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Summary 

Life does not end if renal function quits, but the overall prognosis is not rosy at all. 
Though the therapeutic armamentarium for renal failure has been broadened over 
the years, modern treatment still has not been able to optimize prognosis. Science 
still searches explanatory causes of the high burden of cardiovascular morbidity 
and mortality in patients with chronic kidney disease. This thesis is the resultant of 
such search in which the vessel wall plays a central role.  

Chronic kidney disease and cardiovascular risk 

Renal insufficiency is defined as a lowering in glomerular filtration rate, and/or the 
presence of proteinuria and classified into 5 stages (Table 9.1.). The increased 
prevalence of cardiovascular disease in dialysis patients is known for years. More 
recently, it has become clear that even patients with mild to moderate chronic 
kidney disease (CKD) have an increased cardiovascular risk. In the Hoorn-study, 
starting from a normal eGFR (>90 ml/min/1.73m2), a linear association was found 
between eGFR decrease and cardiovascular mortality. In case of albuminuria, the 
PREVEND-study, performed in the Dutch city of Groningen, has shown that a 
doubling of the albuminuria was associated with a 29% increase of in 
cardiovascular mortality.     
A decline in renal function is mostly accompanied with traditional cardiovascular 
risk factors such as hypertension, hyperlipidemia, obesity and diabetes mellitus 
(DM). However, these traditional risk factors do not completely account for the 
association between CKD and the increased cardiovascular risk. Therefore, in the 
past years, investigators intensively searched for additional non-traditional risk 
factors that could explain the association between CKD and cardiovascular risk.    
 
 
Table 9.1 Stages of chronic kidney disease. 

Stage Description of kidney damage with: GFR (ml/min/1.73m2) 
1 Normal or ↑ GFR, but evidence of kidney damage e.g., albuminuria ≥90 
2 Mild chronic kidney failure with evidence of kidney damage e.g., 

albuminuria and ↓ GFR 
60-89 

3 Moderate chronic kidney failure, ↓ GFR 30-59 
4 Severe chronic kidney failure, ↓ GFR 15-29 
5 End-stage renal failure <15 

Classification of chronic kidney disease according to the K/DOQI clinical practice guidelines for chronic 
kidney disease; GFR: glomerular filtration rate. 
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Vascular alterations in chronic kidney disease 

Arteries have two functions. First, arteries fulfill the nutritive needs of the tissues. 
Both in the general population and in patients with chronic kidney disease, 
atherosclerosis is the most important threat for this “transport” function. 
Atherosclerotic changes are mostly localized at the intima layer of elastic arteries. 
This process will cause a reduction of the lumen size of the artery, which eventually 
causes ischemia. Apart from the traditional risk factors such as age, male gender, 
smoking, hypertension and diabetes mellitus, several non-traditional risk factors 
have been associated with atherosclerosis in subjects with chronic CKD. These 
factors incorporate anemia due to a decline in erythropoietin production, uremic 
toxins due to a decrease in renal clearance and increase in oxidative stress. Last 
but not least, atherosclerosis is an inflammatory process. CKD results in a 
decrease in the renal clearance of pro-inflammatory cytokines which causes a rise 
of inflammatory markers such as C-reactive protein, which contribute to an 
atherogenic milieu. 
The second important arterial function is the transformation of the pulsatile blood 
flow which comes from the left ventricle, into a continuous flow. This cushioning 
function depends on the flexibility of the vessel wall. Renal dysfunction is 
associated with mediasclerosis (hardening of the media-layer of the vessel wall) 
which causes an increase in arterial stiffness and impedes the cushioning function.  
Aging is a major cause of an increase in arterial stiffness. However, CKD involves 
factors that may also additionally influence arterial stiffness. The arterial wall is 
exposed to hemodynamic and atherogenic factors. Two proteins, collagen and 
elastin are major contributors to arterial stiffness that normally are balanced. CKD 
often combines with hypertension and the resulting increase in luminal pressure 
causes an excessive collagen production and an increase in arterial stiffness. Also 
non-traditional risk factors influence arterial stiffness. The frequently encountered 
volume overload in CKD results in an activation of the systemic and local renin 
angiotensin aldosteron system. This causes a rise in the collagen part of the 
extracellular matrix and a proliferation of the vascular smooth muscles. From stage 
3-4 CKD onwards, the derangement of the calcium-phosphate metabolism is a 
contributor to mediasclerosis of the large vessels which results in an increase in 
arterial stiffness and cardiovascular mortality. 
In this thesis the results of several studies of the association between renal 
insufficiency and arterial alterations in patients with mild to moderate chronic 
kidney disease and end-stage renal disease are presented. In addition, the 
associations of traditional and non-traditional risk factors such as markers of 
oxidative stress and derangements of the calcium-phosphate metabolism with 
such arterial alterations are shown. At last, the association of serum fetuin-A, a 
systemic calcification inhibitor, with mortality in a large dialysis cohort is included in 
this thesis. 
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Chronic kidney disease and arterial stiffness 

In chapter 2 we studied whether mild to moderate CKD was associated with a 
greater arterial stiffness. This study uses data from the Hoorn-study. Briefly, the 
Hoorn Study is a cohort study of glucose tolerance and cardiovascular disease in 
the general population. In 806 subjects with a mean age of 68 years, peripheral 
and central arterial stiffness was measured and eGFR and urinary albumin 
creatinine ratio (UACR) were used as renal function parameters. The most 
important findings of this study were that both a decrease of the eGFR and an 
increase of the UACR were mutually independently associated with a greater 
peripheral arterial stiffness. Furthermore a greater UACR, in contrast to eGFR, was 
associated with a greater central arterial stiffness. In addition, the found 
associations were not influenced by the presence of diabetes.  
These findings may explain, in part, why a lower eGFR and an increased 
microalbuminuria are associated with greater risk of CVD and suggest that 
amelioration of arterial stiffness could be a target of intervention. 

Intima media inhomogeneity; a new surrogate parameter for 
atherosclerosis? 

The arterial wall consists of an intimal, medial and adventitial layer. The thickness 
of the intima-media complex of the common carotid artery (CCA) is generally used 
as a marker for generalized atherosclerosis. However, it has become clear that the 
intima media thickness (IMT) is not just determined by atherogenic factors, but 
also increases due to hemodynamic factors. In addition, several previous studies 
have shown unexpectedly “normal” values of the IMT of dialysis patients compared 
to controls. This remarkable finding could be caused by an insufficient method of 
IMT measurement. On the other hand, although the IMT value is comparable the 
IMT could still differ in homogeneity. 
In chapter 3, a novel ultrasound technique was used. Instead of a single-point 
assessment or averaging of the IMT over a longer segment, we measured IMT at 
14 adjacent points simultaneously of an artery segment of 16.4 mm. This results in 
a higher accuracy and sensitivity of the measurements and gives the opportunity to 
be informed of the inhomogeneity of the IMT. Using this novel ultrasound scanner 
we studied whether the IMT, both in absolute value and inhomogeneity, of dialysis 
patients differed from controls. In addition, the associations between several 
traditional and non-traditional risk factors and IMT and IMT-inhomogeneity were 
studied. The most important finding was that both the IMT and the IMT-
inhomogeneity of the CCA was greater in dialysis patients compared to controls. 
IMT and IMT-inhomogeneity strongly correlated. However, serum fetuin-A, a 
calcification inhibitor and antibodies against oxidized low density lipids 
independently correlated with IMT-inhomogeneity, but not with IMT. Although CCA-
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IMT and IMT-inhomogeneity are related, the different associations between both 
measurements and non-traditional risk factors show that they are distinct entities. 

The association between calcification inhibitors and arterial stiffness 

The calcium * phosphate product in the human body is higher than the solubility 
product, without doing harm to the body. The fact that we do not look like 
stalagmites and stalactites is partly due to the presence of ions counteracting the 
precipitation of calcium and phosphate. Moreover, the presence of systemically 
and locally acting calcification inhibitors is also of major importance. Previous 
studies have shown a large increase in intima and mediacalcifications in dialysis 
patients. Both types of calcification are associated with a greater cardiovascular 
risk. An increase in arterial stiffness is the possible link between arterial 
calcifications and cardiovascular risk. Arterial stiffness is independently associated 
with a greater cardiovascular mortality.  
In chapter 4 we studied whether serum fetuin-A, a systemic calcification inhibitor is 
a predictor of the pulse wave velocity (PWV) and the augmentation index (AIx). The 
PWV between the carotid and femoral artery is a widely used stiffness parameter 
which has been associated with cardiovascular morbidity and mortality in a wide 
variety of populations. The aortic augmentation index (AIx) represents the 
additional load to which the left ventricle is subjected as a result of the timing of 
wave reflection. The major finding was that serum fetuin-A was not an independent 
predictor of arterial stiffness. In chapter 6 we used a novel assay to measure the 
non-carboxylated part of matrix gla protein (ucMGP). MGP is a calcification inhibitor 
that can only be activated after a vitamin K dependent carboxylation process. This 
study was the first one to compare ucMGP levels between dialysis patients and 
matched healthy controls. Furthermore, the association between ucMGP levels and 
arterial stiffness, measured as PWV and AIx was studied. Serum ucMGP was 
significantly lower in dialysis patients. We also found a negative association 
between ucMGP levels and serum phosphate levels. In contrast to the AIx, ucMGP 
levels were not independently associated with PWV. However, it should be noticed 
that AIx is not merely a parameter of arterial stiffness, but a combination of arterial 
stiffness and peripheral reflection. Both studies have shown that serum levels of 
the calcification inhibitors fetuin-A and ucMGP are no independent predictors of 
arterial stiffness.   

Fetuin-A, a prognostic marker for mortality in dialysis patients? 

Vascular calcification is associated with increased cardiovascular mortality. In 
addition, a derangement of the calcium-phosphate metabolism and especially an 
increase in phosphate level has been associated with cardiovascular mortality. 
Previous studies therefore studied the association between serum fetuin-A and 
cardiovascular mortality. In dialysis patients a lower serum fetuin-A level was 
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associated with a greater cardiovascular mortality. However, fetuin-A not only is a 
calcification inhibitor, but also reacts as a negative acute phase protein and has 
several other functions besides calcification inhibition. Fetuin-A could potentially 
also be related to non-cardiovascular mortality. In chapter 5 we studied whether 
fetuin-A is also a predictor of non-cardiovascular mortality. We used data from the 
Netherlands Cooperative Study on the Adequacy of Dialysis (NECOSAD), a large, 
prospective, multicenter cohort study. The association between serum fetuin-A and 
all-cause, cardiovascular and non-cardiovascular mortality was studied in a total of 
987 dialysis patients (664 hemodialysis (HD) and 323 peritoneal (PD) patients). 
Fetuin-A turned out to be not only a predictor of all-cause and cardiovascular, but 
also of non-cardiovascular mortality in both the HD and PD patients. This study de-
emphasizes fetuin-A as a specific cardiovascular risk marker. Serum fetuin-A 
seems to be a marker of the general health of dialysis patients.        

A real-life case 

In chapter 7 we present a case showing that arterial calcification makes part of the 
extra-osseous calcification process. A male patient with a long-standing history of 
diabetes mellitus type 2 complicated by micro- and macrovascular complications 
and end-stage renal disease caused by diabetic nephropathy treated with 
peritoneal dialysis, had both mediasclerosis and circumferential calcified vasa 
deferentia.  

Epicrisis 

Chapter 8 is an integration of the studies in the foregoing chapters. The studies will 
be put in perspective of the current literature. This thesis underlines the complexity 
and diversity of the potential causative mechanisms that are responsible for the 
high cardiovascular burden in CKD patients. The arterial wall plays a central role. 
The arterial wall not only changes in structure but also in function. Even mild renal 
insufficiency is associated with a change in arterial stiffness. Although this thesis 
certainly added some novel aspects to the search for the explanation of the 
association between CKD and cardiovascular risk, the very old adage by the 
German pathologist Rudolf Virchow (1821-1902) still holds true “a man is as old as 
his arteries”.  
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Samenvatting 

Hoewel het leven niet ophoudt als de nieren “er mee stoppen”, is de prognose 
allerminst gunstig te noemen. Ondanks het feit dat het therapeutisch arsenaal heel 
wat nierfunctievervangende en andere ondersteunende mogelijkheden biedt, is 
ook de meest moderne behandeling niet in staat gebleken de prognose te 
optimaliseren. Nog steeds bestaat er een grote behoefte aan additionele 
verklaringen voor de sterk toegenomen frequentie van hart- en vaatziekten bij 
patiënten met een afgenomen nierfunctie. Met deze wetenschap in het 
achterhoofd is dit proefschrift tot stand gekomen waarbij vaatwandveranderingen 
een centrale rol spelen.     

Nierfunctieverlies en cardiovasculair risico 

Nierfunctieverlies wordt gedefinieerd als een verminderde glomerulaire 
filtratiesnelheid (GFR) en/of de aanwezigheid van proteïnurie. Chronische 
nierinsufficiëntie wordt geclassificeerd in 5 stadia (Tabel 10.1). Het is reeds enkele 
decennia bekend dat dialysepatiënten een sterk toegenomen prevalentie van hart- 
en vaatziekten hebben. Meer recent is uit divers epidemiologisch onderzoek 
duidelijk geworden dat reeds bij een milde tot matige nierinsufficiëntie het 
cardiovasculaire risico stijgt. In de Hoorn-studie werd uitgaande van een normale 
GFR (>90 ml/min/1.73m2) een lineair verband gevonden tussen eGFR daling en 
cardiovasculaire sterfte. Dit suggereert dat het cardiovasculaire risico reeds 
toeneemt bij een eGFR <90ml/min/1.73m2. Wat betreft albuminurie heeft de 
Groningse PREVEND-studie aangetoond dat verdubbeling van de albuminurie in de 
normale populatie leidt tot 29% stijging van de kans op cardiovasculaire sterfte. 
Het is overigens juister om in geval van albuminurie te spreken over een 
cardiovasculaire risicomarker en niet zozeer over een risicofactor omdat er geen 
bewijs is dat albuminurie direct betrokken is bij het atherosclerotisch proces.   
 
Tabel 10.1 Indeling chronische nierinsufficiëntie in stadia. 

Stadium Beschrijving GFR (ml/min/1.73m2) 
1 Nierschade met normale of ↑ GFR ≥90 
2 Nierschade met lichte ↓ GFR 60-89 
3 Matige ↓ GFR 30-59 
4 Ernstige ↓ GFR 15-29 
5 Eind stadium nierfalen < 15 (of dialyse) 

Chronische nierinsufficiëntie wordt gedefinieerd als nierschade (proteïnurie of erytrocyturie) of een 
GFR< 60 ml/min/1.73m2 die langer dan 3 maanden bestaat. (naar; K/DOQI clinical practice guidelines 
for chronic kidney disease). 
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Hoewel nierfunctieverlies veelal samengaat met de bekende vasculaire 
risicofactoren zoals hypertensie, hypercholesterolemie, overgewicht en diabetes 
(DM) blijken deze “traditionele” risicofactoren de associatie tussen 
nierfunctieverlies en het gestegen cardiovasculair risico slechts gedeeltelijk te 
verklaren. Dit gegeven heeft de laatste jaren geleid tot een intensieve zoektocht 
naar aanvullende verklaringen van het verband tussen nierfunctieverlies en 
cardiovasculair risico.    

Nierfunctieverlies en vasculaire veranderingen  

De functie van arteriën is tweeledig. Ten eerste voorzien bloedvaten weefsels van 
zuurstof en nutriënten. Zowel in de algemene populatie als bij patiënten met 
nierinsufficiëntie is atherosclerose de voornaamste oorzaak van een teloorgang 
van deze “vervoersfunctie” van de bloedvaten. De atherosclerotische 
veranderingen treden met name op in de intima-laag van elastische arteriën. 
Uiteindelijk leidt de vorming van plaques tot lumenreductie waarbij distaal 
infarcering op kan treden door ischemie. Naast de bekende traditionele 
risicofactoren zoals leeftijd, mannelijk geslacht, roken, hypertensie en diabetes 
mellitus worden bij chronische nierinsufficiëntie tal van niet-traditionele 
risicofactoren geassocieerd met het atherosclerotisch proces. Als additionele 
factoren gelden onder andere anemie ten gevolge van een dalende erytropoëtine 
productie, uremische toxines door een afname van de renale klaring en 
dyslipidemie met de vorming van vasculotoxisch geoxideerd LDL. Tenslotte wordt 
atherosclerose beschouwd als een inflammatoire ziekte. Chronische nier-
insufficiëntie gaat onder andere gepaard met een verminderde klaring van pro-
inflammatoire cytokines waardoor een verhoging van inflammatoire markers zoals 
C-reactieve proteïne optreedt, die een bijdrage leveren aan een atherogeen milieu. 
Een tweede belangrijke arteriële functie is het omvormen van de bloedstroom van 
een uit de linker ventrikel komende pulsatiele, naar een continue bloedstroom. 
Deze dempende functie is afhankelijk van de soepelheid van de vaatwand. In geval 
van nierfunctieverlies treedt een verstijving van de vaatwand op.  
Een toename van arteriële stijfheid ten gevolge van mediasclerose (verharding van 
de mediale laag van de arteriewand) is vooral een verouderingsproces. Er zijn 
echter bij chronische nierinsufficiëntie additionele factoren die de 
vaatwandstijfheid ongunstig kunnen beïnvloeden. De arteriële vaatwand staat 
bloot aan hemodynamische en atherogene factoren. Collageen en elastine zijn 
twee eiwitten die een belangrijke contributie leveren aan de vaatwandstijfheid en 
die onder normale omstandigheden in een gelijkblijvende verhouding aanwezig 
zijn. Chronische nierinsufficiëntie gaat vaak gepaard met hypertensie waarbij een 
toename van de lumendruk leidt tot een excessieve collageenproductie en een 
toename van de vaatwandstijfheid. Ook niet-traditionele risicofactoren spelen  
hierbij een rol. Zo leidt de bij chronische nierinsufficiëntie frequent voorkomende 
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volume-overbelasting tot activatie van het systemische en het lokale renine-
angiotensine-aldosteron-systeem hetgeen een toename van het collageen aandeel 
in de extracellulaire matrix en een proliferatie van de gladde spieren in de 
vaatwand veroorzaakt. Deze activatie van het renine-angiotensine-aldosteron-
systeem is geassocieerd met een toename van de vaatstijfheid.  
Tenslotte treedt vanaf stadium 3-4 chronische nierinsufficiëntie een verstoord 
calcium-fosfaat metabolisme op hetgeen geassocieerd is met mediasclerose van 
de grote vaten en gepaard gaat met een toename van arteriële stijfheid en 
cardiovasculaire sterfte.  
Dit proefschrift bevat de resultaten van studies naar de relatie tussen 
nierfunctieverlies en vaatwandveranderingen in patiënten met een milde tot matige 
nierinsufficiëntie en in dialysepatiënten. Hierbij wordt gekeken naar de invloed van 
zowel traditionele als niet-traditionele risicofactoren zoals markers van oxidatieve 
stress en een verstoord calcium-fosfaat metabolisme op deze 
vaatwandveranderingen. Tenslotte is onderzoek naar de rol van fetuïne-A, een in 
het serum voorkomende calcificatieremmer, als voorspeller van mortaliteit in 
dialysepatiënten in dit proefschrift opgenomen.  

Nierfunctieverlies en vaatwandstijfheid 

In hoofdstuk 2 werd onderzocht of licht tot matig nierfunctieverlies gepaard gaat 
met een toename van de arteriële vaatwandstijfheid. In deze studie werd gebruik 
gemaakt van data van de Hoorn-studie. De Hoorn-studie is een cohort studie in de 
algemene bevolking naar het voorkomen van een verstoord glucose metabolisme, 
DM en hart- en vaatziekten. In totaal werden bij 806 personen met een gemiddelde 
leeftijd van 68 jaar de perifere en centrale arteriële vaatwandstijfheid gemeten. De 
eGFR en de verhouding albumine/kreatinine in de urine (UACR) werden als 
nierfunctieparameters gebruikt. In tegenstelling tot voorafgaande studies kon 
hierdoor enerzijds bestudeerd worden of deze parameters beide geassocieerd 
waren met vaatwandstijfheid. Anderzijds kon worden bestudeerd of de associaties 
onafhankelijk van elkaar waren. De belangrijkste bevindingen van deze studie 
waren dat zowel een afname van de eGFR als een toename van de albumine 
uitscheiding in de urine gepaard gingen met een toename van de perifere arteriële 
stijfheid en dat deze relatie onafhankelijk van elkaar bleek te zijn. Daarnaast was 
een grotere mate van albuminurie, in tegenstelling tot een afname van de eGFR 
geassocieerd met een grotere centrale arteriële stijfheid. Daarenboven bleken de 
bevindingen te gelden voor zowel personen met als zonder DM. De resultaten 
vormen een verklaring waarom afname van de GFR en toename van albuminurie  
zijn geassocieerd met een grotere cardiovasculaire sterfte. 
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Intima media inhomogeniteit; een nieuwe surrogaatmarker voor 
atherosclerose? 

In een dwarsdoorsnede van een arterie kan men vanaf de luminale zijde bekeken 
achtereenvolgens 3 lagen onderscheiden de intima, de media en de adventitia. Het 
intima-media complex van de halsslagader (a. carotis) wordt algemeen als een 
goede afspiegeling van de mate van gegeneraliseerde atherosclerose gezien. 
Inmiddels is echter gebleken dat de intima-media dikte (IMT) niet alleen wordt 
beïnvloed door atherogene factoren, maar dat deze ook verdikt onder invloed van 
hemodynamische factoren. Verder bleek in het verleden uit divers onderzoek dat 
tegen verwachting in dialyse patiënten niet afwijkende IMT waardes hadden ten 
opzichte van gezonde leeftijdsgenoten. Deze opmerkelijke bevinding zou kunnen 
berusten op een ontoereikende meetmethode. Anderzijds zou bij gelijke dikte 
mogelijk wel een verschil kunnen bestaan in opbouw van de IMT. In hoofdstuk 3 
werd gebruik gemaakt van een nieuwe echografische techniek waarbij de IMT van 
de a. carotis over een gebied van 1.6 cm op 14 punten werd gemeten. Hierdoor 
ontstaat enerzijds mogelijk een betere meting van de ware IMT terwijl anderzijds 
een indruk kan worden verkregen van de onregelmatigheid, de zogenaamde 
inhomogeniteit van de IMT. In het verleden werd dikwijls gebruik gemaakt van een 
enkel meetpunt van de IMT. Deze methode kan leiden tot een hogere kans op 
meetfouten. Met behulp van de zojuist beschreven nieuwe echografische 
meetmethode werd de vraag onderzocht of de IMT van de a. carotis van dialyse 
patiënten afwijkt qua grootte en opbouw (inhomogeniteit) ten opzichte van 
gezonde proefpersonen. Tevens werden de associaties tussen diverse traditionele 
en niet-traditionele risicofactoren en de IMT en de IMT-inhomogenteit onderzocht. 
De belangrijkste uitkomst was dat de IMT van dialyse patiënten, gemeten met de 
nieuwe echo techniek, zowel dikker als inhomogener was dan de IMT van de 
gezonde proefpersonen. De IMT en IMT-inhomogeniteit waren sterk met elkaar 
geassocieerd. Serum fetuïne-A, een calcifciatie remmende factor en antistoffen 
tegen geoxideerd LDL waren wel geassocieerd met IMT-inhomogeniteit maar niet 
met de IMT. Dit is een aanwijzing dat IMT en IMT-inhomogeniteit mogelijk 2 
verschillende entiteiten zijn. 

De relatie van calcificatieremmers met arteriële stijfheid 

Het calcium-fosfaat product in het menselijk lichaam overstijgt het 
oplosbaarheidproduct zonder dat wij daar negatieve consequenties van ervaren. 
Het feit dat wij niet als stalagmieten en stalactieten door het leven gaan komt 
enerzijds door de aanwezigheid van een veelheid van andere ionen, die het 
neerslaan van calcium en fosfaat bemoeilijken, anderzijds zijn er zowel in het 
serum als lokaal in de vaten en andere weefsels calcificatieremmers aanwezig die 
de neerslag van calcium en fosfaat tegengaan. Uit in het verleden verricht 
onderzoek is gebleken dat dialyse patiënten een sterke toename van intima- en 
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mediaverkalkingen hebben. Verder zijn beide verkalkinglocaties geassocieerd met 
een toegenomen cardiovasculair risico. Een mogelijke verklaring voor de associatie 
tussen verkalkingen van de media en het cardiovasculaire risico vormt de 
toegenomen arteriële stijfheid die, zoals reeds beschreven, onafhankelijk is 
geassocieerd met een hogere cardiovasculaire sterfte. In hoofdstuk 4 werd 
bestudeerd of fetuïne-A, een calcificatie remmer, een voorspeller was van de 
polsgolfsnelheid (PWV) en de aortale augmentatie-index (AIx) bij dialyse patiënten. 
De PWV is een directe maat van arteriële stijfheid, de AIx is een meer afgeleide 
stijfheidmaat. Fetuïne-A bleek geen onafhankelijke voorspeller van arteriële 
stijfheid te zijn. In hoofdstuk 6 werd een nieuwe analysetechniek toegepast, 
waarmee het mogelijk is, in serum, het niet gecarboxyleerde deel van het matrix 
gla-eiwit (ucMGP) te meten. MGP is een calcificatieremmer die slechts werkt indien 
het carboxylatieproces, dat onder invloed staat van vitamine K, goed verloopt. In 
deze studie werd ucMGP voor de eerste keer vergeleken tussen dialyse patiënten 
en gezonde proefpersonen. Tevens werd de relatie tussen ucMGP en de 
vaatwandstijfheid gemeten middels de PWV en de AIx bestudeerd. UcMGP bleek 
beduidend lager te zijn bij dialyse patiënten. Verder was er een omgekeerd 
evenredige relatie tussen de ucMGP serumwaarde en de fosfaatwaarde. De relatie 
tussen ucMGP en de vaatwandstijfheid is minder eenduidig. UcMGP is geen 
onafhankelijke voorspeller van de PWV maar wel van de AIx. De AIx is echter niet 
zozeer een maat van arteriële stijfheid maar een combinatie van arteriële stijfheid 
en perifere reflectie. Uit beide onderzoeken komen serumspiegels van de 
calcificatieremmers fetuïne-A en ucMGP dus niet naar voren als onafhankelijke 
voorspellers van arteriële stijfheid.  

Fetuïne-A, voorspeller van mortaliteit in dialyse patiënten? 

Zoals boven beschreven, is de mate van vaatwandcalcificatie gerelateerd aan 
cardiovasculaire sterfte. Tevens is een verstoord calcium-fosfaat metabolisme, en 
met name een verhoogde fosfaatwaarde gerelateerd aan een grotere 
cardiovasculaire sterfte. In recent onderzoek heeft men daarom gekeken naar de 
relatie tussen de calcificatieremmer fetuïne-A en cardiovasculaire sterfte. Het is 
gebleken dat in dialyse patiënten een lagere fetuïne-A spiegel gepaard gaat met 
een grotere cardiovasculaire sterfte. Fetuïne-A is echter ook een negatief acuut 
fase eiwit en heeft naast de calcificatieremmende werking andere functies 
waardoor fetuïne-A mogelijk ook een relatie met niet-cardiovasculaire sterfte kan 
hebben. In hoofdstuk 5 onderzochten we de hypothese dat fetuïne-A ook een 
voorspeller is van niet-cardiovasculaire sterfte. Er werd gebruik gemaakt van data 
van de NECOSAD-studie een studie naar de adequaatheid van de 
dialysebehandeling in Nederland. Hierdoor kon in 987 dialyse patiënten (664 
hemodialyse (HD), 323 peritoneaal dialyse (PD)) de relatie tussen fetuïne-A en 
cardiovasculaire, niet-cardiovasculaire en totale sterfte worden bestudeerd. 
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Fetuïne-A bleek zowel een voorspeller van cardiovasculaire als niet-
cardiovasculaire sterfte te zijn. Dit gold zowel in de HD als de PD populatie. Deze 
studie ontkrachtte de gedachte dat fetuïne-A moet worden gezien als een 
specifieke cardiovasculaire risicofactor. Serum fetuïne-A lijkt meer een marker van 
de algemene conditie van een dialyse patiënt en is een voorspeller van de totale 
sterfte.    

Uit de praktijk 

Dat de problemen van de vaatwandverkalkingen een manifestatie zijn van de 
zogenaamde extra-ossale calcificatie blijkt in hoofdstuk 7. In deze casus wordt een 
patiënt met DM, die in verband met diabetische nefropathie peritoneaal dialyse 
verricht, beschreven, waarbij naast een duidelijke mediasclerose ook verkalkingen 
van de zaadleiders is opgetreden.  

Epicrise 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 de in de voorafgaande hoofdstukken vergaarde 
kennis geïntegreerd en bezien in het licht van de recente literatuur. Dit proefschrift 
onderstreept de complexiteit en diversiteit van de mechanismen die 
verantwoordelijk worden geacht voor de hoge cardiovasculaire sterfte bij patiënten 
met een chronische nierinsufficiëntie. Een centrale rol is weggelegd voor de 
vaatwand. De vaatwand veranderd niet alleen van vorm maar ook de functie is 
onderhevig aan veranderingen. Zo blijkt uit dit proefschrift dat een toename van de 
arteriële stijfheid al vanaf een milde nierinsufficiëntie gezien. Hoewel dit 
proefschrift zeker nieuwe aspecten aan de zoektocht naar de verklaringen van het 
verband tussen nierfunctieverlies en cardiovasculair risico heeft toegevoegd, geldt 
nog steeds het aloude adagium van de Duitse patholoog Rudolf Virchow (1821-
1902) “de mens is zo oud als zijn vaten”. 
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