
Intracellulair asymmetrisch dimethylarginine 

(ADMA) en homoarginine: 

metabolisme en relatie met plasmaspiegels

Samenvatting

Productie van de endogene vaatverwijder stikstofoxide (NO) uit arginine 
door stikstofoxide synthase (NOS) wordt geremd door asymmetrisch 
dimethylarginine (ADMA). Omdat verminderde NO vorming leidt tot 
endotheeldisfunctie, vaatvernauwing, verhoogde bloeddruk, en trombose, 
kunnen hoge ADMA niveaus het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) 
verhogen.
Zowel ADMA als zijn inactieve isomeer symmetrisch dimethylarginine (SDMA) 
worden gevormd tijdens de posttranslationele methylering van arginine 
residuen in eiwitten door proteïne-arginine methyltransferases (PRMT), 
waarbij monomethylargine (MMA) als tussenproduct wordt gevormd. 
Tijdens proteolyse komen aminozuren, inclusief de gemethyleerde arginines, 
vrij in het cytosol. De vrijgekomen ADMA en MMA worden vervolgens 
uit de cel verwijderd via enzymatische hydrolyse door dimethylarginine 
dimethylaminohydrolase (DDAH), of door hun transport naar het plasma 
via kationische aminozuur transporters (CAT), die ook verantwoordelijk zijn 
voor transmembraantransport van andere kationische aminozuren zoals 
SDMA, arginine, en homoarginine.
Hoewel vorming en afbraak van ADMA evenals de remming van NOS 
door ADMA intracellulaire processen zijn, rapporteren de meeste 
klinische studies naar HVZ de ADMA spiegels in plasma gebaseerd op de 
onderliggende veronderstelling dat de intracellulaire ADMA concentratie 
wordt weerspiegeld in plasma. Informatie over de relatie tussen ADMA in 
plasma en intracellulaire ADMA niveaus in vaatweefsel, andere weefsels en 
organen is echter schaars. Daarom ligt de focus van dit proefschrift op het 
bestuderen van intracellulair ADMA in relatie tot plasmaspiegels. Verder is 
de rol van homoarginine als nieuwe risicofactor voor HVZ onderzocht. Deze 
natuurlijk voorkomende homoloog van arginine kan mogelijk NO productie 
door NOS remmen en is geassocieerd met HVZ.
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Intracellulair ADMA: metabolisme en de relatie tot plasmaspiegels

Om arginine, ADMA, SDMA, MMA en homoarginine nauwkeurig en precies 
te kunnen bepalen in plasma en intracellulair in weefsels en gekweekte 
cellen, is er een nieuwe analytische methode ontwikkeld en gevalideerd, 
gebruikmakend van stabiele isotopen, vloeistofchromatografie en detectie 
met tandem massaspectrometrie (Hoofdstuk 2). De kwantificeringslimieten 
waren 0,4 nmol/L voor ADMA en SDMA en 0,8 nmol/L voor MMA, arginine en 
homoarginine. Binnen een analytische run bedroeg de precisie (CV%) voor 
alle analyten <3,5% en tussen verschillende analytische runs was de precisie 
<9.6%. De methode is geschikt voor analyse in kleine weefselmonsters en 
gekweekte cellen, en is met succes toegepast op monsters van een tracer 
onderzoek met stabiele isotopen, waarbij tijdens infusie van D3-methyl-
1-13C-methionine in gezonde vrijwilligers, de stabiele isotoop gelabelde 
vormen van ADMA, SDMA en MMA opmerkelijk snel (<60 min) verschenen 
in plasma.

De bijdrage van proteolyse aan de vorming van vrij cellulair ADMA, en het 
snelle verschijnen daarvan in plasma werd onderzocht in erytrocyten van 
ernstig zieke patiënten en gezonde controles (Hoofdstuk 3). Hierbij toonden 
we aan dat de erytrocyt een belangrijke speler is in zowel opslag als vorming 
van ADMA. Na lysis van de erytrocyt, kwam door snelle proteolytische 
activiteit meer dan 25% van het ADMA in eiwitten vrij. Daarentegen 
kwam minder dan 0,04% van de aminozuren in hemoglobine vrij. Hieruit 
blijkt dat ADMA afkomstig is uit andere eiwitten dan hemoglobine. Verder 
leidde efficiënt transport van vrij ADMA over de plasmamembraan van 
intacte erytrocyten snel tot de instelling van een evenwicht tussen intra- 
en extracellulair ADMA. Een significante associatie tussen intracellulaire 
en plasma concentraties van ADMA werd waargenomen bij kritiek zieke 
patiënten, maar niet bij gezonde controles. Dit is in overeenstemming met 
opregulatie van CAT tijdens kritieke ziekte. Verder zagen we dat ondanks 
een snelle toename van vrij ADMA tijdens incubatie van erytrocyt lysaten, 
de totale hoeveelheid ADMA constant bleef, wat duidt op de afwezigheid van 
actief DDAH in erytrocyten. Vorming van grote hoeveelheden vrij ADMA na 
lysis van erytrocyten kan bijdragen aan de hoge ADMA niveaus in plasma van 
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patiënten met sikkelcelanemie, HELLP-syndroom, en mogelijk ook in andere 
ziekten die met hemolyse gepaard gaan.

In een diermodel voor langdurig kritieke ziekte, hebben we kunnen 
bevestigen dat DDAH activiteit belangrijk is voor de regulatie van ADMA in 
de bloedsomloop (Hoofdstuk 4). DDAH activiteiten in spier, nier en lever 
toonden een invers verband met ADMA in plasma. Samen verklaarden deze 
DDAH activiteiten bijna 50% van de variatie in plasma ADMA concentraties. 
DDAH activiteit in het hart was daarentegen niet voorspellend voor plasma 
ADMA, maar er was wel een significant negatieve associatie met ADMA in 
hartweefsel. Dit suggereert dat DDAH in het hart belangrijker is voor de 
regulering van ADMA op lokaal niveau dan voor de regulatie van ADMA in de 
bloedsomloop, terwijl DDAH in de spieren, nieren en lever meer van belang 
is voor de regulering van ADMA in de bloedsomloop dan voor ADMA op 
lokaal niveau.

Het is niet ethisch verantwoord om biopten van cardiovasculair weefsel 
af te nemen bij gezonde vrijwilligers. Daarom hebben we de relatie tussen 
intracellulaire en plasmaconcentraties van de gemethyleerde arginines 
en homoarginine eerst onderzocht in perifeer bloed mononucleaire 
cellen (PBMC), welke gemakkelijk kunnen worden verkregen uit volbloed 
(Hoofdstuk 5). Hierbij werd alleen voor homoarginine een zwak positief 
verband waargenomen tussen concentraties in plasma en in PBMC. 
Concentraties van arginine, MMA, ADMA en SDMA in plasma waren niet 
significant invers geassocieerd met hun intracellulaire concentraties in 
PBMC. Hieruit blijkt dat bij gezonde personen, plasmaspiegels van deze 
aminozuren geen goede afspiegeling zijn van de intracellulaire niveaus in 
PBMC.

In Hoofdstuk 6A is de opzet van een proof-of-concept studie beschreven, 
welke het effect van ononderbroken peri-operatieve (par)enterale voeding 
op het aminozuurprofiel, de cardiomyocyten structuur, en cardiale perfusie 
en op het metabolisme evalueert bij patiënten die een bypassoperatie 
van de kransslagader ondergaan. Deze studie bood de unieke kans om 
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de gemethyleerde arginines en homoarginine te meten in hartweefsel, 
aorta, plasma en PBMC van patiënten die een bypass operatie ondergaan 
(Hoofdstuk 6B). Bij deze patiënten werd een positieve relatie gevonden 
tussen ADMA concentraties in het plasma en intracellulaire concentraties 
in zowel PBMC als in hartweefsel. Intracellulaire ADMA concentraties in 
PBMC waren echter niet significant gerelateerd aan ADMA concentraties 
in het hartweefsel, wat suggereert dat ADMA niveaus in plasma een betere 
weergave geven van ADMA in hartweefsel dan ADMA niveaus in PBMC. 
Verder werd geconstateerd dat DDAH activiteit in het hart en in PBMC positief 
geassocieerd waren met hun respectieve lokale ADMA concentraties. Dit zou 
een gevolg kunnen zijn van de opregulatie van DDAH in een compenserende 
reactie op de verhoogde intracellulaire ADMA niveaus bij atherosclerose van 
de kransslagaders.

Homoarginine in hart-en vaatziekten

Homoarginine is een homoloog van arginine en zou kunnen interfereren met 
enzymen die arginine als substraat gebruiken, zoals NOS. Hoge homoarginine 
concentraties kunnen daarom leiden tot verminderde productie van NO, met 
hoge bloeddruk als gevolg. Daarentegen is een lage homoarginine concentratie 
in serum onlangs geïntroduceerd als potentiële nieuwe risicofactor voor HVZ. 
Omdat er weinig kennis is op het gebied van de mogelijke fysiologische rol 
van homoarginine in de cardiovasculaire omgeving, hebben we bestaande 
literatuur over homoarginine geëvalueerd (Hoofdstuk 7), waarbij de nadruk 
lag op metabole routes voor de synthese en afbraak van homoarginine, op 
bioanalytische aspecten, en op potentiële mechanismen die ten grondslag 
kunnen liggen aan de relatie tussen homoarginine en HVZ.

In verschillende onderzoeksvelden worden analyses van aminozuren, 
inclusief de analyses van ADMA en homoarginine, uitgevoerd. De invloed van 
stolling en het gebruik van antistollingsmiddelen worden hierbij vaak buiten 
beschouwing gelaten. Daarom hebben we concentraties van homoarginine, 
ADMA en andere aminozuren gemeten en vergeleken in serum, EDTA-plasma 
en heparine-plasma (Hoofdstuk 8). Antistolling met hetzij EDTA of heparine 
leidde tot kleine verschillen in concentratie (hoogste voor tryptofaan: 5,3%), 
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die klinisch hoogst waarschijnlijk irrelevant zijn. Aminozuur concentraties 
gemeten in serum waren hoger dan in heparine-plasma, met name voor 
taurine (42,3%), arginine (36,4%) en glutaminezuur (16,2%). Deze 
verschillen worden mogelijk veroorzaakt door slecht controleerbare ex vivo 
afgifte van aminozuren door de bloedcellen gedurende de stolling. Deze 
studie toonde aan dat heparine-plasma en EDTA-plasma het meest geschikt 
zijn voor aminozuuranalyse, maar dat beide soorten plasma niet door elkaar 
gebruikt dienen te worden binnen een enkele studie.

Homoarginine is een competitief substraat voor NOS, maar het is een 
minder efficiënt substraat dan arginine. Hoge homoarginine concentraties 
kunnen daarom leiden tot verminderde vorming van NO, met als gevolg 
endotheeldisfunctie en verhoogde vaatweerstand. Gegevens over de relatie 
tussen bloeddruk en plasmaspiegels van arginine, homoarginine en ADMA 
zijn schaars. Daarom hebben we deze relaties onderzocht in de Hoorn Studie, 
een studiecohort van ouderen (Hoofdstuk 9). De belangrijkste bevinding 
van dit onderzoek was dat de plasmaspiegels van homoarginine en arginine 
onafhankelijk van elkaar op een antagonistische manier zijn geassocieerd 
met klinisch relevante verschillen in bloeddruk. ADMA was daarentegen niet 
gerelateerd aan de bloeddruk in deze studie.

Om onderliggende (patho)fysiologische mechanismen van homoarginine in 
HVZ op te helderen is het belangrijk te begrijpen welke biochemische routes 
betrokken zijn bij homoarginine synthese. Eerdere studies hebben aangetoond 
dat in zowel mensen als dieren lysine de voorloper is van homoarginine. In 
de literatuur worden zowel de enzymen van de ureumcyclus als arginine:
glycine amidinotransferase (AGAT) genoemd als mogelijk verantwoordelijk 
voor homoarginine vorming. Om het relatieve belang van beide routes in de 
mens te bestuderen, hebben we gebruik gemaakt van zeldzame aangeboren 
stofwisselingsziekten (Hoofdstuk 10). De homoarginine concentratie in 
het plasma van een argininosuccinaat synthase-deficiënte patiënt werd 
vergeleken met de concentraties in controles van dezelfde leefdtijd. Verder 
werd homoarginine vorming gemeten in lymfoblasten van een AGAT-
deficiënte patiënt en in een controle cellijn. De resultaten toonden aan dat, in 
ieder geval bij mensen, promiscue activiteit van AGAT, een essentieel enzym 
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in de synthese van creatine, een centrale rol speelt in de vorming van de 
nieuwe cardiovasculaire risicofactor homoarginine.

Conclusies

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was om het metabolisme van 
intracellulair ADMA in relatie tot plasmaspiegels te bestuderen. In veel 
klinische studies wordt uitsluited ADMA in plasma gemeten, wat berust 
op de veronderstelling dat de concentratie van ADMA in plasma een juiste 
weerspiegeling geeft van intracellulair ADMA. In dit proefschrift hebben 
we onze vraagtekens gezet bij de juistheid van deze veronderstelling. 
Intracellulaire ADMA concentraties in zowel PBMC als in erytrocyten 
waren bij gezonde vrijwilligers niet significant geassocieerd met ADMA 
concentraties in plasma. ADMA concentraties in erytrocyten van ernstig 
zieke patiënten daarentegen waren wel significant geassocieerd met ADMA 
spiegels in plasma. Verder werd er bij patiënten die een bypass operatie 
ondergingen, een significante associatie waargenomen tussen intracellulair 
ADMA in PBMC en ADMA in plasma.
De verschillen tussen de relaties bij gezonde vrijwilligers en ernstig zieke 
patiënten of patiënten die een bypass operatie ondergaan, kunnen een 
weerspiegeling zijn van verschillen in CAT expressie, DDAH activiteit, 
PRMT activiteit, of eiwit afbraak tijdens gezondheid of ziekte. Zo wordt 
CAT in erytrocyten, bloedplaatjes en PBMC opgereguleerd in patiënten met 
chronisch nier- of hartfalen. Opgereguleerd CAT kan leiden tot een sneller 
transport van ADMA uit de cel, waardoor een nauwere associatie tussen 
intracellulaire en extracellulaire niveaus ontstaat. Dit is in overeenstemming 
met onze studie over de rol van de erytrocyten in de vorming en opslag 
van ADMA, waarin we aantoonden dat eiwitafbraak van eiwitten die ADMA 
bevatten samen met snel transport van ADMA over de plasmamembraan kan 
bijdragen aan de verhoging van ADMA spiegels in plasma.
In een diermodel van kritieke ziekte hebben we aangetoond dat DDAH 
activiteiten in spier, nier en lever omgekeerd en onafhankelijk geassocieerd 
waren met plasma ADMA en samen de helft van de variatie in plasma ADMA 
concentraties verklaren. DDAH activiteit in hart was niet voorspellend voor 
plasma ADMA. Echter, voor DDAH activiteit in het hart werd een significante 
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negatieve associatie gevonden met de ADMA concentratie in het hart, wat 
suggereert dat DDAH in het hart belangrijker is voor de regulatie van ADMA 
op lokaal niveau, dan voor ADMA niveaus in plasma. In hartweefsel van 
patiënten die een bypass operatie ondergaan, vonden we verrassend genoeg 
dat de DDAH activiteit significant en positief gecorreleerd was met de lokale 
ADMA concentratie, terwijl een inverse relatie zou worden verwacht. Deze 
omkering van de associatie tussen DDAH activiteit en ADMA concentratie kan 
een gevolg zijn van de opregulatie van DDAH als reactie op de hoge ADMA 
concentraties in het hart, wat het belang van DDAH in de regulatie van ADMA 
niveaus in hartweefsel tijdens ziekte bevestigt.
De gecombineerde resultaten van de afzonderlijke studies naar ADMA, zoals 
beschreven in dit proefschrift, laten zien dat de vraag of de ADMA spiegel in 
plasma een juiste reflectie van intracellulair ADMA op weefselniveau geeft  
niet eenduidig beantwoord kan worden. De relatie tussen intra- en 
extracellulair ADMA lijkt sterk afhankelijk van de fysiologische condities. 
Grofweg kan men stellen dat er onder normale fysiologische omstandigheden 
een zwakke relatie is tussen plasma ADMA en intracellulair ADMA, terwijl 
deze relatie veel sterker is in diverse pathofysiologische omstandigheden.

Naast ADMA is ook homoarginine, een structurele homoloog van arginine en 
competitief substraat of potentiële remmer van NOS, onderzocht in relatie tot 
HVZ. Uit een literatuuronderzoek bleek dat zowel hoge als lage homoarginine 
concentraties zijn geassocieerd met een verhoogd risico op HVZ. Om deze 
schijnbare tegenstrijdigheid te kunnen verklaren, is het noodzakelijk om 
het metabolisme van homoarginine verder te ontrafelen. Voor de synthese 
van homoarginine uit lysine zijn er twee mogelijke routes beschreven. In de 
ene route wordt gebruik gemaakt van de enzymen van de ureumcyclus en in 
de andere van AGAT, een essentieel enzym in creatine synthese. Met behulp 
van zeldzame aangeboren stofwisselingsziekten, konden we bevestigen dat 
promiscue activiteit van AGAT, en niet de ureumcyclus enzymen, een centrale 
rol spelen bij de vorming van homoarginine uit lysine. De relatie tussen een 
lage homoarginine concentratie en HVZ is mogelijk een afspiegeling van het 
falen van creatine vorming in het hart veroorzaakt door lage AGAT activiteit, 
wat secundair resulteert in een verminderde homoarginine vorming.
In de Hoorn Studie, een studiecohort van ouderen, toonden we aan dat 
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de plasmaspiegels van homoarginine positief geassocieerd waren met de 
systole en diastole bloeddruk, terwijl arginine invers geassocieerd was met 
alleen diastole bloeddruk. Deze antagonistische verhouding ondersteunt 
het idee dat homoarginine een competitief substraat is voor NOS. Omdat 
homoarginine een minder efficiënt substraat voor NOS is dan arginine, 
kunnen hoge homoarginine niveaus leiden tot verminderde vorming van NO, 
met als gevolg endotheeldisfunctie, verhoogde vasculaire weerstand en hoge 
bloeddruk.
Over het geheel genomen lijkt het erop dat verschillende mechanismen ten 
grondslag liggen aan de relaties tussen HVZ met hoge en lage homoarginine 
niveaus. Een hoge homoarginine concentratie kan door het remmen van 
NO productie causaal betrokken zijn, terwijl laag homoarginine, als gevolg 
van een verlaagd creatine metabolisme, mogelijk slechts een onschuldige 
toeschouwer is.

Toekomstperspectieven

Bij gezonde vrijwilligers hebben we laten zien dat plasma ADMA geen accurate 
weerspiegeling geeft van de intracellulaire concentraties in erytrocyten en 
PBMC. Bij patiënten met atherosclerose van de kransslagader of meervoudig 
orgaanfalen daarentegen, vonden we wel een significante correlatie tussen 
plasma ADMA concentraties en intracellulaire concentraties in het hart, 
erytrocyten en/of PBMC. Verhoogde proteolytische activiteit en opregulatie 
van CAT tijdens ziekte kunnen ten grondslag liggen aan deze sterkere 
associatie tussen intra- en extracellulair ADMA. Echter, in welke mate 
deze mechanismen bijdragen aan de verhoging van ADMA in plasma, en in 
hoeverre DDAH opregulatie hiervoor kan compenseren moet nog worden 
onderzocht.

Homoarginine is een interessante nieuwe risicofactor voor HVZ, maar verdere 
mechanistische en epidemiologische studies zijn nodig om te bepalen of 
homoarginine causaal is betrokken bij het ontstaan van atherosclerose. Als 
lage homoarginine slechts een onschuldige toeschouwer is bij het falen van 
creatine vorming via AGAT in het hart, zou het verlagen van homoarginine bij 
patiënten met hypertensie mogelijk gunstige effecten kunnen hebben. Er is 



echter meer onderzoek nodig voordat homoarginine getest kan worden als 
een potentieel doelwit voor geneesmiddelen in de toekomst. Bovendien kan 
het nuttigen van bepaalde peulvruchten die homoarginine bevatten, zoals 
graserwten en linzen, bijdragen aan het endogene homoarginine niveau. In 
hoeverre homoarginine uit het dieet werkelijk bijdraagt aan plasmaniveaus, 
en wat het effect is van homoarginine inname uit deze peulvruchten op HVZ, 
is nog onbekend en verdient verder onderzoek.
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