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Summary
Essential hypertension is a common disorder, which affects 25-30% of the adult
population, and up to 60-70% of those beyond the seventh decade of life.
Although seemingly symptomless it is in fact a silent killer, because it is by far the
most important risk factor worldwide for total mortality. Although the clinical
implications of hypertension are substantial our understanding of the disorder is
strikingly low. The majority of patients with hypertension (*95%) suffers from
primary or essential hypertension, which is an euphemism for not knowing the
exact cause of the increased pressure. It is widely believed that essential
hypertension is a multifactorial disorder caused by heterogeneous genetic and
environmental factors.
Accumulating evidence shows that the kidney plays a central role in the
pathophysiology of essential hypertension. The reninangiotensin system (RAS) is
the principal hormonal system that modulates both renal hemodynamics, I.e.
glomerular filtration rate and renal blood flow, as well as tubular function.
Angiotensin II (Angll) is the effector hormone of this system and genes involved in
its generation and effect (angiotensinogen (AGT), angiotensin-converting enzyme

(ACE), and angiotensin II type 1 receptor (AT1R)) seem to play a prominent role in
the genetics of essential hypertension. The mutant D allele of the ACE
insertion/deletion (I/D) polymorphism is associated with higher circulating serum
ACE levels and therefore, at least in theory, generates more Angll causing higher
blood pressures and an increased incidence of cardiovascular disorders. On the
other hand, the mutant C allele of the AT1R A1166C polymorphism is associated
with a higher incidence of cardiovascular abnormalities and there is data to show
that the interaction of Angll with the AT1R is altered due to this polymorphism.
Taking these observations into account, our research has focused on the role of
these polymorphisms in modulating the effects of Angll on the kidney and,
indirectly, blood pressure.

Genetic aspects of hypertension
Chapter 2 provides an overview of the genetic aspects of both monogenic and
essential hypertension. As twin and adoption studies in the past already indicated,
the genetic heritability in blood pressure resemblances is substantial: between 2565%. The evidence is growing that multiple genes are involved each having a
modest effect on blood pressure. Although the genetic component of blood
pressure heritability is substantial, environmental factors cannot be ruled out. The
actual blood pressure of a subject is the resultant of a very complex play between
many genetic, environmental and interacting factors.
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Whereas in earlier times hypertension was rarely seen, we are now faced with an
epidemic outbreak in the developed and developing world. The thrifty-genotype
hypothesis implies that the genetic basis of contemporary modern diseases such
as obesity, hypertension and diabetes mellitus is not to be found in recent
mutations or genetic defects, but rather lies in the conservation of the ancestral
version of the relevant genes. These genes in our contemporary environment of
high salt and carbohydrates intake explains the increasing incidence of these
diseases.

In the last years, most progress in the study of genetic aspects of hypertension has
been made by meticulously studying the several monogenic or Mendelian forms
of hypertension. Almost all these monogenic syndromes have been clarified at the
molecular level. Not surprisingly, in all these syndromes the molecular defect is
causing an increased sodium and volume reabsorption, thereby again illustrating
the importance of the kidney in the pathophysiology of hypertension. Although
the genes involved in these syndromes typically impart very large effects on blood
pressure, the genes involved in essential hypertension mostly show modest
effects. The extensive search for these genes revealed linkages with quantitative
trait loci on almost all chromosomes. Candidate genes that showed significant
linkage are AGT, u-adducin, ACE, and AT1R. The M235T polymorphism in AGT,
insertion/deletion (I/D) polymorphism in ACE, and A1166C polymorphism in AT1R
frequently showed positive associations with hypertension, although opposite
associations have been reported as well.

RAS polymorphisms and blood pressure
Taking the obvervations into account described above, we decided to focus on
the role of the ACE I/D and AT1R A1166C polymorphisms in modulating the
effects of Angll on the kidney and, indirectly, blood pressure.
In chapter 3 the results are described of a study in healthy normotensives who
were drawn from a primary care practice, in which we investigated the
associations of the ACE I/D and AT1R A1166C polymorphisms with blood pressure.
It was found that the ACE D allele was associated with increased systolic blood
pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP). SBP (but not DBP) was highest
in the CC genotype group of the AT1R A1166C polymorphism. No synergistic
effect of the ACE D and AT1R C alleles on blood pressure was found. In chapter 4
we addressed the same issue as discussed in chapter 3, but now we focused at a
highly selected hypertensive population. We hypothesized that data concerning
the associations of the ACE I/D and AT1R A1166C polymorphisms with
hypertension are conflicting because most studies investigated the qua//faf<Ve
phenotype (hypertension), rather than the quonf/fof/Ve phenotype (the level of
blood pressure). Furthermore, most studies have focused on office blood
pressures only. We therefore studied both office and 24 blood pressure profiles in
348 hypertensive patients. Office blood pressure did not differ between the
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various ACE or AT1R genotype groups. However, ambulatory blood pressure
(systolic, diastolic, and mean) and blood pressure load were increased in ACE D
allele carriers. The AT1R Al 166C polymorphism showed no consistent association
with blood pressure or blood pressure load. We concluded that frequent
measuring of blood pressure by means of ambulatory blood pressure
measurement is crucial to find an association of the ACE 0 allele with various
aspects of blood pressure.

ACE I/D polymorphism and Angll generation
Although there is now substantial evidence available for a positive association of
the ACE I/O polymorphism with blood pressure and, mainly, atherosclerotic
complications, it is still unknown whether higher circulating ACE levels in D allele
carriers of the ACE I/D polymorphism lead to enhanced formation of Angll.
Therefore, we conducted an <n wfro study, described in chapter 5, in which the
plasmatic conversion of Angl over time in relation to the ACE I/D polymorphism
was investigated. The results show that following the immediate conversion of
Angl, a secondary phase of slow conversion is demonstrable. While the initial
phase does not differ between the three genotype groups, the slow conversion of
Angl does, with the lowest conversion occurring in DD patients. The difference
can be overcome at higher prevailing concentrations of Angl.

RAS polymorphisms and renal function
As described earlier, the RAS plays a prominent role in the regulation of renal
function. In chapter 6, we describe our study of renal function in 212 well
characterized essential hypertensives with respect to the ACE I/D and AT1R
Al 166C polymorphisms. The results show that the AT1R C allele is independently
associated with reduced effective renal plasma flow and glomerular filtration rate,
and increased filtration fraction. No significant interactions between the AT1R C
allele and known determinants of renal function (age, gender, body mass index,
blood pressure) were present. On the other hand, no differences in renal
hemodynamics with respect to the ACE I/D polymorphism were found. Lastly,
interactions of the AT1R C and ACE D alleles such as the ones which have
previously been reported could not be confirmed for the phenotypes studied
here. Thus, our findings show that the AT1R C allele is a new, unknown,
independent determinant of renal function.

ATI R Al 166C polymorphism and Angll sensitivity
As the results of chapter 6 indicate that the Angll related effects are more
prominent in AT1R C allele carriers, we then decided to test the hypothesis that
this polymorphism is associated with increased Angll sensitivity. Our data,
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described in chapter 7, show that theC allele of the AT1R A1166C polymorphism
is associated with increased sensitivity, but not reactivity to Angll. In the following
studies, described in chapters 8 and 9, we were interested whether the increased
Angll sensitivity in AT1R C allele carriers also has clinical implications with respect
to pharmacotherapy. We were able to show a blunted effect of both acute
(chapter 8) and chronic (chapter 9) AT1R blockade by losartan in AT1R C allele
carriers.
Evidence is now accumulating that the C allele of the AT1R A1166C polymorphism
is an independent cardiovascular risk factor. It still remains unclear how this
epidemiological finding can be explained in a pathophysiological way. We
showed that both plasma renin and Angll levels are not significantly different
between the genotype groups. Indirect evidence from platelet binding studies
indicated that also number of AT1R binding sites, or an increased Angll sensitivity
of the AT1R itself are not plausible explanations.
In chapter 10 the results of the studies mentioned above are discussed in light of
the current literature. Lastly, we discuss the perspectives for future reseach in the
field of genetics of hypertension.
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Essentiele hypertensie (=verhoogde bloeddruk) is een veel voorkomende
aandoening, welke bij 25-30% van de volwassen populatie voorkomt, en zelfs bij
60-70% van de mensen ouder dan 70 jaar. Alhoewel het een symptoomloze
aandoening lijkt te zijn, is het in feite een stille moordenaar, omdat het wereldwijd
verreweg de belangrijkste risicofactor is voor totale mortaliteit. Ondanks de
klinische implicaties van hypertensie, is ons begrip van deze ziekte opvallend
gering. In het merendeel van de patienten met hypertensie (*95%) is sprake van
primaire of essentiele hypertensie, wat een eufemisme is voor het niet kennen van
de exacte oorzaak. Het wordt algemeen aangenomen dat essentiele hypertensie
een multifactoriele aandoening is, veroorzaakt door heterogene genetische en
omgevingsfactoren.
Er is toenemend bewijs dat de nieren een centrale rol spelen in de pathofyslologle
van essentiele hypertensie. Het renine-angiotensine systeem (RAS) is het
hormonale systeem dat zowel de renale hemodynamiek (glomerulaire
filtratiesnelheid en renale doorbloeding), als de tubulaire functie beinvloedt.
Angiotensine II (Angll) is het effector-hormoon van dit systeem en de genen welke
betrokken zijn bij zowel de produktie als effecten van dit hormoon
(angiotensinogeen (AGT), 'angiotensin-converting enzyme' (ACE), angiotensine II
type 1 receptor (AT1R)), lijken een prominente rol te spelen in de genetische
aspecten van essentiele hypertensie. Het mutante D-allel van het ACE
insertie/deletie (I/D) polymorfisme vertoont een associatie met hogere
circulerende serum ACE-waarden en kan derhalve, althans theoretisch, leiden tot
een grotere productie van Angll, hetgeen op den duur hogere bloeddrukken en
een toegenomen incidentie van cardiovasculaire aandoeningen tot gevolg heeft.
Daarnaast is er het mutante C-allel van het AT1R A1166C polymorfisme, hetgeen
ook geassocieerd is met een toegenomen incidentie van cardiovasculaire
afwijkingen. Het is vooralsnog onduidelijk of de interactie van Angll met de ATI R
veranderd is door dit polymorfisme. Dit hiaat in onze kennis vormde de aanleiding
voor ons onderzoek: wat is de rol van deze polymorfismen in het moduleren van
de effecten van Angll op de nier en, indirect, de bloeddruk.

Genetische aspecten van hypertensie
Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de genetische aspecten van zowel
monogene als essentiele hypertensie. Uit vroegere tweeling- en adoptie-studies is
gebleken dat de genetische overerving van bloeddrukovereenkomsten
substantieel is: ongeveer 25-65%. Er is toenemend bewijs dat multipele genen
hierbij betrokken zijn, met elk slechts een gering effect op de bloeddruk. Hoewel
de genetische component bij de overerving van bloeddruk aanzienlijk is, spelen
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omgevingsfactoren ook een grote rol. De eigenlijke bloeddruk van een persoon is
de resultante van een complex spel tussen vele genetische, omgevings- en andere
factoren. Waar hypertensie in vroegere tijden zelden werd gezien, worden we nu
geconfronteerd met een epidemie in zowel de westerse als de
ontwikkelingslanden. De 'thrifty-genotype' (=zuinig genotype) hypothese houdt
in dat de genetische basis van hedendaagse moderne ziekten, zoals obesitas,
hypertensie en diabetes mellitus niet verklaard kan worden door recente mutaties
of genetische defecten, maar door de 'conservering' van zogenaamde betrokken
oergenen. Verondersteld wordt dat deze genen in onze hedendaagse omgeving
met een hoge inname van zout en koolhydraten de oorzaak zijn van een
toenemende incidentie van deze ziekten. De afgelopen jaren is de meeste
vooruitgang in de studie van genetische aspecten van hypertensie geboekt door
het nauwgezet bestuderen van monogene of Mendeliaanse vormen van
hypertensie. Bijna alle bekende monogene syndromen zijn inmiddels tot op
moleculair niveau opgehelderd. Niet onverwacht, veroorzaken al deze moleculaire
defecten een toegenomen zout- en volumereabsorptie, daarbij nogmaals het
belang van de nier in de pathofysiologie van hypertensie onderstrepend. Hoewel
de genen betrokken bij deze monogene syndromen erg grote effecten op de
bloeddruk uitoefenen, hebben de genen die betrokken zijn bij essentiele
hypertensie een meestal veel geringer effect. De uitgebreide zoektocht naar deze
genen Met koppelingen zien met zogenaamde 'quantitative trait loci' (^genetische
locus waarvan wordt aangenomen dat het continu verdeelde kenmerken zoals
bloeddruk, cholesterol, etc. bepaald) op bijna alle chromosomen. Kandidaatgenen
welke een significante koppeling hebben laten zien met hypertensie zijn AGT, aadducine, ACE, en AT1R. Het M235T polymorfisme bij AGT, insertie/deletie (I/D)
polymorfisme bij ACE, en A1166C polymorfisme bij AT1R hebben herhaaldelijk
positieve associaties met hypertensie laten zien, alhoewel negatieve associaties
ook gerapporteerd zijn.

RAS polymorfismen en bloeddruk
De waamemingen, zoals hierboven beschreven, inachtnemend, besloten wij ons
te richten op de rol van de ACE I/D en AT1R A1166C polymorfismen in het
moduleren van de effecten van Angll op de nier en, indirect, de bloeddruk.
In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van een studie in gezonde
normotensieven, gerekruteerd uit een huisartsenpraktijk, waarin we de associaties
van de ACE I/D en AT1R Al 166C polymorfismen met bloeddruk onderzochten. Wij
vonden dat het ACE D-allel samenhing met een verhoogde systolische en
diastolische bloeddruk. Systolische bloeddruk (maar niet diastolische bloeddruk)
was het hoogste in de CC-genotype groep van het AT1R Al 166C polymorfisme. Er
werd geen synergistisch effect van de ACE D- en AT1R C-allelen op de bloeddruk
gevonden. In hoofdstuk 4 keken we naar hetzelfde vraagstuk als besproken in
hoofdstuk 3, maar nu in een sterk geselecteerde hypertensieve populatie. Wij
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veronderstelden dat onderzoeksresultaten betreffende de associaties van de ACE
I/D en AT1R A1166C polymorfismen met hypertensie zo tegenstrijdig zijn, omdat
de meeste studies het /cwa//far/eve fenotype (hypertensie), in plaats van het
kwonf/faf/eve fenotype (de hoogte van de bloeddruk) onderzochten. Verder keken
de meeste studies naar alleen spreekkamerbloeddrukken. Wij onderzochten
derhalve zowel spreekkamer- als 24-uurs ambulante bloeddrukmetingen in 348
hypertensieven. Spreekkamerbloeddrukken verschilden niet tussen de
verschillende ACE of AT1R genotype-groepen. Ambulante bloeddrukken
(systolisch, diastolisch, en gemiddelde) en bloeddruk-'load' (=percentage van
bloeddrukwaarden boven een normaal gemiddelde) waren daarentegen
verhoogd in ACE D-allel dragers. Het AT1R A1166C polymorfisme liet geen
consistente associatie met bloeddruk of bloeddruk-'load' zien. Wij concludeerden
dat herhaaldelijk meten van de bloeddruk, zoals met ambulante 24-uurs
metingen, cruciaal is om een associatie van het ACE D-allel met verschillende
bloeddrukaspecten te vinden.

ACE I/D polymorfisme en Angll-vorming
Alhoewel er thans meer bewijs aanwezig is voor een positief verband tussen het
ACE I/D polymorfisme en de bloeddruk of atherosclerotische complicaties, is het
nog steeds onbekend of hogere circulerende ACE-waarden in D-allel dragers van
het ACE I/D polymorfisme tot een toegenomen vorming van Angll leiden. Wij
hebben daarom een /n v/rro studie verricht, beschreven in hoofdstuk 5, waarin de
plasma-conversie van Angl gedurende de tijd in relatie tot het ACE I/D
polymorfisme bestudeerd werd. De resultaten laten zien dat na een eerste, snelle
conversie van Angl, een tweede fase van langzame conversie optreedt. Terwijl de
eerste, snelle, fase niet verschillend is tussen de drie genotype-groepen, is de
tweede, langzame conversie van Angl dat wel, met de traagste conversie in DDpatienten. Het verschil kan opgeheven worden door hogere Angl-concentraties
aan het begin van de conversie.

RAS polymorfismen en nierfunctie
Zoals eerder beschreven, speelt het RAS een prominente rol in de regulatie van de
nierfunctie. In hoofdstuk 6 beschrijven wij een studie waarin wij gekeken hebben
naar de nierfunctie in 212 goed gekarakteriseerde essentieel hypertensieven in
relatie tot de ACE I/Den AT1R A1166C polymorfismen. De resultaten laten zien dat
het AT1R C-allel onafhankelijk geassocieerd is met een afgenomen doorbloeding
en filtratiesnelheid, en een toegenomen filtratiefractie. Er waren geen significante
interacties tussen het AT1R C-allel en bekende determinanten van nierfunctie
(leeftijd, geslacht, Quetelet-index, bloeddruk). Daarentegen konden geen
verschillen in renale hemodynamiek gevonden worden met betrekking tot het
ACE I/D polymorfisme. Tenslotte konden geen interacties tussen de AT1R C- en
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ACE D-allelen, zoals die eerder beschreven zijn, gevonden worden voor de
fenotypes welke hier bestudeerd zijn. Onze bevindingen laten dus zien dat het
AT1R C-allel een nieuwe, nog onbekende, onafhankelijke determinant van de
nierfunctie bij hypertensie is.

AT1R A1166C polymorfisme en Angll-gevoeligheid
Aangezien de resultaten van hoofdstuk 6 lieten zien dat de Angll-gerelateerde
effecten prominenter zijn in AT1R C-allel dragers, besloten wij de hypothese te
testen dat dit polymorfisme geassocieerd is met een toegenomen Angllgevoeligheid. Onze gegevens, beschreven in hoofdstuk 7, laten zien dat het Callel van het AT1R A1166C polymorfisme geassocieerd is met een toegenomen
gevoeligheid, maar niet reactiviteit, voor Angll. In de studies hierna, beschreven in
hoofdstukken 8 en 9, waren wij geinteresseerd of de toegenomen gevoeligheid
voor Angll in AT1R C-allel dragers ook klinische implicaties heeft met betrekking
tot farmacotherapie. Wij zagen een afgenomen vermogen in ATI R C-allel dragers
de AT1R te blokkeren met losartan, in zowel de acute (hoofdstuk 8) als chronische
situatie (hoofdstuk 9).
Het bewijs stapelt zich nu op dat het C-allel van de AT1R A1166C polymorfisme
een onafhankelijke cardiovasculaire risicofactor is. Het blijft echter nog steeds
onduidelijk hoe deze epidemiologische bevinding vanuit pathofysiologisch
oogpunt verklaard kan worden. Wij konden aantonen dat zowel plasma-renine en
Angll niet significant verschillen tussen de genotype-groepen. Indirect bewijs uit
bloedplaatjesbindingstudies toont aan dat ook het aantal AUR-bindingsplaatsen,
of een toegenomen Angll-gevoeligheid van de AT1R zelf, geen plausibele
verklaringen zijn.
In hoofdstuk 10 worden de resultaten van de studies zoals hierboven besproken
bediscussi£erd in het licht van de huidige literatuur. Tenslotte bediscussieren wij
de perspectieven voor toekomstig onderzoek in het veld van de genetica van
hypertensie.
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