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De vitamine D metaboliet 1,25-dihydroxyvitamine D (1,25(OH)2D) speelt een sleu-
telrol bij het handhaven van de calcium homeostase door middel van effecten op 
de darm, het bot en de nier. De metaboliet 1,25(OH)2D wordt in de nier gevormd uit 
de belangrijkste circulerende metaboliet 25-hydroxyvitamine D (25(OH)D) door het 
enzym 1α-hydroxylase, dat afkomstig is van het gen CYP27B1. Lage serum 25(OH)D 
concentraties zijn geassocieerd met een lagere botmineraaldichtheid, een verhoogde 
turnover van bot, een verminderd fysiek functioneren en een verhoogd risico op bot-
breuken. Om het risico op vallen en botbreuken te verminderen en om de botmine-
raaldichtheid en spierkracht te optimaliseren, is een adequate spiegel van 25(OH)D  
essentieel. Echter, de optimale 25(OH)D spiegel in mensen staat ter discussie. Dit 
wordt veroorzaakt door het bestaan van verschillende drempelwaardes voor verschil-
lende uitkomstmaten, zoals botmineraaldichtheid en fysiek functioneren. De relatie 
tussen de 25(OH)D spiegel en botmineraaldichtheid of fysiek functioneren zouden 
kunnen worden verklaard door de locale omzetting van 25(OH)D naar 1,25(OH)2D, 
omdat zowel bot als spier 1α-hydroxylase tot expressie brengen. Circulerend 25(OH)D  
zou substraat kunnen zijn voor de intracellulaire synthese van 1,25(OH)2D in bot en 
spier. Vervolgens kan 1,25(OH)2D na het binden aan de vitamine D receptor (VDR) 
de proliferatie en differentiatie van cellen locaal beïnvloeden. Wanneer het locaal 
gevormde 1,25(OH)2D een positief effect heeft op de functie van osteoblasten of 
skeletspiercellen, is het belangrijk om te weten welke factoren de locale vorming van 
1,25(OH)2D beïnvloeden, zeker voor de preventie en behandeling van bijvoorbeeld 
metabole botaandoeningen zoals osteoporose. Echter, hoe 1α-hydroxylase wordt 
gereguleerd in bot- en skeletspiercellen is grotendeels onbekend. Het doel van dit 
proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de effecten van het locaal gevormde 
1,25(OH)2D en de factoren die het locale vitamine D metabolisme beïnvloeden in 
bot- en spierweefsel.

Zowel in vitro als in vivo modellen zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de effecten 
van het locaal gevormde 1,25(OH)2D en door welke factoren het locale vitamine D 
metabolisme wordt beïnvloed in bot- en spierweefsel. Met behulp van een kweek-
model voor primaire humane osteoblasten, hebben we aangetoond dat incubatie 
met 25(OH)D resulteerde in een verminderde proliferatie van osteoblasten en een 
verhoogde expressie van genen die geassocieerd zijn met osteoblast rijping en bot 
mineralisatie [hoofdstuk 2]. Osteoblasten reageren op 25(OH)D met een verhoogde 
expressie en activiteit van alkalische fosfatase, een verhoogde expressie van oste-
opontine en ook een verhoogde expressie en secretie van osteocalcine. Bovendien 
brachten osteoblasten CYP27B1 tot expressie en waren ze in staat om 25(OH)D om 
te zetten naar 1,25(OH)2D op een dosis-afhankelijke wijze. Dit suggereert dat het 
gevormde 1,25(OH)2D door osteoblasten in dit kweeksysteem bindt aan de VDR in 
dezelfde cel of in buurcellen wat leidt tot een verandering van de expressie van ge-
nen met een VDR respons element. Osteoblasten bleken ook in staat om 25(OH)D  
en 1,25(OH)2D concentraties te reduceren door de activiteit van 24-hydroxylase, 
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waardoor een overmaat van vitamine D metabolieten in de cel wordt voorkomen. Hy-
droxylatie van 25(OH)D op de 24ste positie resulteerde in de vorming van 24R,25-di-
hydroxyvitamine D (24R,25(OH)2D) dat mogelijk ook betrokken is bij de differentiatie 
van osteoblasten.

Vanwege de autocriene en paracriene effecten van 1,25(OH)2D op osteoblasten, 
veronderstelden we dat de expressie van 1α-hydroxylase in osteoblasten niet syste-
misch wordt gereguleerd door de belangrijkste regulatoren van 1α-hydroxylase in de 
nier. Deze hypothese werd bevestigd door het aantonen dat CYP27B1 mRNA con-
centraties in primaire humane osteoblasten niet werden verhoogd door parathyreo-
idhormoon (PTH) of verlaagd door 1,25(OH)2D, fibroblast growth factor 23 (FGF23), 
calcium of fosfaat [hoofdstuk 2 en 3]. CYP27B1 mRNA concentraties in botweefsel 
waren eveneens onafhankelijk van circulerende 25(OH)D en 1,25(OH)2D spiegels. 
CYP24 mRNA levels in botweefsel werden ook niet beïnvloed door circulerende 
25(OH)D en 1,25(OH)2D spiegels [hoofdstuk 6 en 7], terwijl osteoblasten in kweek 
mRNA concentraties van CYP24 sterk verhoogden in de aanwezigheid van 25(OH)D  
en 1,25(OH)2D [hoofdstuk 2]. Bovendien werden CYP24 mRNA concentraties niet 
beïnvloed door PTH, FGF23, calcium en fosfaat [hoofdstuk 3]. Deze resultaten 
suggereren dat de regulatie van 1α-hydroxylase and 24-hydroxylase in bot anders is 
dan in de nier. De expressie van 1α-hydroxylase en 24-hydroxylase in bot wordt zeer 
waarschijnlijk niet gereguleerd door systemische factoren, maar op locaal niveau.

Botremodellering leidt tot locale veranderingen in extracellulaire calcium concen-
traties als gevolg van botresorptie door osteoclasten. In hoofdstuk 3 laten we zien 
dat primaire humane osteoblasten hun mRNA expressie verhoogden in de aanwe-
zigheid van hoge calcium concentraties. Omdat is aangetoond dat hoge calcium 
concentraties in het medium de osteoblast differentiatie en matrix mineralisatie ver-
hogen, veronderstelden we dat de hogere CYP27B1 mRNA concentraties het gevolg 
waren van een toename van de rijping van osteoblasten. We vonden inderdaad dat 
mRNA concentraties van dentin matrix protein 1 (DMP1), een osteocyten marker, ook 
waren verhoogd in de aanwezigheid van hoge calcium concentraties. Dit suggereert 
dat CYP27B1 mRNA concentraties omhoog gaan wanneer osteoblasten rijpen. Door 
de rol van DMP1 in de mineralisatie in bot zou de locale synthese van 1,25(OH)2D 
belangrijk kunnen zijn voor matrix mineralisatie, wat mogelijk is in de aanwezigheid 
van hoge calcium concentraties. 

Een belangrijke locale factor die de activiteit van botcellen beïnvloedt is mecha-
nische belasting. Mechanische belasting veroorzaakt een extracellulaire vloeistof-
stroom in het canaliculaire netwerk in bot wat resulteert in het gewaarworden van druk 
door de osteocyt. Osteocyten, maar in mindere mate ook osteoblasten, reageren op 
mechanische stimuli door de productie van signaalmoleculen. Deze signaalmoleculen 
beïnvloeden een groot aantal reacties in botcellen die uiteindelijk kunnen resulteren 
in het stimuleren van de differentiatie van osteoblasten. Wij hebben aangetoond dat 
mechanische belasting van osteoblasten in de vorm van een pulserende vloeistof-
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stroom leidde tot een verhoging van CYP27B1 mRNA concentraties [hoofdstuk 4]. 
Verhoogde CYP27B1 mRNA concentraties zouden kunnen resulteren in locaal ver-
hoogde concentraties van 1,25(OH)2D wat vervolgens een verhoogde differentiatie 
van osteoblasten kan bewerkstelligen. Op deze manier zou de locale synthese van 
1,25(OH)2D kunnen bijdragen aan het stimulerende effect van mechanische belas-
ting op de differentiatie van osteoblasten. Echter, of mechanische belasting van os-
teoblasten naast het verhogen van CYP27B1 mRNA concentraties ook resulteert in 
een toename van de vorming van 1,25(OH)2D, zal nog vastgesteld moeten worden. 

Naast de expressie van het 1α-hydroxylase enzym in osteoblasten, zijn locale 
concentraties van 1,25(OH)2D ook afhankelijk van de hoeveelheid substraat. De 
beschikbaarheid van substraat is mogelijk heel belangrijk omdat de expressie van 
1α-hydroxylase in osteoblasten zeer waarschijnlijk niet systemisch maar locaal wordt 
gereguleerd. De expressie van CYP27B1 en CYP24 mRNA in bot werd niet beïnvloed 
door lage serum spiegels van 25(OH)D en 1,25(OH)2D [hoofdstuk 6 en 7]. In geval 
van vitamine D deficiëntie kunnen lage 25(OH)D spiegels daarom een beperkende 
factor zijn voor de intracellulaire synthese van 1,25(OH)2D. Wanneer de hydroxylatie 
van 25(OH)D in bot een belangrijke locale bron is voor 1,25(OH)2D, dan kan een lage 
25(OH)D spiegel in het serum leiden tot een verminderde of veranderde activiteit van 
botcellen. Echter, onder welke omstandigheden er een negatieve impact van lage 
serum 25(OH)D spiegels op bot plaatsvindt, dient nog te worden onderzocht.

Met behulp van een kweekmodel voor C2C12 muizen myoblasten hebben we aan-
getoond dat zowel 25(OH)D als 1,25(OH)2D de proliferatie van myoblasten verlaag-
de [hoofdstuk 5]. In C2C12 spiercellen werden de concentraties van MHC mRNA 
verhoogd in de aanwezigheid van hoge concentraties 1,25(OH)2D, maar 1,25(OH)2D 
behandeling leidde niet tot hypertrofie, een verandering in de expressie van myogene 
regulatoire factoren of activatie van de Akt/mTOR-signaalroute. Dit suggereert dat 
in skeletspieren in vivo de effecten van 1,25(OH)2D vooral zullen plaatsvinden in het 
activatieproces van satellietcellen wat belangrijk is voor de regeneratie en ontwikke-
ling van spieren, en niet zozeer in de regulatie van de turnover van eiwitten in spier-
vezels. We hebben ook aangetoond dat skeletspiercellen mRNA van zowel CYP27B1 
als CYP24 tot expressie brengen, hoewel er geen activiteit van de 1α-hydroxylase in 
deze cellen kon worden aangetoond. Daarom zal in een ander model aangetoond 
moeten worden of er activiteit van de 1α-hydroxylase aanwezig is in skeletspiercel-
len. Door de afwezige of extreem lage 1α-hydroxylase activiteit in ons kweekmodel 
kunnen de effecten van 25(OH)D op de proliferatie van C2C12 cellen direct zijn of in-
direct door omzetting van 25(OH)D naar 24R,25(OH)2D. Immers, na behandeling van 
skeletspiercellen met 1,25(OH)2D of 25(OH)D hebben we sterk verhoogde mRNA 
concentraties van CYP24 gevonden vergeleken met onbehandelde cellen. Bovendien 
waren C2C12 skeletspiercellen in staat om 25(OH)D om te zetten naar 24R,25(OH)2D 
dat een rol kan spelen in de proliferatie en differentiatie van myoblasten.

We kunnen concluderen dat botweefsel en mogelijk ook skeletspierweefsel in staat 
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zijn om de effecten van 1,25(OH)2D nauwkeurig te regelen. De metaboliet 25(OH)D 
wordt in osteoblasten omgezet naar de meest actieve metaboliet 1,25(OH)2D door 
het enzym 1α-hydroxylase, wat resulteert in effecten op de proliferatie en differentia-
tie van cellen. Intracellulaire concentraties van zowel 25(OH)D als 1,25(OH)2D wor-
den gereduceerd door 24-hydroxylase wat vervolgens leidt tot een vermindering van 
locale effecten van 1,25(OH)2D. Zowel de expressie van 1α-hydroxylase als 24-hy-
droxylase lijkt locaal en niet systemisch te worden gereguleerd, waardoor botweefsel 
in staat kan zijn om nauwkeurig de intracellulaire concentraties van de actieve meta-
boliet te reguleren afhankelijk van de specifieke behoefte op een bepaald moment. 
Dit fijne regelmechanisme van locale hormooneffecten in perifere doelorganen blijkt 
een veelvoorkomend biologisch principe te zijn binnen het endocriene systeem. Onze 
resultaten met betrekking tot de omzetting van 25(OH)D naar 1,25(OH)2D zouden 
het verband tussen de serum 25(OH)D spiegel en de uitkomstmaten voor botge-
zondheid als wel fysiek functioneren kunnen verklaren. Onze resultaten kunnen ook 
de kennis verhogen van de rol en regulatie van het locale vitamine D metabolisme in 
bot en spier. Dit zou belangrijk kunnen zijn voor het vaststellen van de optimale serum 
25(OH)D spiegel en voor de preventie en behandeling van osteoporose en andere 
metabole botziekten.
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