voor de aanmaak van nieuwe rode bloedcellen, maar ook onderdeel uitmaakt van 
diverse essentiële enzymen en eiwitten, en bijdraagt aan het energiemetabolisme en 
aan de aanmaak en het herstel van DNA.

Wat betreft de slechte uitkomsten bij patiënten met chronische nierschade of status 
na niertransplantatie, is de laatste decennia naar voren gekomen dat verhoogde waarden 
van het “fibroblast growth factor 23” (FGF23-molecuul) een belangrijke rol hierin spelen. 
FGF23 is een hormoon dat essentieel is in de fosfaat- en vitamine D-huishouding in het 
menselijk lichaam. Talloze eerdere studies hebben gevonden dat verhoogde spiegels 
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van dit hormoon verbonden zijn met verhoogde kans op slechte uitkomsten in verschil-
lende patiëntengroepen, zoals patiënten met chronische nierschade en patiënten met 
een status na niertransplantatie, en zelfs in de algemene bevolking. Nu is zeer recent 
naar voren gekomen dat er een belangrijke relatie lijkt te bestaan tussen ijzergebrek en 
FGF23, waarbij ijzergebrek de FGF23-waarden lijkt te verhogen.

In dit proefschrift willen we in de eerder genoemde populaties de relatie tussen 
ijzergebrek en FGF23 nader onderzoeken. We willen dit onderzoeken omdat, indien 
ijzergebrek daadwerkelijk een zeer belangrijke oorzaak is van FGF23-verhoging, de 
mogelijkheid bestaat dat correctie van het ijzergebrek met oraal of intraveneus ijzer de 
FGF23-spiegels zou verlagen en de uitkomsten op lange termijn zou verbeteren. Verder 
willen we onderzoeken of EPO, gezien de nauwe relatie met ijzergebrek, ook invloed zou 
kunnen hebben op FGF23 en daarnaast of het wellicht zo zou kunnen zijn dat eerder 
gevonden verbanden van EPO met hogere kans op slechtere uitkomsten feitelijk het 
gevolg zijn van hogere spiegels van FGF23.

rESulTaTEn

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift laten we zien dat ijzergebrek veel voorkomt bij pati-
enten met een status na niertransplantatie: het bleek namelijk dat 30% van de populatie 
die we onderzocht hebben ijzergebrek had. Daarnaast laten we in dit hoofdstuk zien 
dat ijzergebrek, onafhankelijk van bloedarmoede, een belangrijke oorzaak is voor een 
verhoogde kans op voortijdig overlijden binnen deze populatie. Hiermee laten wij zien 
hoe belangrijk het is dat artsen nog meer gespitst zijn op het geregeld evalueren van 
ijzervoorraden bij patiënten met een status na niertransplantatie en dat dit onafhan-
kelijk van de aan- of afwezigheid van bloedarmoede zou moeten gebeuren. Dit laatste 
gebeurt momenteel sporadisch, aangezien artsen primair geleerd hebben de ijzerstatus 
te evalueren als oorzaak van bloedarmoede. Het is echter belangrijk om ons te realiseren 
dat bloedarmoede eigenlijk een eindfase is van uitgeputte ijzervoorraden. Derhalve 
hopen we dat ons hoofdstuk een aanzet is tot een nieuwe zienswijze op dit onderwerp.

Interessant genoeg wisten we in hoofdstuk 2 nog niet wat het mechanisme zou kun-
nen zijn dat ten grondslag zou kunnen liggen aan het verband tussen ijzergebrek en een 
hogere kans op voortijdig overlijden bij patiënten met een status na niertransplantatie. 
In hoofdstuk 3 komen we hierop terug, waarbij we vinden dat de verhoogde kans op 
voortijdig overlijden bij ijzergebrek verbonden lijkt te zijn aan hogere spiegels van het 
hormoon FGF23, en dan met name hogere spiegels van het C-terminale deel van het 
hormoon. Dit zogenaamde “C-terminaal FGF23” is een restproduct dat achterblijft nadat 
het hele, intacte FGF23-molecuul, wat de hoofdregulator van het fosfaat- en vitamine 
D-metabolisme is, in stukjes wordt geknipt. Het blijkt uit eerdere studies dat ijzergebrek 
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leidt tot een upregulatie van furine, wat eigenlijk de “schaar” is waarmee het intacte 
FGF23-molecuul geknipt wordt, waarbij onder andere het C-terminale FGF23-deel ont-
staat. Zoals reeds kort aangestipt, zijn hogere spiegels van FGF23 verbonden met een 
verhoogde kans op voortijdig overlijden, en dan met name aan cardiovasculaire oorza-
ken. De moeilijkheid aan het geheel is dat lange tijd aangenomen werd dat C-terminale 
FGF23-stukjes inactief zijn en geen actieve rol spelen in het menselijk lichaam. Uit re-
cente studies blijkt echter dat dit wél het geval is, en dat de C-terminale FGF23-stukjes 
zelf een verdikte hartwand van de linkerhartkamer kunnen induceren en een competitie 
aangaan met het intacte FGF23-molecuul, met binding aan de FGF23-receptor om fos-
faatuitscheiding in de nier te stimuleren.

We kunnen dus opmerken dat de associatie tussen ijzergebrek en overlijden gedre-
ven lijkt te zijn door deze zogenaamd “inactieve” C-terminale FGF23-fragmenten of door 
het proces dat onderliggend is aan de hogere spiegels en het meer knippen van het 
intacte FGF23-molecuul.

Hoewel ijzergebrek een zo veelvoorkomend probleem is bij patiënten met nier-
schade, ontbreekt het momenteel aan een uniforme definitie van ijzergebrek. Dit komt 
doordat er bij chronische aandoeningen sprake is van verhoogde ontstekingswaarden, 
wat weer leidt tot verhoogde waarden van belangrijke ijzermaten in het bloed, zoals 
ferritine. Hierdoor kunnen de normale afkapwaarden om ijzergebrek vast te stellen in 
de gezonde populatie niet gehanteerd worden, maar liggen deze afkapwaarden hoger. 
Momenteel wordt echter zowel in de klinische praktijk als in onderzoeksverband een 
breed scala aan definities voor ijzergebrek gehanteerd, wat de vergelijkbaarheid tussen 
studies en de mogelijkheid harde conclusies te trekken niet ten goede komt.

Derhalve hebben we in hoofdstuk 4 bij patiënten met chronische nierschade ge-
keken welke waarden van de twee meest gebruikte maten voor het beoordelen van 
ijzergebrek, namelijk ferritine (staat voor ijzeropslag) en transferrineverzadiging (TSAT, 
staat voor ijzertransport), over de tijd het meest verbonden zijn met de kans op slechte 
uitkomsten, zoals voortijdig aan hart- en vaatziekten overlijden en het zich ontwikkelen 
van bloedarmoede. Wat hierbij in alle gevallen naar voren kwam, was dat een TSAT van 
lager dan 10% veel meer voorspellend was voor slechte uitkomsten dan ferritine, wat 
inhoudt dat artsen in deze setting meer zouden moeten letten op een lage TSAT dan 
op een laag ferritine. Hierbij moeten we aantekenen dat een zeer laag ferritine eigenlijk 
altijd inhoudt dat er sprake is van ijzergebrek. Echter, bij patiënten met chronische 
nierschade zal deze waarde door de aanwezigheid van continue laaggradige ontsteking 
in veel gevallen niet zeer laag liggen, terwijl dit bij TSAT in geval van ijzergebrek wel het 
geval is, aangezien deze minder beïnvloed wordt door een ontstekingsproces.

Ondanks het belang van het kijken naar ijzervoorraden en het gevonden verband 
van ijzergebrek met negatieve uitkomsten op lange termijn binnen de niertransplanta-
tiepopulatie, vonden wij in hoofdstuk 5 dat hepcidine, de belangrijkste regulator van 
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ijzeropname en ijzervrijmaking in het menselijk lichaam, niet verbonden is met harde 
uitkomsten binnen de populatie van patiënten met een status na niertransplantatie. 
In situaties van chronische nierschade is het hepcidine verhoogd, wat ervoor zorgt dat 
er minder ijzer opgenomen dan wel vrijgemaakt kan worden. Hoewel hepcidine een 
essentiële regelaar is van ijzerwaarden, was het niet verbonden met slechtere uitkom-
sten bij patiënten met een status na niertransplantatie. Derhalve lijkt het, gebaseerd 
op deze studie, niet zinvol om hepcidine in het bloed van patiënten met een status 
na niertransplantatie te meten om potentieel gunstige effecten van hepcidine-blokkers 
(om ijzergebrek tegen te gaan) te evalueren.

In de hoofdstukken die hierna volgen, hebben we de focus verlegd van ijzergebrek 
naar EPO. In hoofdstuk 6 hebben we in een samenwerkingsverband met artsen uit Los 
Angeles laten zien dat EPO- en FGF23-spiegels met elkaar verbonden zijn in zowel expe-
rimentele dierstudies als in studies van patiënten met chronische nierschade. We tonen 
dit aan zowel voor hoge EPO-spiegels als voor toediening van EPO. Belangrijk is dat 
de stijging in FGF23-spiegels die optreedt, onafhankelijk is van ijzerwaarden. We gaan 
verder in op dit onderwerp in hoofdstuk 7, waarin we laten zien dat hoge EPO-spiegels 
verbonden zijn met een verhoogde kans op voortijdig overlijden, en dat dit verband 
voor een groot deel toe te schrijven is aan de gestegen FGF23-spiegels. In hoofdstuk 
8 breiden we het bewijs hiervoor uit door in een studie te laten zien dat toediening 
van EPO (dus in plaats van EPO-spiegels, zoals in de vorige hoofdstukken) resulteert in 
hogere FGF23-spiegels over tijd. In deze gerandomiseerde interventiestudie onderzoch-
ten we 56 patiënten met bloedarmoede, chronische nierschade en chronisch hartfalen. 
Het mechanisme waardoor hogere EPO-spiegels leiden tot hogere spiegels van FGF23 
is momenteel nog onbekend. Wel worden er op dit moment verschillende mechanis-
men onderzocht, onder andere door onze samenwerking met de onderzoekers uit Los 
Angeles.

Ten slotte laten we in hoofdstuk 9 zien dat de eerder gevonden verbanden tussen 
ijzergebrek en hoge EPO-spiegels met FGF23 ook bestaan in de algemene bevolking. In 
de algemene bevolking bleek dit verband dusdanig sterk dat het meer bijdragend was 
dan tot dan toe bekende klassieke factoren die FGF23-waarden bepalen. Verder vinden 
we in dit hoofdstuk dat ijzergebrek en hoge EPO-spiegels verbonden zijn met hogere 
kans op voortijdig overlijden in de algemene bevolking, hetgeen conform is aan de 
eerdere bevindingen bij patiëntengroepen met chronische nierschade en bij patiënten 
met een status na niertransplantatie.

In hoofdstuk 10 kijken we naar het nut van het meten van EPO-spiegels in een heel 
andere setting. Hier plaatsen we namelijk vraagtekens bij het nut van het meten van EPO-
spiegels ter differentiatie tussen een primaire en secundaire erytrocytose. Erytrocytose 
is de tegenhanger van bloedarmoede en betekent dus dat er zich juist veel rode bloed-
cellen in de bloedbaan bevinden. Op dit moment wordt in geneeskundige tekstboeken 
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uitgelegd dat een primaire erytrocytose, die tot stand komt door een woekering van 
beenmergcellen die rijpen tot rode bloedcellen, verbonden is met lagere spiegels van 
EPO. In tegenstelling tot deze primaire erytrocytose, zouden patiënten met secundaire 
vormen van erytrocytose (vaak een complicatieverschijnsel door zuurstoftekort, meest 
voorkomende oorzaak hiervan is roken) zich presenteren met verhoogde EPO-spiegels.

In dit hoofdstuk beschrijven we in een grote gezonde populatie precies het te-
genovergestelde, namelijk dat roken juist verbonden is met lagere EPO-spiegels. Hier 
hebben we 3 mogelijke verklaringen voor. De eerste is dat de halfwaardetijd van EPO 
6-8 uur is, en dat het daarom kan zijn doordat wij de bloedmetingen gedaan hebben in 
de ochtend (mogelijk volgend op onthouding van roken tijdens het slapen in de nacht), 
de gevonden EPO-spiegels juist compensatoir laag zijn in plaats van hoog. Een tweede 
mogelijke verklaring is dat rokers vaker een mutatie hebben die ook de basis kan vor-
men van een primaire erytrocytose, en dat daardoor de gevonden EPO-spiegels (net als 
bij primaire erytrocytose) laag zijn. Ten slotte kan er een (nog onbekend) direct effect 
zijn van roken op de productie van nieuwe rode bloedcellen waardoor EPO-spiegels 
laag zijn.

In hoofdstuk 11 presenteren we ten slotte de rationale en het ontwerp van de 
TransplantLines-studie. TransplantLines is de grootste biobankstudie op het gebied 
van transplantaties ter wereld, waarbij we uitgebreide informatie verzamelen bij alle 
vormen van solide orgaantransplantatie, waarbij zowel patiënten met een nier-, hart-, 
lever-, dunnedarm- als longtransplantatie worden onderzocht. Met deze studie leggen 
we de basis voor vele jaren onderzoek, waarmee we hopen vele nieuwe vraagstukken 
te kunnen beantwoorden, onder andere betreffende de hoofdonderwerpen van dit 
proefschrift, zoals ijzergebrek, EPO-spiegels en FGF23-spiegels. Uiteindelijk hopen we 
de kwaliteit van leven en de duur van het leven van patiënten met een getransplanteerd 
orgaan te kunnen optimaliseren, met zo min mogelijk gezondheidsproblemen.

ConCluSIES En IMPlICaTIES

Dit proefschrift heeft met name duidelijk gemaakt dat twee onderdelen van de genees-
kunde die tot op heden vrij gescheiden werden geacht, namelijk enerzijds bloedwaarden 
zoals ijzerstatus en EPO-spiegels, en anderzijds botmineraalwaarden met daarin FGF23 
als hoofdmaat, veel meer met elkaar verbonden zijn dan ooit eerder werd aangenomen. 
Uit dit proefschrift kunnen we een aantal belangrijke conclusies trekken, namelijk als 
eerste dat ijzergebrek veel voorkomt bij patiënten met een status na niertransplantatie 
en dat ijzergebrek verbonden is met slechtere uitkomsten op de lange termijn, en, het 
belangrijkste, dat dit onafhankelijk is van eventuele bloedarmoede. We hopen dat onze 
resultaten voor veel artsen aanleiding zullen zijn om de ijzerstatus te gaan bepalen 
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ongeacht of het hemoglobineniveau zich binnen acceptabele waarden bevindt. Ten 
slotte hebben we laten zien dat ijzergebrek verbonden is met slechtere uitkomsten, 
hetgeen het meest waarschijnlijk toe te schrijven valt aan hogere waarden van FGF23, 
een hormoon essentieel in de vitamine D- en fosfaathuishouding, en waarvan al meer-
dere malen is gevonden dat het verbonden is met cardiovasculaire ziektes en voortijdig 
overlijden.

Als tweede hebben we gevonden dat hogere EPO-spiegels en gebruik van EPO 
verbonden is met slechtere uitkomsten, met hogere spiegels van FGF23, en dat de 
verbondenheid met slechtere uitkomsten met FGF23 lijkt samen te hangen. In grote 
studies is in het verleden gevonden dat het toedienen van EPO bij patiënten met chroni-
sche nierschade waarbij gestreefd werd naar normalisatie van het hemoglobineniveau, 
verbonden was met hogere kans op cardiovasculaire ziektes en voortijdig overlijden. 
Mogelijk dat de negatieve effecten die geobserveerd zijn, toe te schrijven zijn aan ho-
gere FGF23-spiegels. Verder onderzoek zal dit moeten bevestigen.

Als derde benadrukken we dat de hier beschreven interacties tussen ijzergebrek, een 
verhoogde EPO-spiegel en FGF23 niet alleen gelden binnen patiëntengroepen, maar 
ook in de algemene bevolking. Verder onderzoek is nodig om te objectiveren of cor-
rectie van ijzergebrek, en daarmee verlaging van de FGF23-spiegels, ook daadwerkelijk 
een overlevingswinst gaat opleveren in de algemene bevolking.

Als vierde onderwerp, met groot belang voor de klinische setting, is het goed dat 
artsen zich bij het beoordelen van ijzergebrek, zeker bij chronische nierschade, focussen 
op de waarde van de transferrineverzadiging ten opzichte van het alleen bekijken van 
de waarde van ferritine. Een laag ferritineniveau betekent weliswaar onomstotelijk dat 
er sprake is van ijzergebrek; echter, een hoog ferritine sluit een ijzergebrek helemaal 
niet uit, zeker in populaties van patiënten met chronische ziektes zoals chronische 
nierschade of hartfalen.

Gebaseerd op onze bevindingen lijkt de beste strategie tegen bloedarmoede bij 
chronische nierschade te zijn om ijzergebrek te corrigeren, en het gebruik van EPO zo 
veel mogelijk te beperken, aangezien zowel ijzergebrek als een hoog EPO leidt tot een 
hoog FGF23. Daar komt nog bij dat EPO ervoor zorgt dat ijzervoorraden verder uitgeput 
raken, hetgeen kan leiden tot een nog groter ijzergebrek. Het is belangrijk te realiseren 
dat een groot deel van de resultaten die gepresenteerd zijn in dit proefschrift gebaseerd 
is op observationele gegevens, en dat we daarom geen definitieve conclusies kunnen 
trekken. Nieuw onderzoek is nodig om te ontrafelen of correctie van ijzergebrek met 
oraal of intraveneus ijzer leidt tot betere uitkomsten, en of onderdrukking van de 
FGF23-waarden leidt tot betere uitkomsten binnen de beschreven patiëntengroepen 
en in de algemene bevolking.
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Inleiding
Anemie komt frequent voor bij patiënten met chronische nierschade of chronisch 
hartfalen.1 Anemie kan gepaard gaan met vermoeidheid, verminderde inspanningstole-
rantie en mortaliteit; verondersteld werd dat behandeling bij deze patiënten zou leiden 
tot een betere overleving.

Sinds eind jaren 80 worden erytropoëtische groeifactoren gebruikt voor de behan-
deling van anemie. Deze behandeling vermindert bij hemodialysepatiënten de nood-
zaak van bloedtransfusies. Toch bleek het risico op cardiovasculaire ziektes en sterfte 
niet af te nemen bij patiënten bij wie de hemoglobineconcentratie genormaliseerd 
was door gebruik van erytropoëtische groeifactoren.2 Ook bij anemische patiënten 
met chronisch hartfalen gaf deze behandeling geen vermindering van de sterfte of het 
aantal ziekenhuisopnames.3 Post-hocanalyses lieten zien dat het risico op sterfte of zie-
kenhuisopname vooral verhoogd was bij patiënten die relatief ongevoelig waren voor 
erytropoëtische groeifactoren en die daarom met hoge doseringen erytropoëtische 
groeifactoren behandeld werden.

Een van de belangrijkste oorzaken van ongevoeligheid voor erytropoëtische groei-
factoren is ijzergebrek.4 Door het beschikbaar komen van makkelijk toe te dienen intra-
veneuze ijzerpreparaten wordt de behandeling bij patiënten met chronische nierschade 
of hartfalen steeds vaker gericht op het ijzergebrek. Hierbij speelt ook het grote verschil 
in kosten tussen ijzersuppletie en erytropoëtische groeifactoren een belangrijke rol. In 
de Verenigde Staten heeft dit al tot aantoonbare wijzigingen in het voorschrijfpatroon 
geleid.5

In dit artikel bespreken wij de recente inzichten in de pathofysiologie, de diag-
nostische mogelijkheden en de behandeling met parenteraal ijzer bij patiënten met 
chronische nierschade of chronisch hartfalen.

Pathofysiologie en klinisch beeld van ijzergebrek

Rol van ijzer in het lichaam
IJzer is een essentieel element voor de synthese van hemoglobine en van myoglobine 
in het hart en de skeletspieren. Daarnaast is het betrokken bij verschillende cellulaire 
processen, zoals DNA-synthese en mitochondriale functie (energiestofwisseling). In 
verband met de toxiciteit van ‘vrij ijzer’ – ongebonden ijzer-ionen en reactieve ijzercom-
plexen – is het meeste ijzer in het lichaam gebonden aan hemoglobine, myoglobine, 
cytochromen en andere ijzer-bindende eiwitten, zoals transferrine en ferritine.6

Mechanismen
Grofweg zijn er 2 verschillende mechanismen waardoor ijzergebrek kan ontstaan; we 
onderscheiden functioneel en absoluut ijzergebrek.
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Functioneel ijzergebrek betekent dat het aanbod van ijzer in de weefsels – zoals 
het beenmerg – onvoldoende is ondanks de aanwezigheid van voldoende ijzer in het 
lichaam. Hierbij speelt hepcidine een centrale rol. Hepcidine is een acutefase-eiwit 
dat geproduceerd wordt door de lever en dat wordt beschouwd als de belangrijkste 
regulator van het ijzermetabolisme.7 Bepaalde factoren, waaronder pro-inflammatoire 
cytokinen, verhogen de productie van hepcidine, wat de opname van ijzer uit de darm 
en het vrijkomen van ijzer uit het reticulo-endotheliale systeem antagoneert (figuur 1). 
Hepcidine remt dit ijzertransport door zich te binden aan het ijzerexporterende eiwit 
ferroportine, op de celmembraan van dunnedarmcellen en macrofagen. Door afbraak 
van het ferroportine kunnen dunnedarmcellen geen ijzer uitscheiden in de portale 
bloedvaten en blijft het ijzer ‘opgesloten’ in het reticulo-endotheliale systeem.

In het geval van absoluut ijzergebrek is de absolute ijzervoorraad verlaagd, bijvoor-
beeld als gevolg van gastro-intestinaal bloedverlies. De hepcidineconcentratie zal onder 



263Appendix: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde artikel

deze omstandigheden doorgaans laag zijn. Langdurig hoge hepcidinewaarden kunnen 
leiden tot een absoluut verlaagde hoeveelheid ijzer in het lichaam door verminderde 
ijzeropname, maar wanneer absoluut ijzergebrek wordt vastgesteld moet altijd onder-
zoek naar een andere oorzaak – bijvoorbeeld gastro-intestinaal bloedverlies – worden 
overwogen.

Klinische verschijnselen
IJzergebrek bij patiënten met chronisch hartfalen uit zich klinisch in vermoeidheid, 
verminderde inspanningstolerantie en verminderde concentratie, maar ook in een ver-
hoogd risico op infecties, gestoorde temperatuurregulatie, ‘restless legs’, trofische stoor-
nissen en psychologische symptomen als nervositeit en depressieve stemming. Deze 
klachten kunnen onafhankelijk van anemie optreden.8 Deze opsomming van klinische 
verschijnselen is overigens gebaseerd op relatief kleine observationele cohortstudies.

In de ‘Ferinject assessment in patients with iron deficiency and chronic heart 
failure’(FAIR-HF)-studie werd bevestigd dat bij correctie van ijzergebrek de symptomen 
afnemen en de kwaliteit van leven en functionele capaciteit verbeteren, ook bij niet-
anemische patiënten met chronisch hartfalen en ijzergebrek.9 Bij patiënten met chro-
nische nierschade leidt ijzerdeficiëntie op zich al tot symptomen die vaak in verband 
gebracht worden met anemie, zoals vermoeidheid, gestoorde temperatuurregulatie en 
gestoorde cognitieve functie.10

Diagnostiek van ijzergebrek
Het vaststellen van ijzergebrek is niet eenvoudig (tabel 1). De vaakst gebruikte ijzerpara-
meters zijn de serumferritineconcentratie en de transferrineverzadiging.

De serumferritineconcentratie weerspiegelt de ijzervoorraad van het lichaam. Een 
lage concentratie ferritine is specifiek voor absoluut ijzergebrek. Hoge ferritinewaarden 
garanderen echter geenszins dat er voldoende ijzer beschikbaar is voor de aanmaak 
van erytrocyten in het beenmerg. Ferritine is een acutefase-eiwit en daardoor is de con-
centratie verhoogd bij inflammatie, overgewicht en maligniteiten. Bovendien verhogen 
inflammatoire cytokinen de hepcidineconcentratie, waardoor het in het lichaam aanwe-
zige ijzer ‘opgesloten’ raakt in het reticulo-endotheliale systeem. Een niet-afwijkende of 
verhoogde ferritineconcentratie sluit een functioneel – of zelfs absoluut – ijzergebrek 
dus niet uit.

De ijzerverzadigingsfractie of transferrinesaturatie geeft de verzadigingsgraad 
weer van circulerend transferrine, het transporteiwit waaraan het grootste deel van 
het circulerend ijzer is gebonden. De transferrinesaturatie is een goede maat voor 
de hoeveelheid ijzer die beschikbaar is voor het beenmerg en de weefsels. Maar ook 
deze parameter heeft beperkingen. Ten eerste vertoont de ijzerverzadigingsfractie bij 
gezonde personen een diurnaal ritme, wat mogelijk ook bij patiënten met chronische 
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nierschade of hartfalen van belang kan zijn. Ten tweede wordt de transferrinesaturatie 
door voeding beïnvloed, waardoor de waarde eveneens fluctueert.11 Ten derde dalen de 
serumconcentraties van zowel ijzer als transferrine bij inflammatie, maar die van ijzer 
meer dan die van transferrine, waardoor de transferrinesaturatie per saldo daalt.

In de praktijk worden beide parameters – ferritine en transferrinesaturatie – simultaan 
gebruikt. Volgens de recentste ‘Kidney disease improving global outcomes’(KDIGO)-
richtlijnen is het advies aan patiënten met chronische nierschade om te starten met 
intraveneus toegediend ijzer als de transferrinesaturatie ≤ 30% en de ferritineconcen-
tratie ≤ 500 ng/ml is.12

Naast de serumferritineconcentratie en de ijzerverzadigingsfractie bestaan er andere 
parameters om te bepalen hoeveel ijzer beschikbaar is voor de aanmaak van erytrocy-
ten. Hieronder vallen het percentage hypochrome erytrocyten en het Hb-gehalte van 
de reticulocyten. De voor- en nadelen van deze parameters staan vermeld in tabel 1.
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Behandeling ijzergebrek
Voor behandeling van het ijzergebrek kan gebruik worden gemaakt van orale en 
parenterale ijzerpreparaten. Zowel orale als parenterale suppletie heeft beperkingen. 
Orale ijzerpreparaten zijn goedkoop en soms wel degelijk effectief.2 Niet al het ijzer uit 
deze preparaten kan echter in de dunne darm worden opgenomen. Het resterende ijzer 
geeft gastro-intestinale bijwerkingen, waardoor de therapietrouw afneemt. Om deze 
reden worden een aantal nieuwe orale ijzerpreparaten onderzocht, zoals ijzer(III)citraat, 
een middel dat een gecombineerd effect heeft als fosfaatbinder én ijzerpreparaat,13 en 
heem-ijzer-polypeptide (HIP), een middel waarbij de ijzeropname onafhankelijk is van 
hepcidine.14

Bij patiënten met chronische nierschade zijn parenterale ijzerpreparaten effectiever 
dan de orale varianten voor het verhogen van de ferritine- en de Hb-concentratie, zo is 
uit meerdere studies gebleken.2,4 Dankzij de parenterale toediening wordt het gastro-
intestinale traject overgeslagen en kunnen hogere doses in kortere tijd worden gege-
ven. De ‘Dialysis patients’ response to IV iron with elevated ferritin’(DRIVE)-studie liet 
zien dat parenteraal toegediend ijzer de hemoglobinewaarden laat stijgen; bovendien 
verminderde de behoefte aan erytropoëtische groeifactoren bij de hemodialysepatiën-
ten met een verhoogde ferritineconcentratie (500-1200 μg/l) en een lage ijzerverzadi-
gingsfractie (≤ 25%).15

Bij patiënten met chronisch hartfalen is tot op heden maar 1 kleine studie verricht 
waarin orale met parenterale ijzersuppletie werd vergeleken. Bij 23 patiënten met systo-
lisch hartfalen werd geen verschil gezien in verandering van het inspanningsvermogen 
tussen beide groepen.16 Een goede, prospectieve vergelijking tussen orale en parente-
rale ijzersuppletie bij patiënten met ijzergebrek en hartfalen ontbreekt dus.

Voor- en nadelen parenteraal ijzer
Hoewel parenterale toediening van ijzer zeker effectiever is dan orale behandeling, zijn 
daar ook nadelen aan verbonden, in elk geval op theoretische gronden. Doorgaans 
worden deze potentiële nadelen onderverdeeld in (a) toedieningsreacties, (b) verhoogd 
infectierisico, (c) verhoging van oxidatieve stress, en (d) ijzerstapeling.

Op korte termijn kan parenterale ijzertoediening gepaard gaan met reacties die het 
gevolg zijn van ‘vrij ijzer’ en met anafylactische reacties. Bij een te hoge dosis parenteraal 
ijzer of te snelle toediening kan er zo veel vrij ijzer in de bloedbaan komen, dat dit de 
ijzerbindingscapaciteit van transferrine overstijgt; we spreken dan van ‘non-transferrin 
bound iron’ (NTBI), een heterogene groep van potentieel toxische ijzercomplexen in het 
plasma.17

Anafylactische reacties zijn levensbedreigende gegeneraliseerde overgevoeligheids-
reacties die berusten op de aanwezigheid van IgE-antilichamen. IJzerdextrancomplexen 
met een hoog moleculairgewicht zijn berucht geworden vanwege dit type reacties; om 
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die reden worden ze nauwelijks meer gebruikt.18 Verbindingen die geen dextranen be-
vatten kunnen eveneens op anafylaxie gelijkende reacties geven, die echter niet volgens 
het klassieke mechanisme via IgE verlopen. De World Allergy Organization reserveert de 
term ‘anafylaxie’ voor alle ernstige allergische reacties, ongeacht de pathogenese.19

Het European Medicines Agency (EMA) heeft recent een evaluatie uitgevoerd naar 
de veiligheid van parenterale ijzerpreparaten (ijzerdextrancomplexen met een laag 
moleculairgewicht, ijzer(III)isomaltoside, ijzer(III)carboxymaltose, ferrogluconaat en 
ferrioxidesaccharaat (ijzersucrose)). Tabel 2 geeft een overzicht van de voor- en nadelen 
van alle beschikbare parenterale ijzerpreparaten. De EMA concludeerde dat alle paren-
terale ijzerpreparaten een risico op allergische reacties geven. De EMA adviseert dat alle 
zorgprofessionals die parenteraal ijzer toedienen, voldoende getraind moeten zijn om 
de zeldzame maar levensbedreigende anafylactische reacties te kunnen behandelen.20
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Op de lange termijn zijn er andere theoretische risico’s bij het gebruik van parente-
raal ijzer denkbaar, zoals infecties, verhoogde oxidatieve stress resulterend in cardiovas-
culaire ziektes, en ijzerstapeling. Zo zou parenteraal toegediend ijzer infecties kunnen 
uitlokken, aangezien bacteriën ijzer nodig hebben om te prolifereren. Harde klinische 
aanwijzingen hiervoor ontbreken echter en de beschikbare data zijn tegenstrijdig. In 
een grote observationele studie onder hemodialysepatiënten bleek dat het risico op 
bacteriëmie geen verband hield met het gebruik van parenteraal ijzer.21

Voor oxidatieve stress kan een vergelijkbare analyse worden gemaakt. Het staat vast 
dat parenteraal ijzer – kortdurend – oxidatieve stress kan induceren, maar er zijn geen 
grote gerandomiseerde studies die een effect daarvan op klinische uitkomstmaten laten 
zien. Gegevens van de observationele ‘Dialysis outcomes and practice patterns study’ 
(DOPPS) lieten zien dat de hoogste dosering parenteraal ijzer een gering verhoogde 
kans op mortaliteit gaf.22 Hierbij is ‘residual confounding’– verstoring die overblijft na 
correctie – echter niet uit te sluiten, temeer daar dit effect in andere observationele 
studies niet werd waargenomen. Bij patiënten met chronische nierschade die niet ge-
dialyseerd werden, zag men na een follow-up van 1 jaar geen negatieve effecten van 
parenterale ijzerbehandeling op het beloop van de nierfunctie.2

Tot slot is er bezorgdheid over het ontstaan van ijzerstapeling. Het is niet bekend wat 
de klinische gevolgen op de lange termijn zijn van een overmaat aan parenteraal ijzer 
in de doseringen waarin het thans wordt voorgeschreven. Evenmin is duidelijk welke 
ferritinewaarden nog veilig zijn. Epidemiologisch onderzoek laat grote internationale 
verschillen zien in parenteraal ijzergebruik, de doseringen en de bereikte ferritinewaar-
den.23 Vergelijking met klassieke hereditaire hemochromatose is niet mogelijk, omdat 
er een verschil bestaat tussen ijzeropslag in het reticulo-endotheliale systeem – zoals 
optreedt bij patiënten met chronische nierschade – en ijzeropslag in hepatocyten bij pa-
tiënten met hereditaire hemochromatose. Er kan wel een vergelijking gemaakt worden 
met patiënten die de ijzerstapelingsziekte ‘ferroportin disease’ hebben. Deze patiënten 
hebben relatief geringe klinische verschijnselen, doordat het ijzer voornamelijk in de 
macrofagen accumuleert; dit wordt gekenmerkt door hoge ferritineconcentraties (> 
1000 μg/l) en een niet-afwijkende tot licht verhoogde transferrinesaturatie. Gezien deze 
geringe klinische afwijkingen lijkt ijzeropslag in het reticulo-endotheliale systeem op 
de lange termijn minder toxiciteit te geven dan parenchymale ijzeropslag zoals in de 
hepatocyt.

Hoe verder?
In maart 2014 werden de voor- en nadelen van parenteraal ijzer geëvalueerd tijdens 
de ‘Controversies conference on iron management in chronic kidney disease’ (KDIGO).24 
De strekking was dat de balans voor het gebruik van parenteraal ijzer op grond van 
beschikbare gegevens positief uitvalt bij de juiste indicatie, op voorwaarde dat de do-
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sering en toedieningswijze geschieden volgens de richtlijnen en de contra-indicaties in 
acht worden genomen.

Er is veel ervaring met de moderne ijzerpreparaten. Deze zijn veilig en bij deskundig 
gebruik zijn ernstige reacties uiterst zeldzaam. De snelheid van toediening, de dosis en 
het type patiënt – wel of geen inflammatie – spelen hierbij een rol. Toch is er nog geen 
bewijs voor de veiligheid dat gebaseerd is op harde uitkomstmaten; de beschikbare 
studies zijn relatief klein en van korte 
duur (figuur 2).

Het is duidelijk dat grotere en langer 
lopende studies nodig zijn. En – be-
langrijker nog – er moeten studies met 
harde uitkomstmaten worden verricht. 
Op dit moment loopt in het Verenigd 
Koninkrijk een onderzoek met harde 
uitkomstmaten naar de behandeling 
met parenteraal ijzer van patiënten 
die hemodialyse ondergaan, de ‘Pro-
active IV iron therapy in haemodialysis 
patients’(PIVOTAL)-studie. De primaire 
uitkomstmaten van deze studie zijn de 
tijd tot overlijden – ongeacht de oorzaak 
–, en de samengestelde uitkomstmaat 
van niet-fatale cardiovasculaire gebeur-
tenissen (myocardinfarct, beroerte en 
ziekenhuisopname wegens hartfalen).
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Recent werden de resultaten van de CONFIRM-HF-studie bij patiënten met chronisch 
hartfalen gepubliceerd. Deze studie was verricht om de resultaten van de FAIR-HF-studie 
te kunnen bevestigen (tabel 3).25 Ruim 300 patiënten met systolisch hartfalen en ijzerge-
brek – met en zonder anemie – waren gerandomiseerd naar parenteraal toegediend ijzer 
of placebo. Net als in de FAIR-HF-studie werden ook in deze studie gunstige effecten van 
parenteraal toegediend ijzer gezien op het inspanningsvermogen (6-minuten-looptest), 
de ernst van het hartfalen (afgemeten aan de ‘New York Heart Association’-klasse) en de 
kwaliteit van leven, vergeleken met toediening van een placebo. Hoewel de CONFIRM-
HF-studie niet voldoende power had om een verschil in morbiditeit en mortaliteit aan 
te tonen, was het aantal ziekenhuisopnames wegens hartfalen wel duidelijk gedaald in 
de groep die parenteraal ijzer had gekregen; er was geen verschil in mortaliteit tussen 
beide groepen.

Alle lopende studies naar het effect van parenteraal ijzer bij patiënten met hartfalen 
zijn tot dusver gedaan bij patiënten met een gereduceerde ejectiefractie. Het effect 
van deze behandeling bij patiënten met hartfalen maar een behouden ejectiefractie 
(diastolisch hartfalen, HFpEF) is nog niet bekend.

Conclusie
Functioneel en absoluut ijzergebrek komen vaak voor bij patiënten met chronische 
nierschade of chronisch hartfalen. IJzergebrek speelt, onafhankelijk van anemie, een rol 
bij de inspanningstolerantie, de kwaliteit van leven en de prognose van patiënten met 
chronisch hartfalen.8

Orale ijzertoediening zal niet bij alle patiënten voldoende effectief zijn en parente-
rale ijzertoediening is met de huidige middelen relatief eenvoudig. De voor- en nadelen 
van parenteraal ijzer werden recent geëvalueerd. De conclusie van de ‘Controversies 
conference on iron management in chronic kidney disease’ (KDIGO) was dat de balans 
op grond van de huidige beschikbare gegevens positief uitvalt bij deskundig gebruik 
van parenterale ijzerpreparaten. De studies waar deze conclusie op gebaseerd is zijn 
echter klein en van korte duur geweest; er is geen bewijs op harde uitkomstmaten. 
Verder onderzoek richt zich daar specifiek op.
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