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Introductie

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer één. 
Uit de statistieken blijkt dat de sterfte aan HVZ de laatste twee decennia 
is afgenomen. De incidentie van HVZ is echter minder hard gedaald. Dat 
impliceert dat hart- en vaatziekten vaker niet direct fataal zijn. Degenen 
die HVZ overleven ontwikkelen vaak hartfalen en verlies aan hartfunctie 
in de daaropvolgende jaren. Als een gevolg daarvan zal de prevalentie van 
hartziekten, waaronder hartfalen, de komende jaren toenemen. Dat is, 
buiten een last voor de patiënt, een grote belasting op het zorgsysteem.

Het is belangrijk om te werken aan preventie van HVZ. Hoewel er al veel 
aandacht is geschonken aan belangrijke HVZ risicofactoren zoals roken, 
obesitas en type 2 diabetes, zijn er ook andere factoren die een rol spelen 
in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Daar is vaak minder over 
bekend. Daarom is het zaak die andere, nieuwe risicofactoren in kaart 
te brengen.

Vitamine D is een belangrijk hormoon voor botgezondheid. De laatste tien 
jaar is er meer bewijs gevonden dat andere factoren binnen het vitamine 
D metabolisme – zoals parathormoon (PTH) en fosfaat – ook een rol 
spelen bij de handhaving van calciumspiegels. PTH wordt in het menselijk 
lichaam aangemaakt door de bijschildklieren. Zowel vitamine D als PTH 
zijn onderdeel van een complex metabolisme dat de calciumwaarden 
reguleert. Parathormoon speelt een belangrijke rol bij het omzetten 
van vitamine D naar de meest actieve vorm. In dit proefschrift wordt 
gekeken of verstoringen van het vitamine D metabolisme een mogelijke 
risicofactor zijn voor HVZ.

Het doel van dit proefschrift is om potentiële mechanismen te 
ontrafelen in de relatie tussen vitamine D en klinische en subklinische 
uitkomstmaten van hartgezondheid. De relatie tussen zowel vitamine D 
als PTH is bestudeerd met verschillende aspecten van hartgezondheid, 
gebruikmakend van verschillende onderzoekstechnieken en populaties.

Cardiovasculaire gebeurtenissen

Het tweede hoofdstuk beschrijft een actueel systematisch 
literatuuroverzicht van prospectieve studies die de relatie rapporteren 
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tussen PTH en HVZ en intermediaire uitkomstmaten. De meta-analyse 
geeft aan dat hogere PTH-waarden significant geassocieerd zijn met een 
verhoogd risico op totale HVZ, fatale HVZ en non-fatale HVZ variërend 
van 45-50%. De intermediaire uitkomstmaten laten zien dat verhoogde 
PTH-waarden geassocieerd zijn met hogere bloeddruk bij mannen, een 
trend voor een verhoogd risico voor incidentie hypertensie, en een 
hogere linkerkamermassa bij zowel mannen als vrouwen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de relatie tussen serum PTH en het risico op totale 
sterfte en HVZ mortaliteit in de Hoornstudie. De resultaten laten zien dat 
hogere PTH-waarden prospectief geassocieerd zijn met totale sterfte. De 
resultaten voor hogere PTH-waarden en HVZ mortaliteit laten een zelfde 
patroon zien. De associatie is dan alleen significant vanaf een bepaalde 
drempelwaarde (kwartiel 4 vs. kwartiel 1-3).

Biomarkers, hart structuur- en functie

Hoofdstuk 4 evalueerde de relatie tussen serum vitamine D 
en PTH-waarden met biochemische, electrocardiografische en 
echocardiografische metingen van hartfunctie. Vitamine D was niet 
geassocieerd met één van de biochemische, electrocardiografische en 
echocardiografische uitkomsten. PTH daarentegen was geassocieerd met 
hogere N-terminaal pro-B-type natriuretisch peptide, hogere troponine 
T waarden en hogere linkerkamermassa bij mensen met chronische 
nierziekten. Bij mensen met een normale nierfunctie was PTH niet 
geassocieerd met één van de uitkomsten. 

In hoofdstuk 5 is de associatie onderzocht tussen zowel serum vitamine 
D als PTH-waarden met B-type natriuretisch peptide (BNP). Bij ouderen 
waren vitamine D en PTH beiden cross-sectioneel geassocieerd met 
hogere BNP waarden bij mensen met verminderde nierfunctie. Serum 
PTH was geassocieerd met hogere BNP waarden onafhankelijk van 
vitamine D. In de longitudinale analyses waren vitamine D en PTH niet 
geassocieerd met BNP waarden na 8 jaar. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de relatie tussen serum vitamine D en PTH met 
hartstructuur en -functie na 8 jaar bij ouderen. Lage vitamine D waarden 
zijn geassocieerd met hogere linkerkamer massa na 8 jaar bij mensen 
met een geschiedenis van HVZ en mensen met een lagere nierfunctie. 
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De associaties zwakten af na corrigeren voor PTH wat op zichzelf wel 
geassocieerd was met hogere linkerkamermassa bij mensen met 
verminderde nierfunctie.

Hoofdstuk 7 evalueerde de relatie tussen zowel vitamine D als PTH met 
hartstructuur en -functie gemeten met magnetic resonance imaging (MRI). 
Vitamine D waarden waren niet geassocieerd met MRI uitkomstmaten 
bij ouderen. Hogere PTH-waarden waren wel geassocieerd met lagere 
ejectiefractie en hogere linkerkamermassa.

Hypertensie

Hoofdstuk 8 laat de prospectieve relatie zien tussen zowel vitamine D als 
PTH met incidentie hypertensie in een groot multi-etnisch cohort na 9 
jaar. Lagere vitamine D waarden zijn zwak geassocieerd met hoger risico 
op incidentie hypertensie. Hogere PTH-waarden zijn geassocieerd met 
een significant hoger risico op hypertensie, onafhankelijk van vitamine 
D en nierfunctie. 

Conclusie

Onze observaties laten zien dat een vitamine D tekort en verhoogd 
PTH veel voorkomen onder ouderen. Resultaten van dit proefschrift 
leveren geen bewijs voor een beschermend effect van vitamine D op 
hartgezondheid. 

Daarentegen, verhoogde PTH-waarden kunnen wel schadelijk zijn 
voor de hartgezondheid. Dat is bevestigd en herhaald in meerdere 
epidemiologische studies. Het totale bewijs laat zien dat niet vitamine 
D, maar PTH risicofactoren voor hart- en vaatziekten kan beïnvloeden en 
een rol kan spelen in de ontwikkeling van HVZ. 

Dit proefschrift draagt bij aan het onderzoeksveld cardiovasculaire 
epidemiologie en voorziet een belangrijke stap in het ontrafelen 
van verstoringen van PTH-waarden en onderliggende mechanismen 
van hartgezondheid. Als hogere PTH-waarden schadelijk kunnen zijn 
voor hartgezondheid kan het verlagen van PTH spiegels mogelijk HVZ 
voorkomen.
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