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Ondanks het gegeven dat de mortaliteit aan hart‐ en vaatziekten (cardiovasculaire
ziekten) sterk gedaald is in de afgelopen decennia, vormen cardiovasculaire ziekten
nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Europa en de op één na belangrijkste
1,2
doodsoorzaak in Nederland. Veel belangrijke risicofactoren zoals hoge bloeddruk
(hypertensie), roken, verhoogd cholesterol‐ en bloedsuikergehalte (diabetes mellitus),
weinig bewegen en overgewicht zijn reeds geïdentificeerd. Succesvolle behandeling
van deze factoren heeft duidelijk bijgedragen aan de waargenomen daling in
mortaliteit. Toch kunnen deze traditionele risicofactoren het totale cardiovasculaire
risico van de individuele patiënt niet geheel verklaren. Daarom is het belangrijk dat we
andere, “nieuwe” risicofactoren onderzoeken, die mogelijkerwijs bijdragen aan een
verbetering van het inschatten van het totale cardiovasculaire risico. Eén van deze
factoren zou asymmetrisch dimethylarginine (ADMA) kunnen zijn, een aminozuur dat
o.a. betrokken is bij het ontstaan van slagaderverkalking (atherosclerose), de
belangrijkste oorzaak van cardiovasculaire ziekten.
ADMA remt de productie van stikstofoxide (NO), de belangrijkste vaatverwijder in ons
lichaam. NO speelt een belangrijke rol bij het regelen van de regionale bloedstroom in
organen (o.a. de nieren), de vaatspanning van bloedvaten (bloeddruk) en diverse
3
processen die de vorming van atherosclerose tegengaan. Daarom is het voorstelbaar
dat een verhoogde concentratie van ADMA in het bloed, een verminderde productie
van NO veroorzaakt, waardoor het risico op cardiovasculaire ziekten wordt verhoogd.
Voordat we evenwel kunnen concluderen dat ADMA echt belangrijk is voor het
inschatten van het cardiovasculaire risico en voordat we kunnen nagaan of het
verlagen van ADMA in het bloed het risico op cardiovasculaire ziekten vermindert,
moeten we meer te weten komen over de mechanismen die de concentratie van
ADMA in het bloed reguleren en hoe we deze kunnen beïnvloeden.
In dit proefschrift gingen we uit van de veronderstelling dat de nieren een belangrijke
rol spelen bij de regulatie van ADMA concentraties in het bloed en in die zin dat al bij
milde nierfunctiestoornissen de concentraties van ADMA in het bloed stijgen. In
HOOFDSTUK 1 bespreken we de huidige kennis met betrekking tot ADMA en
cardiovasculaire ziekten. Daarnaast geven we een overzicht van alle mechanismen die
ADMA concentraties in het bloed reguleren en beïnvloeden, met daarbij extra
aandacht voor de rol van de nieren als regulator.
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ADMA en atherosclerose van de nier
Atherosclerose van de nierarterie (nierarteriestenose) is een belangrijke oorzaak van
4,5
hypertensie en schade aan de nieren. In HOOFDSTUK 2 beschrijven we de resultaten
van een meta‐analyse van prospectieve studies. Deze studies onderzochten of
klinische kenmerken van patiënten zouden kunnen dienen als voorspellers van de
bloeddruk‐ of nierfunctieverbetering na het plaatsen van een buisje (stent) in de
6
nierslagader (nierarterie) bij patiënten met een nierarteriestenose. De gecombineerde
resultaten van deze studies lieten zien dat er geen klinische kenmerken zijn, die een
verbetering in nierfunctie kunnen voorspellen. Daarnaast bleek dat een hoge polsdruk
(bovendruk‐onderdruk van de bloeddruk) voor het plaatsen van een stent een kleinere
afname in bovendruk (systolische bloeddruk) na de interventie voorspelde. De beste
klinische voorspeller voor een grotere afname in onderdruk (diastolische bloeddruk) na
interventie bleek een hoge diastolische bloeddruk voor het plaatsen van een stent te
zijn. Hieruit blijkt dat bepaalde patiëntengroepen zouden kunnen profiteren van het
plaatsen van een stent in de nierarterie en daarom is het belangrijk dat we in de
toekomst deze populaties verder definiëren. Daarbij zou de ADMA concentratie in het
bloed kunnen bijdragen om zo de patiënten te selecteren, die mogelijk baat hebben bij
het plaatsen van een stent.
In HOOFDSTUK 3 gaan we dieper in op de relatie tussen ADMA en nierarteriestenose.
De literatuur beschrijft dat concentraties van ADMA in het bloed hoger zijn bij
7‐13
Uit
patiënten met atherosclerose in de bloedvaten van de benen en het hart.
HOOFDSTUK 3 blijkt dat de ADMA concentraties in het bloed ook verhoogd zijn bij
hypertensiepatiënten met een eenzijdige (unilaterale) of dubbelzijdige (bilaterale)
nierarteriestenose in vergelijking tot hypertensie patiënten zonder een
nierarteriestenose. Daarnaast onderzochten wij in dit hoofdstuk of een verminderde
ADMA‐klaring door de nieren de verhoogde ADMA concentraties in het bloed van deze
populatie kon verklaren. De nieren zijn in staat om op 2 manieren ADMA uit het bloed
te verwijderen. Enerzijds kan ADMA in zijn geheel door de nieren in de urine worden
uitgescheiden en anderzijds kunnen de nieren ADMA afbreken met behulp van het
G G
enzym N ,N ‐dimethylarginine dimethylaminohydrolase (DDAH) dat in hoge
concentraties in de nier voorkomt (metabole afbraakprocessen). Het resultaat van
deze processen samen (uitscheiding+metabole afbraak) wordt de nier (renale) klaring
van ADMA genoemd. Wij veronderstelden dat door de nierschade, die de
aanwezigheid van een nierarteriestenose in de nier veroorzaakt, de renale ADMA‐
klaring verminderd is bij patiënten met een nierarteriestenose. Hierdoor stijgen de
ADMA concentraties in het bloed.
De resultaten in HOOFDSTUK 3 tonen verder een opmerkelijk verschil tussen de renale
ADMA klaring bij patiënten met unilaterale en bilaterale nierarteriestenose. Bij
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patiënten met een unilaterale nierarteriestenose zagen we een duidelijk verschil in
renale ADMA‐klaring tussen de vernauwde (stenotische) en de contralaterale niet‐
stenotische nier. De ADMA‐klaring door de stenotische nier was duidelijk lager ten
opzichte van de ADMA‐klaring door de contralaterale niet‐stenotische nier. De totale
renale ADMA‐klaring van beide nieren samen was echter niet verschillend van de
klaring bij hypertensieve controle patiënten. Dit suggereert een compenserend klarend
effect van de contralaterale niet‐stenotische nier. Bij patiënten met een bilaterale
nierarteriestenose is dit compensatiemechanisme van de contralaterale nier uiteraard
onmogelijk. Dit kan de verklaring zijn voor het feit dat de ADMA‐klaring van beide
nieren samen wel verminderd is bij patiënten met een bilaterale nierarteriestenose in
vergelijking met de controlegroep van hypertensieve patiënten zonder een
nierarteriestenose. Daarom concluderen wij dat een verminderde renale ADMA‐klaring
kan bijdragen aan de verhoogde ADMA concentraties in het bloed bij patiënten met
een bilaterale nierarteriestenose.
De nier als regulator van ADMA concentraties in het bloed
ADMA concentraties in het bloed zijn bijzonder hoog bij patiënten met chronische
14
nierziekten waarbij de nierklaring sterk is afgenomen. Daarnaast is het algemeen
geaccepteerd dat de nieren een belangrijke rol spelen bij de regulatie van ADMA
14‐18
concentraties in het bloed.
Daarom veronderstelden wij dat een verminderde
renale ADMA‐klaring mogelijk de verhoogde ADMA concentraties bij hypertensieve
patiënten met een verminderde nierfunctie zou kunnen verklaren. Echter, de
bevindingen in HOOFDSTUK 4 en 5 laten ten eerste zien dat de renale ADMA‐klaring
onafhankelijk is van de nierfunctie en dat de renale klaring voornamelijk wordt
bepaald door metabole afbraakprocessen van ADMA in plaats van door de klaring van
ADMA in de urine. Ten tweede bleek dat een verminderde renale ADMA‐klaring niet
de verhoogde ADMA concentraties in het bloed bij onze populatie van hypertensieve
patiënten met een milde tot matig verminderde nierfunctie verklaarde. Dus
concludeerden wij dat de nieren van minder belang lijken voor de regulering van
ADMA concentraties in het bloed dan we aanvankelijk dachten. Met andere woorden,
er zijn (compensatoire) mechanismen buiten de nieren die concentraties van ADMA in
het bloed kunnen reguleren in het geval van nierfunctiestoornissen.
Het moduleren van de renale ADMA klaring en ADMA concentraties in het bloed
In HOOFDSTUK 6 en 7 hebben we onderzocht of het moduleren van het renine‐
angiotensine systeem (RAS) de renale ADMA‐klaring en ADMA concentraties in het
bloed kan beïnvloeden. Het RAS is een hormonaal systeem dat o.a. verantwoordelijk is
voor de bloeddrukregulatie en de water‐ en zouthuishouding door de nieren. Diverse
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studies hebben aangetoond dat geneesmiddelen die het RAS remmen, ADMA
concentraties in het bloed kunnen verlagen. De mechanismen waarop deze RAS‐
remmers ADMA concentraties verlagen zijn echter nog niet duidelijk.
In HOOFDSTUK 6 zijn we nagegaan of de angiotensine II type 1 receptorblokker
eprosartan (RAS‐remmer) ADMA concentraties in het bloed verlaagt door het
verhogen van renale ADMA‐klaring. We gebruikten de menselijke nier als
pathofysiologisch model en onderzochten de effecten van directe intrarenale
eprosartan infusie op ADMA concentraties in het bloed en de renale ADMA‐klaring.
Zoals verwacht, verlaagde intrarenale infusie van eprosartan de concentratie van
ADMA in het bloed. Aan de andere kant namen we een onverwacht effect op de renale
ADMA‐klaring waar. De renale ADMA‐klaring veranderde van een netto renale klaring
van ADMA in een netto productie van ADMA door de nier. Hoewel we deze omslag
niet geheel kunnen verklaren, bevestigen de bevindingen nogmaals dat de regulatie
van ADMA concentraties in het bloed niet primair bepaald wordt door de nieren.
Verder concluderen we dat een verhoogde renale ADMA‐klaring niet het mechanisme
is dat leidt tot verlaging van ADMA concentraties in het bloed bij patiënten die
behandeld worden met de RAS‐remmer eprosartan.
De dagelijkse zoutinname staat bekend om zijn uitgesproken effect op het RAS. In
HOOFDSTUK 7 hebben we geprobeerd de ADMA concentraties in het bloed en de
renale ADMA-klaring te beïnvloeden door te variëren in de hoeveelheid zout in de
voeding. Zoals verwacht bleek er enerzijds een verband te bestaan tussen een hogere
zoutinname en een hogere bloeddruk, daarnaast bestond er een relatie tussen een
hogere zoutinname en een lagere concentratie van renine in het bloed (hormoon dat
betrokken is bij de bloeddrukregulatie). Desalniettemin vonden we geen verband
tussen de hoeveelheid zoutinname en ADMA concentraties in het bloed of de
hoeveelheid zoutinname en de renale ADMA-klaring. Daarom lijkt het onwaarschijnlijk
dat veranderingen in de ADMA klaring door de nieren verantwoordelijk zijn voor de
verhoogde ADMA concentraties in het bloed bij een hoge zoutinname in de voeding.
Algemene discussie
HOOFDSTUK 8 is een algemene beschouwing van de bevindingen in dit proefschrift,
daarnaast plaatsen we deze in perspectief. We speculeren over mogelijk toekomstig
onderzoek, dat volgens ons vooral gericht moet zijn op het ontwikkelen van
medicamenten die de concentraties van ADMA in het bloed verlagen door de
metabole afbraakprocessen (het enzym DDAH) te stimuleren. Het beïnvloeden van de
renale ADMA klaring lijkt ongeschikt om ADMA concentraties in het bloed te verlagen.
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KERNBOODSCHAPPEN VAN DIT PROEFSCHRIFT
 De nier is van ondergeschikt belang voor de regulatie van ADMA concentraties in
het bloed en een verminderde nierfunctie biedt geen verklaring voor de
verhoogde ADMA concentraties in het bloed bij hypertensieve patiënten met
milde tot matige nierfunctiestoornissen.
 Een verminderde renale ADMA‐klaring kan bijdragen aan verhoogde
concentraties van ADMA in het bloed bij patiënten met een bilaterale
nierarteriestenose.
 Het potentiële ADMA verlagende effect via RAS remming is waarschijnlijk niet
gerelateerd aan de renale ADMA‐klaring.
 Toekomstig onderzoek moet zich richten op ADMA‐regulerende mechanismen
buiten de nieren als target om ADMA concentraties in het bloed te verlagen. Het
meest veelbelovende target van ADMA verlagende therapie lijkt het enzym
DDAH te zijn.
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