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Ons vaatstelsel is goed te vergelijken met een geavanceerde CV installa0e, waarbij
onze organen de radiatoren zijn, het hart de pomp en de nieren de overloopketel
met ingebouwd filter. ALankelijk van het weer moet de pomp meer of minder
pompen om de radiatoren van voldoende warmte te voorzien. Maar ook de hoeveelheid water in de installa0e is van belang. Is er te weinig water, dan moet de
pomp extra hard werken om alle radiatoren van warmte te voorzien. Maar is er
teveel water dan kan de druk in de ketel teveel worden.
In ons lichaam is het niet anders. ALankelijk van de inspanning die we leveren, moet er meer of minder bloed naar onze organen. Een goede samenwerking
van hart en nieren is hierbij van levensbelang. Een verkeerde afstemming van
beide kan echter zorgen voor een te hoge of lage bloeddruk en daardoor schade
aan de organen. De communica0e tussen de organen gebeurt onder andere door
hormonen. Een belangrijk hormoon, dat in de nier gemaakt wordt, is renine. Als
de bloeddoorstroming in de nier daalt, wordt er extra renine uitgescheiden. Renine ac0veert vervolgens verschillende andere hormonen, waardoor de bloeddruk
toeneemt. Bij sommige mensen is de CV echter verkeerd afgesteld en wordt er
teveel renine uitgescheiden, waardoor er con0nu een te hoge druk in de installa0e is. In dit proefschri4 worden enkele onderzoeken beschreven, die we verricht
hebben om een beter begrip te krijgen van de rol die renine speelt in de samenwerking tussen hart en nieren.
Het hormoon renine is al ruim 100 jaar geleden voor het eerst beschreven,
waarbij gezien werd, dat extracten uit de nier (ren betekent nier in het La0jn) de
bloeddruk konden verhogen. Het duurde echter nog jaren voordat de mechanismen werden ontdekt waarmee renine de bloeddruk verhoogde. Een belangrijk
hormoon dat aangezwengeld wordt door renine, is angiotensine. Veel van de
medicijnen die gebruikt worden om hart- en nierziekten te behandelen, blokkeren de eﬀecten de angiotensine. Hierdoor wordt de bloeddruk en de druk in de
nieren verlaagd. In de afgelopen jaren is echter gebleken, dat er nog veel meer
hormonen zijn, die door renine aangezwengeld worden en dat het blokkeren van
angiotensine weer zorgt voor verhoging van andere hormonen. Sommige hiervan
zijn schadelijk, andere hebben juist een guns0g eﬀect. In hoofdstuk 2 va1en we
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de de medische literatuur samen over de nieuwste ontdekkingen op dit gebied.
Een van de meest interssante ontdekkingen is een receptor, die specifiek renine
kan binden en daardoor signalen aan de cellen afgee4. Voorheen werd gedacht,
dat renine zelf geen direct eﬀect had op cellen, maar alleen via het ac0veren van
andere hormomen. De exacte eﬀecten die deze receptor teweeg brengt, moeten
echter nog verder onderzocht worden.
Dat renine belangrijk is bij mensen met hart- en vaatziekten, is al langer duidelijk, maar of een verhoogd renine onaLankelijk van de bloeddruk ook schadelijk
kan zijn in gezonde mensen, was vooralsnog onvoldoende uitgezocht. In hoofdstuk 3 beschrijven we onderzoeken, waarbij ca 6000 gezonde mensen om de 3-4
jaar gecontroleerd werden op de polikliniek. In totaal werden ze ruim 10 jaar
gevolgd, waarbij bleek dat bij mensen met zonder bloeddrukmedicijnen, maar
wel een hoog renine iets vaker hart- en vaatziekten ontwikkelden. In hoofdstuk 4
werd in een vergelijkbare groep ook onderzocht of een hoog renine gepaard ging
met een snellere achteruitgang in nierfunc0e. Dit bleek niet het geval. Er was bij
aanvang van de studie wel een rela0e tussen slechtere nierfunc0e en een hoog
renine, maar mensen met een hoog renine vertoonden geen versnelde achteruitgang.
In hoofdstuk 5 beschrijven we een onderzoek waarbij, we de nierfunc0e in
ruim 100 pa0ënten met harHalen gemeten hebben met een geavanceerde techniek, waarbij we zowel de bloeddoorstroming van de nier als ook de filtra0esnelheid van het bloed konden meten. Deze pa0ënten werden enkele jaren later
weer opgeroepen voor een onderzoek. Een aanzienlijk deel van de pa0ënten was
helaas inmiddels overleden, waaruit maar weer eens blijkt hoe erns0g ziek pa0ënten met harHalen zijn. In de pa0ënten die wel voor controle konden komen
bleek de nierfunc0e redelijk behouden. Verder bleek, dat vooral de bloeddoorstroming in de nier bepalend was voor de filtra0esnelheid en dat een achteruitgang van bloeddoorstroming gepaard ging met een verminderde filtra0esnelheid.
Dit is in tegenstelling tot gezonde mensen, die ondanks veranderingen in bloeddoorstroming de filtra0e redelijk constant kunnen houden. Een achteruitgang in
nierfunc0e bij pa0nten met harHalen lijkt dus meer een ui0ng van verslechterde
circula0e dan van nierschade.
In hoofdstuk 6 wordt een onderzoek gepresenteerd waarbij pa0ënten met
harHalen en nierfunc0estoornissen een renine remmer of neppil (placebo) kregen voorgeschreven gedurende 6 maanden. Zowel de arts als de pa0ënt wisten niet wie het echte medicijn kreeg. Hiermee konden we objec0ef bestuderen
of dit een verbeterde doorbloeding van de nier zou geven. Immers renine zorgt
via angiotensine voor een vernauwing van de bloedvaten in de nier om de filtra0edruk te verhogen. Helaas bleek dat pa0ënten met een renine remmer wel
een daling in de filtra0edruk en –snelheid kregen, maar geen verbetering van de
bloeddoorstroming. De studie werd dan ook voor0jdig beeindigd.

Nederlandse samenvaAng – Dutch Summary

Tot slot hebben we onderzocht of vitamine D renine kan verlagen in pa0ënten met harHalen. Pa0ënten met harHalen hebben immers meestal een fors verhoogd renine en hoe hoger het renine hoe slechter de prognose. Verder blijkt uit
grote observa0onele studies dat pa0ënten met een laag vitamine D vaker hart- en
vaatziekten krijgen. In dierexperimenten werd reeds door anderen aangetoond
dat vitamine D de vorming van renine kan remmen of dit echter bij mensen ook
zo werkt en met name of dit lukt bij pa0ënten met harHalen die al veel medicijnen krijgen die een eﬀect hebben op het renine was onduidelijk. In hoofdstuk 7
beschrijven we een studie waarbij 101 harHalen pa0ënten geloot werden naar
6 weken behandeling met vitamine D of geen extra behandeling. Bij aanvang
bleek het gemiddelde vitamine D gehalte bij de pa0ënten duidelijk verlaagd en
het renine verhoogd. De pa0ënten die vitamine D kregen lieten vervolgens een
duidelijk s0jging van vitamine D in het bloed zien en een lichte daling van het
renine, terwijl bij pa0ënten die geen vitamine D kregen het renine alleen maar
verder toenam. Derhalve lijkt het dat vitamine D supplementen een guns0g effect zouden kunnen hebben bij pa0ënten met harHalen. Deze studie was echter
te kort en te klein om aan te kunnen tonen of hiermee de overleving en ziektelast
te verbeteren is.
Concluderend speelt renine een zeer belangrijke rol in de rela0e tussen hart
en nieren. De laatste 0jd zijn er zowel nieuwe inzichten gekomen over de verschillende mechanismen waardoor renine zijn invloed uitoefent, maar zijn er ook
nieuwe medicijnen die in kunnen grijpen op de verschillende hormonen die door
renine aangezwengeld worden en nieuwe manieren om renine zelf te remmen.
Wel is voorzich0gheid geboden bij het remmen van renine, omdat het niet in alle
gevallen een guns0g eﬀect hee4. De verschillende nieuwe medicijnen geven ons
de gelegenheid om per pa0ënt een verschillende aanpak te kiezen die het best
geschikt is, echter alvorens we dit kunnen bereiken moet er nog veel uitgezocht
worden over de beste balans tussen de verschillende hormonen.
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