
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Creatine kinase and blood pressure: Clinical and therapeutic implications

Oudman, I.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Oudman, I. (2013). Creatine kinase and blood pressure: Clinical and therapeutic implications.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/creatine-kinase-and-blood-pressure-clinical-and-therapeutic-implications(ce1c969c-94f6-4128-8a82-0cc89956cde5).html


200

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting

Hoofdstuk 1 is een inleiding van dit proefschrift. Het creatine kinase (CK) systeem 
speelt een belangrijke rol in de cellulaire energiestofwisseling door het koppelen van 
cellulaire ATP (energie) productie met ATP verbruik. Het enzym komt in grote mate 
voor in organen die veel energie verbruiken, zoals de skeletspieren, het hart, de 
hersenen en in mindere mate de bloedvaten en de nieren. In deze organen fungeert het 
CK systeem als een ATP buffer- en transportsysteem, zodat voldoende ATP beschikbaar 
is voor spiercontractie en het transport van ionen, twee processen waar veel energie 
voor nodig is. Relatief hoge activiteit van het enzym komt vaak voor, maar vindt men 
voornamelijk bij mannen, mensen met overgewicht, en mensen van Afrikaanse afkomst. 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie bestaat tussen CK activiteit en 
bloeddruk. De gedachte is dat relatief hoge activiteit van het enzym zorgt voor verhoogde 
beschikbaarheid van ATP voor het samenknijpen van de bloedvaten enerzijds en het 
vasthouden van zout in de nieren anderzijds. Dit zijn twee factoren die kunnen leiden 
tot een hogere bloeddruk. Dit kan verklaren waarom een verhoogde bloeddruk vaker 
voorkomt bij mensen met relatief hoge CK activiteit, zoals mensen van Afrikaanse 
afkomst. In dit hoofdstuk wordt eerst beschreven via welke mechanismen hoge CK 
activiteit met een effect op skeletspieren, hart, bloedvaten en de nieren, kan leiden tot 
een hogere bloeddruk. Tevens wordt beschreven hoe hoge activiteit van het enzym een 
mogelijke link kan zijn tussen een verhoogde bloeddruk en andere aandoeningen die 
vaak samen met hypertensie voorkomen. 

DEEL 1: KLINISCHE CONDITIES

In het eerste deel van dit proefschrift worden de resultaten van een aantal studies 
beschreven, waarin de nadruk ligt op associaties tussen CK, bloeddruk en andere 
klinische condities die het risico op hypertensie verhogen. 
 In Hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of mensen met een hoge CK activiteit in het 
bloed (serum) minder natrium uitscheiden in de urine. In de nier wordt het grootste 
gedeelte van het gefiltreerde natrium teruggeresorbeerd. De drijvende kracht hiervoor 
wordt geleverd door Na+/K+-ATPase, een enzym dat natrium de cel uit pompt en kalium 
de cel in. De grote hoeveelheid ATP die nodig is voor dit proces wordt geleverd door CK. 
Daarom zou een hoge CK activiteit kunnen leiden tot verhoogde beschikbaarheid van 
ATP voor de terugresorptie van natrium, wat samengaat met minder natriumexcretie. 
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Bij gezonde mannelijke vrijwilligers, jonger dan 50 jaar, met een normale bloeddruk of 
met onbehandelde hypertensie, die gedurende 7 dagen een laag natrium (<50 mmol/d) 
en vervolgens 3 dagen een hoog natrium (>200 mmol/d) dieet volgden, hebben we 
het verschil in 24-uurs natrium uitscheiding tussen hoog en laag CK onderzocht. Dit 
onderzoek toont aan dat de 24-uurs natriumuitscheiding na een dieet met veel zout 
lager is bij hoge CK activiteit. Deze bevindingen kunnen betekenen dat CK een rol speelt 
bij de terugresorptie van natrium in de nieren. 
 De associatie tussen CK en bloeddruk kan ook verklaard worden door hoge CK 
activiteit in bloedvaten, waar het de beschikbaarheid van ATP voor de contractiliteit 
vergroot. Hoofdstuk 3 beschrijft de bevindingen van een studie naar de mogelijke 
associatie tussen CK genexpressie in humane vaten en bloeddruk. In dit hoofdstuk wordt 
aangetoond dat de genexpressie van het CK-B isoenzym in humane weerstandsvaten 
sterk gecorreleerd is met zowel de systolische als de diastolische bloeddruk. Deze 
bevinding is het eerste bewijs voor een sterke associatie tussen CK genexpressie in 
humane vaten en bloeddruk en draagt bij aan het reeds bestaande bewijs voor een 
mogelijke rol van CK in de contractiliteit van bloedvaten. 
 Hypertensie en hoge CK activiteit komt vaker voor bij mensen met obesitas. 
Mogelijk speelt een hoge CK activiteit in de skeletspieren een rol bij het ontstaan van 
hypertensie en obesitas. De hoogste CK activiteit in het lichaam vindt men in snelle 
type II spiervezels in de skeletspieren. Deze spiervezels zijn bovenal geschikt voor 
korte explosieve inspanning. De energie hiervoor wordt voornamelijk geleverd door 
CK, terwijl de mogelijkheden voor opname en oxidatie van vetzuren en glucose beperkt 
is. Het gevolg is dat hoge CK activiteit in de skeletspieren, zoals bij een dominantie 
van type II vezels, de opslag van vetzuren en glucose als vet kan bevorderen, wat 
mogelijk leidt tot overgewicht. In Hoofdstuk 4 hebben we daarom onderzocht of 
serum CK activiteit na drie dagen rust geassocieerd is met body mass index (BMI) in 
de populatie. Dit om de mogelijke relatie tussen CK en obesitas te onderzoeken. In een 
steekproef van de populatie van 1444 mensen, bestaande uit verschillende etnische 
groepen, hebben we aangetoond dat serum CK de voornaamste voorspeller is van BMI, 
onafhankelijk van leeftijd, geslacht, etniciteit, opleidingsniveau en serum kreatinine 
als maat voor spiermassa. In de veronderstelling dat serum CK na drie dagen rust een 
afspiegeling is van weefsel CK, kunnen de bevindingen van dit onderzoek impliceren 
dat hoge CK activiteit in de skeletspieren geassocieerd is met een verhoogd risico op 
obesitas. Hoge CK activiteit in de skeletspieren is ook geassocieerd is met een hogere 
perifere weerstand, door de aanwezigheid van relatief weinig capilairen en een hogere 
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bloeddruk. Dit zou kunnen betekenen dat iemand met hoge CK activiteit een verhoogde 
kans heeft op het krijgen van zowel hypertensie als obesitas. Verder onderzoek moet 
uitwijzen of er inderdaad een causaal verband is tussen CK en obesitas. 
 Eerder onderzoek suggereert dat zowel hypertensie als obesitas geassocieerd 
zijn met uterine myomen. Bij vrouwen komen deze gynaecologische goedaardige 
tumoren vaak voor. Ook is bekend dat het risico op vroegtijdig overlijden aan hart- en 
vaatziekten voor vrouwen groter is dan voor mannen en dat hypertensie een van de 
voornaamste risicofactoren hiervoor is. Ondanks dit gegeven zijn risicofactoren voor 
hypertensie bij vrouwen relatief onderbelicht. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van 
een retrospectieve cohort studie waarin we het voorkomen van hypertensie hebben 
onderzocht bij vrouwen die waren opgenomen voor een operatie vanwege myomen. 
We hebben deze resulaten vergeleken met het voorkomen van hypertensie bij vrouwen 
die waren opgenomen voor een andere gynecologische operatie en populatiecontroles. 
We hebben 241 vrouwen met myomen, 308 vrouwen die een gynaecologische operatie 
ondergingen vanwege andere redenen en 606 populatiecontroles geïncludeerd. Een hoge 
bloeddruk kwam voor in 43.6% van de vrouwen met myomen, in 28.6% van de vrouwen 
met een andere gynaecologische operatie en in 24.3% van de populatiecontroles. Vrouwen 
met myomen hadden vaker een hoge bloeddruk (systolisch/diastolisch ≥ 140/90 mm 
Hg) na correctie voor leeftijd, BMI en etniciteit. Mogelijk zorgt een gemeenschappelijke 
groeifactor voor zowel groei van glad spierweefsel van de baarmoeder als van glad 
spierweefsel van bloedvaten. Het is bekend dat CK betrokken is bij de groei van glad 
spierweefsel, doordat het enzym de nodige ATP voor dit proces verschaft. Daarom is 
het mogelijk dat hoge CK activiteit de groei van glad spierweefsel in de baarmoeder 
en de bloedvaten stimuleert, wat kan leiden tot het ontstaan van zowel hypertensie als 
myomen. De hoge CK activiteit zou dan ook de gezamenlijke associatie met obesitas 
kunnen verklaren. 

DEEL II: BEHANDELING

Dit deel van het proefschrift beschrijft de resultaten van studies waarin het CK systeem 
als mogelijk doel voor behandeling van hypertensie en hart-en vaatziekten werd 
onderzocht. Tevens werd het effect van CK inhibitie op weefsels met veel energieverbruik 
onderzocht. 
 Omdat hoge CK activiteit samengaat met verminderde natriumuitscheiding en 
verhoogde vaatcontractiliteit, is hypertensie mogelijk moeilijker te behandelen bij hoge 
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CK activiteit. Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van onderzoek naar de associatie 
tussen serum CK en het falen van antihypertensieve behandeling in de populatie. In 
een steekproef van de populatie van 1444 mensen met een verschillende etnische 
achtergrond, 34 tot 60 jaar oud, hebben we aangetoond dat de behandeling van 
hypertensie faalde in 72.9% van de deelnemers in het hoogste CK tertiel versus 46.7% in 
het laagste tertiel. In dit onderzoek hebben we tevens laten zien dat CK de voornaamste 
voorspeller is van het falen van antihypertensieve behandeling, onafhankelijk van 
leeftijd, geslacht, BMI, nuchter glucose, etniciteit of opleidingsniveau. Prospectief 
onderzoek zal moeten aantonen of er een causaal verband is tussen CK en het falen van 
antihypertensieve behandeling. 
 Hoofdstuk 7 is een systematische review waarin we het effect van interventie 
in het CK systeem hebben onderzocht in vergelijking met placebo bij volwassen 
patiënten met essentiële hypertensie en hart- en vaatziekten. We zochten in MEDLINE, 
EMBASE, LILACS en het Cochrane Controlled Trials Register naar gerandomiseerde 
placebo gecontroleerde studies die het effect van creatine of creatine analogen met 
placebo hebben vergeleken in patiënten met essentiële hypertensie, hartfalen of een 
myocardinfarct. De uitkomsten waren sterfte, totaal myocardinfarct, veranderingen 
in ejectie fractie en veranderingen in systolische of diastolische bloeddruk. Elf studies 
voldeden aan de inclusiecriteria. De gebruikte middelen waren creatine, phosphocreatine 
of phosphocreatinine. Bij patiënten met hartfalen lieten de geïncludeerde studies 
geen duidelijk effect op ejectiefractie zien. Bij patiënten met een myocardinfarct 
rapporteerden twee van de vier studies mortaliteitsdata, zonder duidelijk effect van 
creatine of creatine analogen. Het voornaamste effect lijkt verbetering van dysritmie 
te zijn. Op grond van bovenstaande bevindingen kunnen we concluderen dat het niet 
duidelijk is wat het effect van interventie in het CK systeem is op mortaliteit, progressie 
van een myocardinfarct, ejectie fractie en bloeddruk in patiënten met hypertensie of 
hart- en vaatziekten. 
 Hoofdstuk 8 is een systematische review, waarin we het effect van de CK-remmer 
beta-guanidinopropionzuur (βGPA) op de functie en morfologie van organen met hoog 
energieverbruik hebben onderzocht. BGPA, een creatine analoog, remt de cellulaire 
creatine opname competitief. Men zegt dat dit aminozuur veilig is voor gebruik bij 
mensen, maar de effecten en bijwerkingen zijn niet duidelijk. We hebben in Pubmed, 
EMBASE, de Cochrane Library en LILACS gezocht naar studies die het effect van βGPA 
op organen met een hoog en wisselend energieverbruik beschreven. We hebben 131 
publicaties gevonden, die voornamelijk het effect van chronische toediening van βGPA 
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(0.5 tot 3.5%) onderzochten op de skeletspieren, het cardiovasculaire systeem en 
het brein in dieren. Door behandeling met βGPA daalden de intracellulaire creatine 
en phosphocreatine concentratie in alle organen. In skeletspieren leidde dit tot een 
toename van de mitochondriële oxidatieve stofwisseling met een verhoogde glucose 
opname en een verbeterend uithoudingsvermogen. In het hart was deze toename 
minder duidelijk. De contractiliteit van het hart nam in lichte mate af door behandeling 
met βGPA, maar het hartminuutvolume was onveranderd. In het brein leidden de 
veranderingen in de energiestofwisseling tot verhoogde ATP stabiliteit en overleving 
tijdens hypoxie. Concluderend laten de bovenstaande resultaten zien dat chronische 
toediening van βGPA aan dieren het uithoudingsvermogen van skeletspieren vergroot 
en de overleving tijdens ischemie bevorderd, met enigszins verminderde contractiliteit 
van het hart. Deze bevindingen impliceren dat het CK systeem een belangrijke maar niet 
onmisbare rol speelt in de cellulaire energiestofwisseling. 
 Omdat hoge CK activiteit geassocieerd is met een hogere bloeddruk, zou remming 
van het CK systeem een bloeddrukverlagend effect kunnen hebben. In Hoofdstuk 
9A hebben we daarom onderzocht of βGPA de bloeddruk verlaagt in de spontaan 
hypertensieve rat, een diermodel met hypertensie. Mannelijke 16 weken oude spontaan 
hypertensieve ratten (N=16) kregen gedurende vier weken een dieet met of zonder 
βGPA. De bloeddruk werd wekelijks gemeten aan de staart met de tail-cuff methode. 
Behandeling met βGPA leidde tot een aanzienlijke daling van zowel de systolische als 
diastolische bloeddruk in vergelijking met controles: respectievelijk -42.7 (SD 5.5) en 
-35.3 (4.8) mm Hg. De bloeddrukdaling door behandeling met βGPA suggereert dat 
remming van het CK systeem een veelbelovend nieuw mechanisme voor de behandeling 
van hypertensie kan zijn. Daarom is door ons een protocol ontworpen voor de “first-in-
man” studie met βGPA. De studieopzet wordt beschreven in Hoofdstuk 9B. De primaire 
uitkomstmaat is de verdraagzaamheid van acute behandeling met βGPA. Tevens zal 
het effect op hemodynamische (o.a. bloeddruk) en biochemische parameters worden 
onderzocht. Gebaseerd op experimenten met βGPA bij dieren hebben we een equivalente 
dosis voor mensen van 100 mg berekend. De verwachting is dat dit onderzoek geen 
serieuze bijwerkingen laat zien. Hopelijk zal deze studie uiteindelijk gevolgd worden 
onderzoek naar de effecten van βGPA bij hypertensieve patiënten. 




