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Vitamine D en skeletspier structuur en functie 
 
Vitamine D, beter bekend als de zonlicht vitamine, heeft een belangrijke invloed op veel 
verschillende weefsels, ook op spierweefsel. Vitamine D tekort in de mens wordt 
geassocieerd met een lagere maximale spierkracht en atrofie van type II spiervezels. 
Verder is het aangetoond dat een vitamine D tekort veranderingen veroorzaakt in de 
contractiele eigenschappen van spieren. In ratten en kippen is het bijvoorbeeld 
aangetoond dat de relaxatiesnelheid afneemt tijdens een tekort aan vitamine D. 
Daarnaast is de vitamine D receptor (VDR) aangetoond in skeletspierweefsel, wat verder 
suggereert dat vitamine D een direct effect zou kunnen hebben op  de genexpressie in 
skeletspierweefsel en de regulatieve adaptatie processen. 
 Het doel van dit proefschrift is inzicht te krijgen via welke mechanismen vitamine 
D de structuur en contractiele eigenschappen van de skeletspier beïnvloedt. Dit werd 
gedaan door 1) de actieve vorm van vitamine D (1,25D) te verhogen in volwassen en oude 
ratten, 2) door ratten vitamine deficiënt te maken en 3) de invloed te bestuderen van 
1,25D op ex vivo gekweekte Xenopus laevis spiervezels.  
In de studies beschreven in de hoofdstukken 2 en 3 is bij ratten onderzocht wat de 
effecten zijn van een verhoging van de vitamine D spiegels in het bloed. Gedurende een 
periode van 6 weken werd bij oude ratten het gehalte van 1,25D verhoogd door 
alfacalcidol supplementatie. Alfacalcidol is een farmacologische vitamine D analoog die 
relatief snel kan worden omgezet in de actieve vorm van vitamine D. Zoals verwacht 
leidde suplementatie van alfacalcidol tot een toename van 300-400% van de 1,25D 
concentratie in het serum. Naast een verhoging van de 1,25D serum spiegel bleek dat de 
calcium serum gehaltes ook sterk toenamen. Na een periode van 6 weken alfacalcidol 
supplementatie bleek dat er een afname was van de spiermassa en kracht wat 
waarschijnlijk veroorzaakt werd door atrofie van type II (IIb en IIx) spiervezels. Deze atrofie 
ging gepaard met een verhoogde expressie van de ubiquitin ligase MuRF1, een eiwit dat 
deel uitmaakt van de ubiquitin-proteosome pathway dat een belangrijke rol speelt in eiwit 
degradatie, wat een aanwijzing is dat de eiwit afbraak is verhoogd. De spierkracht afname 
was in dezelfde orde van grote als de afname in spiermassa, wat betekent dat de 
specifieke kracht van de spier niet was aangedaan. Verder bleek dat de frequentie-kracht 
relatie naar links was verschoven, hetgeen betekent dat na alfacalcidol supplementatie en 
de gepaard gaande verhoging van de 1,25D serum concentratie  bij lagere stimulatie 
frequenties de spier (Gastrocnemius medialis) een hogere kracht leverde.  
 De toegenomen serum concentraties van 1,25D waren geassocieerd met 
hypercalcemie alsmede een afname in de voedselinname waardoor het niet mogelijk is 
om de gevonden adaptaties toe te schrijven aan verhoogde serum concentratie van 1,25D 
per se. Mogelijk is een deel van de spieradaptaties en krachteigenschappen bepaald door 
andere veranderingen, bijvoorbeeld hypercalcemie.  

Om het effect van een verhoogde 1,25D gehalte per se te onderzoeken vereist 
een aanpak waarbij alleen 1,25D concentraties rond spiervezels verhoogd wordt en de 
overige factoren onveranderd blijven. In hoofdstuk 5 staan experimenten beschreven, 
waarbij in een kweeksysteem voor volgroeide spiervezels het effect van 1,25D per se op 
de maximale spiervezel kracht en de vezelgrootte is onderzocht. Geïsoleerde, volgroeide 
spiervezel van de Xenopus laevis werden gekweekt in een medium met en zonder 1,25D 
supplementatie. Deze experimenten lieten zien dat 1,25D per se niet leidt tot hypertropfie 
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en een toename in het aantal sarcomeren in serie. Hoewel in vivo bij ratten de specifieke 
kracht gelijk bleef gedurende verhoogde 1,25D serum concentraties, bleek de specifieke 
maximale tetanische kracht van de Xenopus spiervezels  tijdens de kweek af te nemen. 
Verder bleek dat de 10% relaxatie tijd en de half relaxatietijd afnamen, hetgeen 
vermoedelijk het gevolg is van een verminderde excitatie-contractie koppeling als gevolg 
van de hoge 1,25D in het kweekmedium. 
 Hoofdstuk 4 beschrijft de effecten van een laag vitamine D gehalte bij ratten. 
Door ratten voor lange tijd (10 weken) een vitamine D deficiënt dieet te geven en in 
kunstlicht te huisvesten bleek het mogelijk om de vitamine D concentratie te verlagen tot 
minder dan de detectiegrens van 12 nM. In tegenstelling tot onze hypothese resulteerde 
vitamine D gebrek niet in een afname van de spiermassa en maximale spierkracht. 
Afgezien van de kracht-frequentie relatie, die naar links was verschoven, waren er geen 
verschillen in de contractiele eigenschappen van vitamine D deficiënte dieren. Ook bleken 
de mRNA expressie levels van α-skeletal actin, MAFbx, MURF1, c-myc , CYP27B1 en de 
VDR onveranderd. Deze onveranderde expressie niveaus laten zien dat in vivo vitamine D 
deficiëntie niet leidt tot vroege verandering in signaal transductieroutes die leiden tot 
hypertropfie en veranderde contractiele eigenschappen. 

De resultaten in dit proefschrift suggereren dat vitamine D per se geen 
hypertroof effect heeft op skeletspieren en dat het de relaxatiesnelheid niet verhoogt. 
Omdat vitamine D de calcium, fosfor, en parathyroid hormoon serum concentraties 
reguleert, zijn waarschijnlijk een of meerdere van deze factoren belangrijker in de 
regulatie van spiermassa en spierfunctie dan vitamine D zelf. Vitamine D lijkt voornamelijk 
een indirect effect op de regulatie van spiermassa en functie te hebben. Om inzicht te 
krijgen in de onderliggende mechanismen via welke vitamine D betrokken is bij de 
regulatie van spiermassa en kracht verreist een nadere studie van de effecten van deze 
factoren en hun interacties. 
 
 
 
 
 
 




