
VU Research Portal

Dietary and Pharmacological Modification of FGF23 and Klotho in Patients with
Chronic Kidney Disease
Adema, A.Y.

2017

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Adema, A. Y. (2017). Dietary and Pharmacological Modification of FGF23 and Klotho in Patients with Chronic
Kidney Disease. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/88020638-3d78-4d4c-b337-7041f7607022


Introductie	

De	nieren	spelen	een	belangrijke	rol	in	het	lichaam.	Ze	zijn	verantwoordelijk	voor	het	uitscheiden	

van	afvalstoffen	via	de	urine,	het	regelen	van	de	vocht-	en	zoutbalans	en	voor	de	aanmaak	van	

hormonen	zoals	renine,	erytropoëtine	(EPO)	en	vitamine	D.	De	meeste	mensen	hebben	twee	

nieren.	Elke	nier	is	opgebouwd	uit	kleine,	functionele	eenheden,	nefronen	genaamd.	Een	nefron	

bestaat	uit	een	bloedfilter	(de	glomerulus)	en	een	lange	nierbuis,	waar	de	gefiltreerde	voorurine	

wordt	geconcentreerd	en	belangrijke	gefiltreerde	stoffen	terug	worden	opgenomen	in	het	bloed.	

Een	gezonde	menselijke	nier	bestaat	uit	een	miljoen	nefronen!	Als	de	nieren	>	3	maanden	een	

hun	taak	om	afvalstoffen	uit	het	lichaam	te	verwijderen	niet	naar	behoren	uit	kunnen	voeren,	

dan	spreekt	men	van	chronische	nierinsufficiëntie	(CNI).	Tevens	kan	er	eiwitverlies	in	de	urine	

op	gaan	treden.	Er	zijn	5	stadia	van	CNI,	van	milde	nierschade	tot	nierfalen.	Verschillende	ziekten	

kunnen	CNI	veroorzaken,	met	als	belangrijkste	factoren	hoge	bloeddruk	en	diabetes.	Patiënten	

met	CNI	hebben	een	grotere	kans	op	het	krijgen	van	hart-	en	vaatziekten	(HVZ),	zoals	een	

hartinfarct,	herseninfarct	of	TIA.	Dit	verhoogde	risico	wordt	niet	alleen	verklaard	door	de	

toegenomen	afvalstoffen	in	het	bloed	en	het	vaker	voorkomen	van	hoge	bloeddruk	of	diabetes.	

Andere,	CNI-specifieke	factoren,	zoals	lekkage	van	eiwit	in	de	urine,	het	optreden	van	

bloedarmoede,	stoornissen	in	het	calcium-	en	fosfaatgehalte	en	het	vitamine	D	metabolisme,	

ontsteking	en	oxidatieve	stress	blijken	ook	een	belangrijke	rol	te	spelen.		De	afgelopen	twee	

decennia	wordt	er	ook	een	belangrijke	rol	toegedicht	aan	1)	fibroblast	growth	factor-23	(FGF23),	

een	eiwit	dat	de	hoeveelheid	fosfaat	in	het	bloed	reguleert	en	2)	Klotho,	een	anti-

verouderingseiwit.	Deze	factoren	blijken	nauw	samen	te	werken,	in	combinatie	met	vitamine	D	

en	dit	wordt	ook	wel	de	FGF23-Klotho-vitamine	D	as	genoemd.	Naast	het	voorkomen	van	verdere	

achteruitgang	van	de	nierfunctie,	is	het	verminderen	van	het	risico	op	HVZ	en	overlijden	een	erg	

belangrijk	doel	in	de	behandeling	van	patiënten	met	CNI.		

	

FGF23	

De	belangrijkste	functie	van	het	in	het	bot	geproduceerde	hormoon	FGF23	is	een	toename	van	

uitscheiding	van	fosfaat	in	de	urine	door	minder	fosfaat	vanuit	de	voorurine	terug	naar	het	bloed	

te	resorberen.		Daarnaast	zorgt	FGF23	voor	een	afname	van	de	hoeveelheid	vitamine	D	en	

parathyreoïd	hormoon	(PTH)	in	het	bloed.	Voor	deze	effecten	van	FGF23	is	de	FGF1c-receptor	in	

combinatie	met	α-Klotho	noodzakelijk.	De	hoeveelheid	FGF23	in	het	bloed	stijgt	al	bij	milde	CNI.	

In	deze	vroege	stadia	van	CNI	houden	de	verhoogde	FGF23	waardes	de	hoeveelheid	fosfaat	in	het	

bloed	stabiel.	Echter,	deze	verhoogde	FGF23	waardes	op	zichzelf	hangen	samen	een	verhoogd	

risico	op	verdere	achteruitgang	van	de	nierfunctie	en	op	het	ontstaan	van	HVZ	en	overlijden.	Het	

lijkt	aannemelijk	dat	FGF23	een	directe	rol	in	dit	risico	speelt.	FGF23	heeft	namelijk	een	nadelig	

effect	op	bepaalde	factoren	van	het	hart-	en	bloedvatsysteem	zoals	vaatvernauwing	en	

vaatstijfheid.	Daarnaast	kan	FGF23	zelf	een	afwijkende	verdikking	van	de	hartspier	(linker	

ventrikel	hypertrofie,	LVH)	veroorzaken	door	binding	aan	de	FGF4-receptor	in	hartspiercellen.	In	

verschillende	studies	is	geprobeerd	om	de	hoeveelheid	FGF23	in	het	bloed	te	verlagen	door	het	



voorschrijven	van	een	fosfaatbeperkt	dieet	en/of	fosfaatbinders.	De	resultaten	van	deze	

onderzoeken	waren	echter	tegenstrijdig.	Een	samenvatting	van	deze	literatuur	wordt	gegeven	in	

hoofdstuk	2.	Tevens	blijkt	uit	dit	hoofdstuk	dat,	naast	de	hoeveelheid	ingenomen	fosfaat,	ook	het	

type,	de	bron	en	de	eiwit-fosfaat	ratio	erg	belangrijk	is	voor	de	hoeveelheid	fosfaat	die	vanuit	de	

darm	in	het	bloed	wordt	opgenomen	(zie	figuur	1,	hoofdstuk	2).	Een	fosfaatbeperkt	dieet	en	

fosfaatbinders	worden	momenteel	niet	toegepast	bij	patiënten	met	milde	CNI	omdat	de	

hoeveelheid	fosfaat	in	het	bloed	dan	nog	normaal	is.	Echter,	FGF23	is	dan	al	wel	verhoogd	en	dit	

hangt	dus	samen	met	een	verhoogd	risico	op	HVZ	en	overlijden.	Om	die	reden	zou	verlagen	van	

de	hoeveelheid	FGF23	in	het	bloed	tijdens	de	vroege	fase	van	CNI	van	voordeel	kunnen	zijn.	In	

hoofdstuk	2	concluderen	we	dat	FGF23	waarschijnlijk	het	best	verlaagd	kan	worden	door	de	

combinatie	van	een	fosfaatbeperkt	dieet	en	een	fosfaatbinder,	in	het	bijzonder	sevelamer.	

Daarom	scheven	we	het	studieprotocol	van	de	SoFT	trial	waarbij	patiënten	met	CNI	een	

combinatie	van	een	fosfaatbeperkt	dieet	en	de	fosfaatbinder	sevelamer	in	oplopende	dosering	

voorgeschreven	krijgen	met	als	doel	FGF23	te	verlagen	(hoofdstuk	3).	Momenteel	worden	er	

nog	deelnemers	geïncludeerd	voor	deze	studie.	Naar	verwachting	zal	deze	studie	eind	2017	

worden	afgerond.	Verder	zal	moeten	worden	uitgezocht	of	verlagen	van	FGF23	inderdaad	tot	een	

verbeterde	klinische	uitkomst	leidt.	Alleen	dan	kan	FGF23	een	belangrijk	behandeldoel	worden.	

	

Klotho	

In	het	tweede	gedeelte	van	dit	proefschrift	draait	het	om	α-Klotho.	α-Klotho	is	ontdekt	als	anti-

verouderingseiwit.	De	levensverwachting	van	muizen	met	α-Klotho	is	namelijk	veel	beter	dan	die	

van	muizen	zonder	α-Klotho.	α-Klotho	wordt	vooral	in	de	nier	geproduceerd	daar	effecten	

hebbende	op	de	uitscheiding	van	fosfaat,	zoals	hierboven	even	is	genoemd.	Daarnaast	kan	α-

Klotho	ook	door	de	nieren	aan	de	bloedbaan	worden	afgegeven	en	in	urine	en	hersenvloeistof	

terecht	komen.	Deze	circulerende	vorm	van	α-Klotho	reguleert	onder	andere	de	activiteit	van	

diverse	molecuulkanalen	op	cellen	in	de	nier	en	andere	organen,	die	op	hun	beurt	de	calcium,	

kalium	en	fosfaatwaardes	in	het	bloed	reguleren.	Tevens	reguleert	α-Klotho	oxidatieve	stress	en	

de	NO-productie	in	het	endotheel	(de	binnenbekleding	van	alle	bloedvaten),		en	zorgt	het	voor	

behoud	van	de	ondoorlaatbaarheid	van	het	endotheel,	naast	verschillende	andere	essentiële	

functies.	De	productie	van	α-Klotho	neemt	behoorlijk	af	bij	toenemende	stadia	van	CNI.	Dit	

gebeurt	zowel	door	verlies	van	gezond	nierweefsel	als	door	afnemende	productie	in	resterend	

gezond	nierweefsel.	Een	tekort	aan	α-Klotho	hangt	samen	met	progressieve	CNI	en	het	vaker	

optreden	van	HVZ,	vaatstijfheid,	vaatverkalking	en	overlijden.	In	hoofdstuk	4	wordt	een	

samenvatting	van	de	literatuur	gegeven	over	het	effect	van	α-Klotho	op	vaatverkalking	en	

endotheel	dysfunctie.	Hieruit	blijkt	dat	een	tekort	aan	α-Klotho	een	belangrijke	rol	speelt	in	het	

ontstaan	van	vaatverkalking	en	endotheel	dysfunctie.	Deze	blijken	beiden	weer	een	belangrijke	

link	te	zijn	tussen	CNI	en	het	verhoogde	risico	op	HVZ.	Omdat,	zoals	zojuist	beschreven,	verlies	

van	α-Klotho	ernstig	nadelige	gevolgen	heeft	voor	het	cardiovasculaire	systeem,	zou	herstel	van	

α-Klotho	van	voordeel	kunnen	zijn.	En	inderdaad,	het	toedienen	van	α-Klotho	aan	muizen	met	



CNI	zorgde	voor	een	afname	van	zowel	de	nierschade	als	een	afname	van	het	ontstaan	van	

vasculaire	calcificaties.	Echter,	het	Klotho-eiwit	is	erg	groot	en	daardoor	zal	het	chronisch	

toedienen	van	α-Klotho	aan	mensen	erg	lastig	zijn.	Om	die	reden	zou	het	laten	toenemen	van	de	

lichaamseigen	productie	van	α-Klotho	een	betere	optie	zijn.	Eerdere	studies	toonden	al	aan	dat	

de	hoeveelheid	α-Klotho	in	het	bloed	toeneemt	door	toediening	van	angiotensine	receptor	

blokkers	en	vitamine	D.	Echter	beide	middelen	worden	reeds	uitgebreid	gebruikt	in	de	

behandeling	van	patiënten	met	CNI	maar	desondanks	is	het	risico	op	HVZ	en	overlijden	bij	

patiënten	met	CNI	nog	steeds	erg	groot.	Vandaar	dat	wij	gezocht	hebben	naar	andere	interventies	

om	de	eigen	α-Klotho	productie	toe	te	laten	nemen.	Voor	deze	studies	wilden	we,	naast	metingen	

van	α-Klotho	in	het	bloed,	ook	α-Klotho	in	de	urine	meten	middels	de	IBL-assay.	Deze	methode	

werd	reeds	eerder	beschreven	maar	in	die	studies	werd	niet	de	betrouwbaarheid	van	deze	assay	

in	de	urine	vermeld.	Dat	hebben	wij	vervolgens	wel	gedaan.	In	hoofdstuk	5	worden	de	

resultaten	beschreven	van	de	stabiliteit	van	α-Klotho	in	zowel	verse	katheter	urine	als	vers	

geloosde	urine,	en	na	verschillende	bewaaromstandigheden.	α-Klotho	blijkt	in	de	urine	erg	

onstabiel	te	zijn.	Als	urine	enige	uren	in	de	blaas	zit	dan	neemt	de	hoeveelheid	α-Klotho	met	

>80%	af.	Door	opslag	van	de	urine	in	een	vriezer	en	aanvullende	vries-dooi	cycli	neemt	de	

hoeveelheid	α-Klotho	zelfs	nog	verder	af.	Toevoeging	van	een	proteaseremmer	of	0.1%	albumine	

aan	de	verse	geloosde	urine	lijkt	de	afname	in	α-Klotho	te	voorkomen	echter	dit	effect	wordt	

volledig	teniet	gedaan	na	invriezen.	Bovendien	is	dat	ook	geen	oplossing	voor	de	afname	van	α-

Klotho	tijdens	het	verblijf	van	de	urine	in	de	blaas.	Vanwege	deze	bevindingen	hebben	we	in	onze	

vervolgstudies	geen	α-Klotho	in	de	urine	gemeten.		

Oxidatieve	stress	ontstaat	door	een	teveel	aan	vrije	zuurstofverbindingen	(reactive	oxygen	

species,	ROS).	Dierenstudies	laten	zien	dat	oxidatieve	stress	α-Klotho	verlaagt.	Bij	CNI	is	er	

sprake	van	toegenomen	oxidatieve	stress.	Hieruit	destilleerden	wij	onze	hypothese	dat	afname	

van	oxidatieve	stress	kan	leiden	tot	toename	van	de	hoeveelheid	α-Klotho	in	het	bloed.	Deze	

hypothese	hebben	we	in	hoofdstuk	6	getoetst.	Er	werd	een	post-hoc	analyse	verricht	in	een	

groep	van	62	proefpersonen	met	mild	tot	matig	ernstige	CNI	die	werden	behandeld	met	een	

combinatie	van	pravastatine	en	vitamine	E	of	placebo,	medicijnen	waarvan	bekend	is	dat	ze	de	

oxidatieve	stress	kunnen	verbeteren.	Alle	proefpersonen	kregen	daarnaast		specifieke	

bloeddrukverlagers,	de	zogenaamde	renine-angiotensine	systeem	remmers.	Tegen	onze	

verwachting	in,	werd	er	geen	toename	van	α-Klotho	concentraties	gemeten	ondanks	dat	het	

oxLDL,	als	maat	voor	oxidatieve	stress	verlaging,	wel	een	verbetering	toonde.	Om	die	reden	

zochten	wij	verder	naar	andere	mogelijkheden	om	α-Klotho	te	verhogen.,	beschreven	in	

hoofdstuk	7.	Omdat	patiënten	met	acromegalie	(een	overmaat	aan	groeihormoon	productie)	erg	

hoge	α-Klotho	concentraties	in	het	bloed	blijken	te	hebben,	vermoedden	wij	dat	dit	

groeihormoon	(GH)	gedreven	is.	In	deze	prospectieve,	single-center	open	case-control	pilot	

studie	hebben	we	16	proefpersonen	gedurende	7	dagen	subcutaan	injecties	met	GH	gegeven	en	

de	verandering	in	α-Klotho	concentraties	in	het	bloed	gemeten.	Inderdaad	bleek	de	hoeveelheid	

α-Klotho	in	het	bloed	hierdoor	toe	te	nemen.	Deze	bevinding	kan	aanleiding	zijn	om	te	



onderzoeken	of	groeihormoon	behandeling	bij	mensen	met	verminderde	nierfunctie	kan	leiden	

tot	een	afname	van	complicaties,	doordat	het	α-Klotho	verhoogt.	

Samenvattend	hebben	de	onderzoeken	in	dit	proefschrift	belangrijk	bijgedragen	aan	methoden	

om	bij	patiënten	met	CNI	het	abnormaal	verhoogde	FGF23	te	verlagen,	en	de	ongunstige	

verlaging	van	α-Klotho	te	verbeteren.	Vervolgonderzoek	is	nodig	om	nu	te	beoordelen	of	deze	

methoden	inderdaad	tot	een	verbetering	van	de	gezondheid	leidt	voor	deze	mensen.	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
	


