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en ADMA en de arginine/ADMA ratio tussen prematuren met en zonder NEC. In 
deze studie vonden wij bij prematuren met NEC significant lagere concentraties 
van arginine en ADMA en bovendien een lagere arginine/ADMA ratio in 
vergelijking met de kinderen zonder NEC. Daarnaast bleek tevens dat binnen de 
groep kinderen met NEC de arginine concentratie en de arginine/ADMA ratio 
significant lager waren bij de kinderen die overleden. De resultaten van deze 
studie ondersteunen de hypothese dat het NO metabolisme een rol speelt bij de 
pathofysiologie van NEC. De publicatie van onze resultaten werd door de 
redactie voorzien van een begeleidend commentaar, waarin werd gesteld dat het 
wenselijk is dat er een klinische trial wordt opgezet naar het effect van arginine 
suppletie bij prematuren (19).  
Naast de rol die NO speelt in de tractus digestivus, is het NO metabolisme ook 
betrokken bij de longontwikkeling (20-22). In eerder onderzoek is aangetoond 
dat NO geproduceerd in de longen een belangrijke bijdrage levert aan een 
normale longontwikkeling, relaxatie geeft van vasculair glad spierweefsel en 
zorgt voor een goede ventilatie en perfusie (23-27).   
In hoofdstuk 3 vergeleken we de plasma concentraties van ADMA en arginine 
van prematuren die na de geboorte moesten worden beademd met prematuren 
die na de geboorte niet hoefden te worden beademd. De plasma concentratie 
van ADMA was significant hoger bij de beademde kinderen. Daarnaast bleek ook 
dat de hoogte van de ADMA concentratie direct na de geboorte, gerelateerd was 
aan de duur van de beademing. Dit verband was onafhankelijk van de 
zwangerschapsduur en suggereert dat een verhoogde ADMA spiegel via een 
verlaging van de NO productie betrokken is bij een vertraagde ontwikkeling van 
de longen. 
ADMA speelt niet alleen een rol in de tractus digestivus en tractus respiratorius 
van premature kinderen op de neonatale intensive care unit, maar heeft ook een 
voorspellende waarde voor mortaliteit bij volwassen intensive care patiënten 
(11). Omdat ADMA via verminderde NO productie interfereert met belangrijke 
fysiologische functies is er zelfs gesuggereerd dat ADMA betrokken is bij het 
ontstaan van multi-orgaan falen (MOF) (28).   
Naast het feit dat ernstig zieke IC patiënten veelal verhoogde plasma 
concentraties van ADMA hebben, is het bekend dat de plasma concentratie van 
het aminozuur arginine vaak verlaagd is bij deze groep patiënten. Ook bij 
patiënten die een grote operatie, bijvoorbeeld thoracoabdominale aorta chirurgie 
(29) hebben ondergaan, maar ook na grote trauma’s (30) of tijdens sepsis (31) 
is de arginine concentratie verlaagd. In het verleden zijn er veel studies gedaan 
naar de klinische effecten van lage arginine concentraties of verhoogde ADMA 
concentraties. Op dit moment is er echter nog niets bekend over de klinische 
effecten van de combinatie van verlaagde arginine en hoge ADMA concentraties. 
In hoofdstuk 4 bestudeerden we in een rattenmodel het effect van lage 
arginine en hoge ADMA plasmaconcentraties op de hemodynamiek en de 
bloeddoorstroming van belangrijke organen. In deze studie creëerden we drie 
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Samenvatting 
 
Het arginine-stikstofmonoxide systeem speelt een belangrijke rol bij infecties, 
ontstekingen, orgaanschade, afstotingsreacties tegen transplantaten en bij de 
regulatie van de bloedtoevoer naar belangrijke organen zoals het hart, de lever 
en de nieren (1-4). De vorming van stikstofmonoxide (NO) uit het aminozuur 
arginine wordt gekatalyseerd door het enzym NO-synthase (5). Asymmetrisch 
dimethylarginine (ADMA), een endogeen derivaat van arginine, remt het NO-
synthase en speelt dus een essentiële rol bij de beschikbaarheid van NO (6). 
ADMA wordt gemetaboliseerd door het enzym dimethylarginine 
dimethylaminohydrolase (DDAH) wat zich vooral in de lever en nieren bevindt 
(7-9). De laatste decennia hebben meerdere studies reeds aangetoond dat een 
verhoogde plasma ADMA concentratie geassocieerd is met aandoeningen zoals 
coronair en perifeer vaatlijden, diabetes mellitus, hypercholesterolemie en 
hyperhomocysteinemie (10). Daarnaast is gebleken dat ernstig zieke 
postoperatieve chirurgische IC patiënten vaak hoge plasma ADMA concentraties 
hebben, wat geassocieerd is met een toename van morbiditeit en mortaliteit 
(11). 
In dit proefschrift met als titel ‘The importance of the arginine/ADMA ratio 
on the bioavailability of nitric oxide and organ function in critically ill 
patients’ worden de effecten van ADMA op verschillende orgaansystemen 
onderzocht.  
 
Hoofdstuk 1 van dit proefschrift geeft een overzicht over de synthese en het 
metabolisme van ADMA. Verder beschrijven we de relaties tussen ADMA en 
verschillende klinische condities. 
Afgelopen decennia is er veel onderzoek verricht naar het NO metabolisme en de 
rol van ADMA daarin bij volwassen patiënten. Het blijkt echter dat de plasma 
ADMA concentratie ook verhoogd is bij te vroeg geboren kinderen (prematuren) 
(12-14). De klinische consequenties van de verhoogde ADMA concentraties bij 
deze groep patiënten zijn onbekend. Een aandoening waarbij er aanwijzingen 
zijn dat het NO metabolisme een rol speelt is necrotiserende enterocolitis (NEC). 
NEC is een ernstige aandoening van de tractus digestivus die vrijwel uitsluitend 
voorkomt bij prematuren (15). Bij NEC is de darmmucosa beschadigd waardoor 
een bacteriële invasie kan ontstaan, die snel kan ontaarden in sepsis (16). NEC 
wordt beschouwd als een ziektebeeld met meerdere oorzaken waarbij ook het 
NO metabolisme mogelijk een rol speelt. Dit wordt ondersteund door eerdere 
studies waarin is aangetoond dat prematuren met NEC lage plasma arginine 
concentraties hebben (17;18). Op basis van de overeenkomst tussen NEC en 
sepsis is het aannemelijk te veronderstellen dat prematuren met NEC verhoogde 
ADMA spiegels hebben. In hoofdstuk 2 onderzochten we in een prospectieve 
case-control studie of er een verschil is in de plasma concentraties van  arginine 
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ADMA concentratie stijgt. Door de stijging van de ADMA concentratie vermindert 
de NOS activiteit voornamelijk in het vaatendotheel en de spier. Compensatoir 
zal er een toename zijn van de expressie van eNOS in het endotheel en van 
iNOS in de spier. Het handhaven van normoglycemie, onafhankelijk van 
insulinespiegels heeft een gunstige invloed op de ADMA concentratie, 
waarschijnlijk door bescherming van het enzym DDAH tegen inactivatie door 
glucose-geinduceerde oxidatieve stress. Dit leidt tot een bescherming van de 
NOS activiteit op orgaanniveau hetgeen mogelijk een positief effect heeft op de 
microcirculatie en functie van belangrijke organen.  
Zoals in dit proefschrift maar tevens door andere studies is aangetoond, is een 
verhoogde plasma ADMA concentratie geassocieerd met morbiditeit en 
mortaliteit. Het is dus van belang om de concentratie van ADMA binnen de 
fysiologische grenzen te houden. Een van de mogelijkheden, zoals in dit 
proefschrift beschreven, is het handhaven van normoglycemie bij ernstig zieke 
chirurgische IC patiënten. De laatste jaren is er veel onderzoek verricht naar 
therapieën die de ADMA concentratie kunnen verlagen. Zo ontdekten Stühlinger 
(35) en Wang (36) dat de peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) 
gamma agonist rosiglitazon de ADMA concentratie verlaagt bij patiënten met 
insuline ongevoeligheid. Gebaseerd op de resultaten van deze studie, 
onderzochten we in hoofdstuk 7 het effect van het geneesmiddel rosiglitazon 
op de plasma ADMA concentratie bij ernstig zieke IC patiënten in een 
gerandomiseerde studie. Twaalf patiënten kregen dagelijks 4 mg rosiglitazon 
gedurende een periode van maximaal zes weken of totdat ze werden ontslagen 
van de IC of kwamen te overlijden. Negen patiënten werden geïncludeerd als 
controle patiënt. Vergeleken met gezonde individuen, was de ADMA concentratie 
in plasma van ernstig zieke IC patiënten significant hoger. In overeenstemming 
hiermee was de ADMA concentratie significant gecorreleerd met de hoogte van 
de SOFA score. De behandeling met rosiglitazon had geen effect op de plasma 
ADMA concentratie. Concluderend blijkt uit dit hoofdstuk dat ernstig zieke IC 
patiënten een verhoogde plasma ADMA concentratie hebben die is geassocieerd 
met de mate van orgaanfalen. Echter, een ADMA verlagend effect van 
rosiglitazon kon in deze relatief kleine pilot studie niet worden aangetoond.  

 
TOEKOMST PERSPECTIEF 
 
De studies die in dit proefschrift beschreven worden, bevestigen het belang van 
ADMA en zijn voorloper arginine bij verschillende pathofysiologische processen. 
Voortschrijdend inzicht in het metabolisme van ADMA maakt het steeds 
duidelijker dat het verlagen van de plasma concentratie van ADMA in potentie 
een belangrijke therapeutische optie is. Hoewel verschillende publicaties hebben 
laten zien dat sommige bestaande geneesmiddelen een ADMA-verlagend effect 
hebben, zijn de resultaten van deze studies niet geheel consistent (37). 
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groepen: een controle groep, een groep met alleen verhoogde plasma ADMA 
concentraties en een groep met lage arginine en hoge ADMA plasma 
concentraties. Ten opzichte van de controle groep waren bloeddruk en perifere 
vaatweerstand hoger in de groep met hoge ADMA concentraties. Wanneer we 
daarnaast ook de plasma arginine concentraties verlaagden, leidde dit tot een 
verslechtering van de hemodynamiek maar ook tot een verminderde 
doorbloeding van de nier, lever en milt. De resultaten van deze studie 
ondersteunen de hypothese dat een verminderde NO productie door een 
combinatie van lage arginine en hoge ADMA concentraties betrokken kan zijn bij 
het ontstaan van orgaan falen. 
Ernstig zieke chirurgische IC patiënten hebben een verhoogde kans op het 
ontwikkelen van multi-orgaan falen hetgeen geassocieerd is met morbiditeit en 
mortaliteit. Uit de in 2001 gepubliceerde Leuven-studie (32)  is gebleken dat 
strikte glucoseregulatie bij deze patiëntenpopulatie leidt tot minder complicaties 
en zelfs tot een betere overleving. Het onderliggende mechanisme hiervan is 
echter nog niet volledig opgehelderd. Een potentieel mechanisme dat een 
mogelijke bijdrage levert aan dit positieve effect is de regionale beschikbaarheid 
van NO (33). Recent is door Siroen en collega`s aangetoond dat strikte 
glucoseregulatie door middel van insuline therapie de plasma ADMA concentratie 
van ernstig zieke chirurgische IC  patiënten verlaagt (34). Daarnaast bleek dat 
patiënten die gedurende de IC opname kwamen te overlijden significant hogere 
ADMA spiegels hadden vergeleken met patiënten die van de IC werden 
ontslagen. In hoofdstuk 5 en 6 hebben we geprobeerd meer inzicht te 
verkrijgen in het effect van strikte glucose regulatie op het NO metabolisme. In 
deze studie onderzochten we met behulp van een konijnenmodel de invloed van 
insuline en glucose op de beschikbaarheid van NO, de activiteit en expressie van 
het enzym NO synthase, de activiteit van DDAH en de concentraties van arginine 
en ADMA in verschillende organen. Hiertoe creëerden we met behulp van een 
“2x2 factorial design” vier experimentele groepen, waarbij zowel de insuline als 
de glucose concentraties werden gevarieerd. Vergeleken met de 
normoglycemische groepen bleek dat in de hyperglycemische groepen de NO 
plasma spiegel na drie dagen significant hoger was. Echter, na zeven dagen was 
dit verschil verdwenen. Verder was de NOS activiteit in de spier en in het aorta 
endotheel lager in de hyperglycemische groepen vergeleken met de 
normoglycemische groepen.  Wat betreft de gen-expressie van NOS was er met 
name in de spieren een zeer hoge expressie van iNOS in de hyperglycemische 
groepen. De expressie van eNOS was vooral verhoogd in de aorta in de 
hyperglycemische groepen.  
Vergeleken met de normoglycemische groepen bleek dat de ADMA concentratie 
was verhoogd in het plasma van de hyperglycemische groepen en dat de DDAH 
activiteit in de weefsels was verminderd.   
De conclusie van deze studies is dat het onvoldoende reguleren van de de 
glucosespiegels kan leiden tot een verminderde activiteit van DDAH waardoor de 
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Bovendien zijn er nog geen geneesmiddelen ontwikkeld die specifiek  gericht zijn 
op verlaging van ADMA. Het is dus van belang dat er meer onderzoek wordt 
gedaan naar farmaceutische of andere ADMA verlagende therapieën. Theoretisch 
zijn er vier mechanismen die kunnen leiden tot accumulatie van ADMA: (1) 
toename eiwitafbraak, (2) toename van methylatie van arginine in eiwitten door 
proteïne arginine methyltransferases (PRMT), (3) verminderde renale excretie 
en (4) verminderd metabolisme door DDAH. Derhalve moeten we ons richten op 
therapieën die de mate van katabolisme verminderen, de renale excretie van 
ADMA bevorderen, de activiteit of expressie van DDAH enzymen kunnen 
verhogen en/of de activiteit of expressie van de ADMA producerende PRMT 
enzymen verminderen.  
Meerdere studies hebben laten zien dat hemodialyse de plasma ADMA 
concentratie bij patiënten met nierfalen verlaagt (38;39). Rifai en collega`s (40) 
hebben recentelijk  aangetoond dat ook door middel van leverdialyse met behulp 
van het artificial liver support system Prometheus de ADMA concentratie met 
ongeveer 25% kan worden verlaagd. 
Kortom, er is een aantal potentiële ADMA verlagende therapieën in ontwikkeling, 
maar er is meer onderzoek noodzakelijk om deze resultaten te bevestigen en te 
onderzoeken wat de klinische consequenties van ADMA verlaging zijn. 
In de meeste studies is de ADMA concentratie alleen gemeten in het plasma in 
de veronderstelling dat de plasma ADMA concentratie een betrouwbare 
afspiegeling is van de intracellulaire ADMA concentratie. Echter, tot op heden is 
er weinig bekend over de intracellulaire ADMA concentratie. Meer onderzoek is 
noodzakelijk naar intracellulair ADMA in relatie tot het metabolisme van ADMA in 
de cel en naar de relatie tussen intracellulaire en circulatoire ADMA 
concentraties. 
Tenslotte is het de vraag of een verlaging van ADMA per definitie altijd gunstig 
is. Zo is het bekend dat NO invloed heeft op tumor progressie en op de 
ontwikkeling van metastasen (41).  Door verschillende onderzoeksgroepen is er 
een positieve correlatie tussen NOS expressie en tumorgroei aangetoond 
(42;43). Intracellulaire factoren, waaronder ADMA en DDAH, die de NO synthese 
reguleren kunnen dus belangrijke aangrijpingspunten zijn voor het controleren 
van tumorgroei. Mogelijk toekomstig onderzoek zal moeten worden toegespitst 
op de rol die ADMA en DDAH spelen bij tumor angiogenese.  
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