
Samenvatting

Adiponectine en vitamine D deficiëntie als cardiovasculaire
risicofactoren

Inleiding

Hart-en vaatziekten (CardioVascular Diseases - CVD) zijn de onderliggende dood-
soorzaken voor een op de drie overledenen in de westerse wereld en de zich ontwik-
kelende landen. Ondanks tientallen jaren van intensief onderzoek is het optreden van
CVD niet goed te voorspellen door conventionele cardiovasculaire risicofactoren. Het
is dus belangrijk om nieuwe mogelijke risicofactoren voor CVD te evalueren met
nadruk op (i) het identificeren van patiënten met een hoog risico op CVD, die
gebaat zijn bij een intensieve behandeling van diabetes, hypertensie en dyslipidemie
en op (ii) het identificeren van nieuwe aangrijpingspunten voor therapeutisch hande-
len.
Er is toenemend bewijs dat hormoonstoornissen verband houden met het optre-

den van CVD. Daarom werd in dit proefschrift geëvalueerd of de twee hormonen
adiponectine en -hydroxyvitamine D ((OH)D) geassocieerd zijn met CVD.

Onderzoeksopzet

In de studies die in dit proefschrift zijn beschreven, is de concentratie van adiponec-
tine en (OH)D bepaald en is de associatie met maten van CVD of het optreden van
CVD bestudeerd in drie verschillende populaties.
De eerste populatie betrof  obese jongeren en  jongeren met normaal ge-

wicht, die deelnamen aan de Styrian Juvenile Obesity Study (STYJOBS). De tweede
was een cohort van  patiënten, die diagnostische coronaire angiografie ondergin-
gen (Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health, LURIC Study) en de derde een
cohort van  mensen uit de algemene bevolking van Hoorn (HOORN Study).
Door middel van een echo-onderzoek werd de intima -media dikte van de a. car-

otis, een maat voor atherosclerose, gemeten (STYJOBS en HOORN Study). Met
behulp van echocardiografie en angiografie werden de structuur en functie van het
hart en de kransslagaderen onderzocht (LURIC Study). De deelnemers aan de LURIC
en de HOORN Study werden gevolgd met betrekking tot het optreden van ziekte en
sterfte.
De beschikbaarheid van drie verschillende cohorten maakte het mogelijk de asso-

ciaties te bestuderen zowel bij jongeren met een laag (STYJOBS), als bij ouderen met
een intermediair risico op CVD (HOORN Study) en bij patiënten met CVD (LURIC
Study). Om te onderzoeken of adiponectine en vitamine D onafhankelijke risicofac-
toren voor CVD zijn, werd in de statistische analyses gecorrigeerd voor verschillende
andere mogelijk verstorende risicofactoren. Het is echter niet uit te sluiten dat er
residuele confounding was. Aan de andere kant kan correctie voor parameters die
deel uitmaken van dezelfde causale keten leiden tot overcorrectie, waardoor een wer-





kelijk bestaande relatie verdwijnt. Tenslotte is het van belang dat de resultaten in dit
proefschrift gebaseerd zijn op observationele studies, wat conclusies over de causali-
teit van de geobserveerde associaties beperkt.

Adiponectine

Adiponectine is een eiwit-hormoon dat voornamelijk door vetweefsel wordt gepro-
duceerd, maar waarvan de concentratie paradoxaal genoeg daalt bij mensen met
overgewicht. Receptoren voor adiponectine worden aangetroffen in verschillende or-
ganen, waaronder hart- en bloedvaten, maar vooral in de lever en skeletspieren.
De resultaten van experimenteel onderzoek suggereren dat adiponectine mogelijk

beschermt tegen CVD. Er is groeiend bewijs dat adiponectine beschermt tegen ver-
storingen in de glucose en vetstofwisseling, een anti-inflammatoir effect heeft en
CVD kan voorkomen. Er bestaan echter aanwijzingen dat CVD zelf kan leiden tot
een stijging in de adiponectineconcentratie. Toch hebben eerdere klinische studies
vrij consistent aangegeven dat lage adiponectine serumconcentraties geassocieerd
waren met een verhoogd risico op CVD. Deze hypothese is onderzocht in dit proefs-
chrift.
In het STYJOBS onderzoek bleek dat een lage adiponectine-concentratie geasso-

cieerd was met een grotere intima-media dikte. In LURIC Study, bij  mannen,
was het adiponectine aanzienlijk lager bij patiënten met vergeleken met patiënten
zonder angina pectoris. Er was echter geen verschil in adiponectine tussen patiënten
met stabiele en instabiele angina pectoris. In een prospectieve analyse van de LURIC
Study, bij mannen en vrouwen, vonden we onverwacht dat juist een hoge en niet
lage adiponectineconcentratie geassocieerd was met een verhoogd risico op sterfte
aan alle oorzaken en op cardiovasculaire sterfte. Deze associatie was het sterkst bij
patiënten met aandoeningen aan de kransslagaderen en bij patiënten met hartfalen.
Verdere analyses bij mannen en  vrouwen in de HOORN Studie bevestigden
dat hoge adiponectine-concentraties geassocieerd waren met een verhoogd risico op
cardiovasculaire sterfte. De relatie van hoge adiponectine met een verhoogd risico op
cardiovasculaire sterfte was met name zichtbaar bij mensen met een geschiedenis van
CVD. Daarentegen was er bij vrouwen zonder CVD een verlaagd risico op sterfte bij
vrouwen met een hogere adiponectineconcentratie en bij mannen zonder CVD was
er een niet-significante U-vormige associatie.
De belangrijkste conclusie van dit proefschrift met betrekking tot de studies over

adiponectine is dat de associatie van adiponectine met CVD afhankelijk is van de
mate van reeds bestaande CVD. Er was een inverse associatie van adiponectine en
cardiovasculair risico in vroege stadia van CVD (STYJOBS), maar dit veranderde bij
toenemende mate van CVD (HOORN Studie) en was uiteindelijk omgekeerd in een
vergevorderd stadium van deze ziekte (LURIC Study). Deze conclusie leidt tot een
nieuw beeld over de rol van adiponectine bij CVD. Het is een interessante hypothese,
dat de combinatie van beschermende effecten van adiponectine op CVD met een
door bestaande CVD veroorzaakte stijging in adiponectine, ten grondslag kan liggen
aan onze resultaten. Om deze hypothese verder te evalueren moet in toekomstige
studies worden onderzocht of de hogere adiponectineconcentratie bij mensen met
CVD (i) het gevolg is van een tegenreactie om de schade van CVD te beperken, (ii)





wordt verhoogd als gevolg van adiponectine-resistentie of (iii) schade veroorzaakt.
Dit moet duidelijk zijn voordat nieuwe behandelingen gericht op het verhogen van
adiponectineconcentraties worden overwogen.

Vitamine D

Vitamine D en vitamine-D metabolieten kunnen eerder als hormonen dan als vita-
minen worden beschouwd. De belangrijkste bron voor vitamine D bij de mens is
vitamine D productie in de huid onder invloed van zonlicht (UV-B straling) en vita-
mine D –opname uit de voeding levert een ondergeschikte bijdrage. Onze huidige
leefstijl met verminderde activiteiten in de buitenlucht, gaat meestal gepaard met een
zeer beperkte tijd van blootstelling aan zonlicht en dit lijkt de belangrijkste oorzaak
voor de wereldwijde pandemie van vitamine D gebrek. Beoordeling van de vitamine
D status is gebaseerd op de (OH)D concentratie, en deze is bij één op de twee
mensen te laag. Historisch gezien, is bekend dat vitamine D suppletie, rachitis bij
kinderen voorkomt. De ontdekking dat de vitamine D receptor in vrijwel het gehele
lichaam tot expressie komt en bevindingen over associaties van vitamine D gebrek
met meerdere chronische ziekten, hebben geleid tot interesse in het belang van vita-
mine D voor de volksgezondheid.
Vitamine D heeft effecten op het cardiovasculaire systeem. Het is aangetoond dat

vitamine D-metabolieten een rol spelen in de regulering van de expressie van vele
genen, die belangrijk zijn voor de cardiovasculaire gezondheid. Er is toenemend
bewijs dat vitamine D het cardiovasculaire risico kan verlagen, door anti-hyperten-
sieve en anti-inflammatoire effecten, verbetering van de glucose-stofwisseling ,
beschermende effecten op hart en nieren en door verlaging van parathyroïd hormoon
(PTH). Een mogelijke sleutel-rol van vitamine D voor cardiovasculaire pathofysiolo-
gie wordt ondersteund door de waarneming dat knock-out muizen zonder vitamine
D receptor CVD ontwikkelen. In dit proefschrift hebben we ons gericht op onder-
zoek naar de relatie tussen (OH)D-concentratie en CVD risico.
In de HOORN Studie werd gevonden dat lage (OH)D concentratie geassocieerd

was met een verhoogd risico op sterfte en op cardiovasculaire sterfte. Deze associatie
was onafhankelijk van de klassieke cardiovasculaire risicofactoren. Er was echter geen
significante associatie tussen de (OH)D-concentratie en carotis intima-media dikte.
Vervolgens toonden analyses van de LURIC Studie aan, dat hoge (OH)D-concen-
traties geassocieerd waren met een lager risico op fatale beroertes. In dezelfde studie
werd ook aangetoond dat patiënten met prevalent en incident hartfalen lagere 

(OH)D-concentraties hadden dan patiënten zonder significante myocard-dysfunctie.
Ook het risico op plotse hartdood was geassocieerd met een de vitamine D status,
maar het risico op fatale hartinfarcten niet. In de HOORN Studie werd aangetoond
dat (OH)D concentraties niet significant geassocieerd waren met systolische hart-
functie. Vitamine D gebrek kwam wel vaker voor bij patiënten met een diastolische
disfunctie, maar deze associatie werd afgezwakt tot een niet-significante trend na cor-
rectie voor leeftijd en andere cardiovasculaire risicofactoren.
Concluderend suggereren deze resultaten dat mensen met een vitamine D defi-

ciëntie een verhoogd risico op CVD hebben. Deze resultaten dragen bij aan de
kennis van de associaties tussen lage (OH)D concentratie en meerdere chronische





ziekten. We kunnen echter nog geen aanbevelingen geven met betrekking tot vita-
mine D suppletie voor het verlagen van het risico op hart-en vaatziekten. Daarvoor
zijn eerst resultaten nodig van grootschalige gerandomiseerde gecontroleerde studies.

Algemene Conclusie

Door gebruik te maken van gegevens van de observationele studies, hebben de resul-
taten van dit proefschrift geleid tot een beter begrip over de rol van adiponectine en
vitamine D in gezondheid en ziekte bij de mens. Toekomstige studies zijn gericht op
de mogelijke klinische toepasbaarheid van adiponectine en vitamine D behandeling.




