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Samenvatting 

Type-2-diabetes mellitus (DM) ('ouderdomssuikerziekte') is een complexe aandoening. 

Naast een gestoorde regulatie van de bloedsuikerspiegel is er vaak tevens sprake van een 

verstoring van de vetstofwisseling en van de bloeddrukregulatie. De ziekte heeft enkele 

veelvoorkomende complicaties gemeen met type-1-DM ('jeugdsuikerziekte'), waaronder 

schade aan het netvlies van de ogen, nierfunctiestoornissen en een gestoorde zenuwfunctie. 

De meest opmerkelijke complicatie bij patiënten met type-2-DM betreft echter het 

frequente voorkomen van cardiovasculaire aandoeningen ('hart- en vaatziekten'), vooral 

op relatief jonge leeftijd. Ongeveer tweederde van alle patiënten met type-2-DM overlijdt 

aan een hart- en vaatziekte. Vooral het risico op een hartinfarct is sterk verhoogd. Ter 

vergelijking: ruim éénderde van niet-diabeten of patiënten met type-1-DM sterft aan 

een cardiovasculaire aandoening. 

Albumine is een klein eiwit dat in relatief hoge concentratie in het bloed voorkomt, 

maar normaliter nauwelijks in de urine verschijnt. De uitscheiding van kleine hoeveelheden 

albumine met de urine wordt 'microalbuminurie' (MA) genoemd. MA voorspelt het 

optreden van nierschade bij zowel type-1 als type-2-DM. Sinds begin jaren tachtig is 

evenwel duidelijk dat MA tevens een voorspeller is van cardiovasculaire complicaties, 

vooral bij patiënten met type 2 DM. De verklaring voor dit opmerkelijke fenomeen is 

niet precies bekend. Enerzijds kan het zo zijn dat MA een uiting is van het voorkomen 

van diverse risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen. Zo zijn hoge leeftijd, 

roken, hoge bloedsuikerconcentraties, hoge bloeddruk en een gestoorde vethuishouding 

niet alleen risicofactoren voor hart- en vaatziekten, maar eveneens voorspellers voor het 

optreden van MA. Anderzijds kan de associatie tussen MA en cardiovasculaire ziekte 

mogelijk worden verklaard doordat MA een uiting is van een vroeg stadium van 

gegeneraliseerde vaatschade. Er is met name een verband aangetoond tussen MA en 

beschadiging van het endotheel. Het endotheel vormt de binnenbekleding van onze 

bloedvaten en heeft vele belangrijke functies. Beschadiging van het endotheel kan een 

eerste stap zijn op weg naar klinisch manifest vaatlijden. 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven over wat er in de literatuur tot op heden 

bekend is over MA bij type-2-DM. De volgende onderwerpen komen met name aan 

bod: het mechanisme van albumineverlies in de nier, voorspellende factoren voor het 

optreden van MA, het verband tussen MA en cardiovasculaire complicaties en 

behandelingen die MA kunnen doen afnemen. 

Een van de problemen bij het meten van MA is dat de albumine-uitscheiding via de 

urine ('albuminurie') per dag sterk kan variëren. Er zijn verschillende manieren waarop 
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albuminurie kan worden gemeten. In hoofdstuk 2 wordt de dag-tot-dag-variabiliteit van 

de meest gebruikte methodes met elkaar vergeleken. In de eerste plaats bleek uit de 

resultaten dat er bij patiënten met type-2-DM forse positieve uitschieters in de 

albuminuriewaarden kunnen voorkomen. Tevens bleek dat de albumine-creatinine-ratio 

(ACR; de concentratie albumine in de urine gedeeld door de creatinineconcentratie) in 

de eerste ochtendurine de meest constante maat voor albuminurie is. Echter, de 

gemiddelde afwijking van de werkelijke MA-waarde bedraagt voor een enkelvoudige 

ochtend-ACR-bepaling nog altijd meer dan 30%. Door de middelste waarde van een 

drievoudige meting te nemen kan men deze afwijking reduceren tot ongeveer 18%. 

Wij concludeerden dat een drievoudige meting van de ACR in de eerste-ochtendurine 

de voorkeur verdient boven andere meetmethoden. Men neme de middelste waarde van 

deze drievoudige bepaling als optimale schatting van de werkelijke albuminuriewaarde. 

Over de aanwezigheid van MA zijn reeds vele studies gepubliceerd. De progressie van 

MA daarentegen heeft in de literatuur weinig aandacht gekregen. Wij bepaalden de 

verschillen in de snelheid van progressie van MA bij 58 patiënten met type-2-DM en een 

goed gereguleerde bloeddruk (hoofdstuk 3). Hiertoe werden deze patiënten gedurende 

2 jaar intensief gevolgd. Er bleek sprake te zijn van een lineaire toename van MA in de 

tijd, welke van patiënt tot patiënt sterk verschilde. De jaarlijkse verandering van de ACR 

in 24-uurs-urine varieerde van -5.9 tot +12.9 mg/mmol. Er werden twee onafhankelijke 

voorspellers voor de snelheid van progressie van MA geïdentificeerd: het gebruik van 

ACE-remmers (een veel gebruikt bloeddrukverlagend middel) beschermde tegen snelle 

progressie en een hoge triglyceride-HDLcholesterol-ratio bleek gecorreleerd met relatief 

snelle progressie van MA. Het gevonden effect van ACE-remmers was reeds bekend uit 

de literatuur, wat niet gold voor het verband tussen progressie van MA en een afwijkend 

vetspectrum. 

Wij concludeerden dan ook dat de ernst van de voor type-2-DM typische verstoring 

van het vetspectrum (hoge triglyceriden en een laag HDLcholesterol) een nieuw 

geïdentificeerde voorspeller is van de snelheid van progressie van MA bij patiënten met 

een goed gereguleerde bloeddruk. 

Omdat een gestoord vetspectrum een voorspeller is van progressie van MA, ligt het 

voor de hand te onderzoeken of behandeling van deze afwijking leidt tot stabilisatie of 

zelfs tot een afname van MA. Hoofdstuk 4 beschrijft een studie naar de effecten van 
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behandeling van hypertriglyceridemie bij patiënten met type-2-DM en MA. Vijftien 

patiënten werden gerandomiseerd voor behandeling met gemfibrozil, een geneesmiddel 

dat vooral het triglyceridengehalte van het bloed verlaagt, of toediening van placebo

tabletten. De albuminuriewaarde werd gedurende een periode van één jaar gevolgd. Uit 

de resultaten bleek dat de progressiesnelheid van MA bij patiënten in de behandelingsgroep 

lager was dan bij patiënten in de placebogroep (35% versus 65%), maar dit verschil was 

niet statistisch significant. Werden echter patiënten met een duidelijke afname (>20%) 

van het triglyceridengehalte vergeleken met patiënten zónder zo'n afname, dan werd het 

verschil in progressie van MA duidelijker (+1% versus +97%, p-waarde=0.03). Een 

aantal patiënten uit de placebogroep ging aan het einde van de studieperiode over op 

behandeling met gemfibrozil. De MA-waarden die hierop bij deze patiënten werden 

gemeten gaven verdere ondersteuning aan de hypothese dat triglyceridenreductie een 

gunstig effect op MA heeft. 

Wij concludeerden dat effectieve behandeling van hypertriglyceridemie mogelijk kan 

leiden tot stabilisatie of reductie van MA. 

Homocysteine is een zwavelhoudend aminozuur dat bij iedereen in het bloed aanwezig 

is. Uit recent onderzoek is gebleken dat een relatief milde verhoging van de homocysteïne-

concentratie waarschijnlijk een risicofactor is voor cardiovasculaire aandoeningen. Wij 

bestudeerden de determinanten van homocysteïneconcentraties bij patiënten met type-

2-DM in hoofdstuk 5. Bij 150 patiënten werd het nuchtere plasmahomocysteïne gemeten 

en bij 85 van deze patiënten werd tevens een zogenaamde methioninebelastingtest 

uitgevoerd. Deze test kan een verborgen stoornis in de homocysteïnestofwisseling aan 

het licht brengen. Uit de resultaten bleek dat hogere homocysteïneconcentraties bij deze 

groep patiënten gecorreleerd waren met milde stoornissen van de nierfunctie en met 

licht verlaagde, of zelfs laag-normale gehaltes van folaat (vitamine-Bil), vitamine-B12 

en vitamine-B6. De nuchtere homocysteïne-concentratie, en niet de homocysteïne-

concentratie na een methioninetest, bleek sterk samen te hangen met het hebben van 

een voorgeschiedenis van cardiovasculaire ziekte. Er werd geen enkele aanwijzing 

gevonden voor een verband tussen homocysteïneconcentraties en het voorkomen van 

netvliesbeschadiging of MA. 

Wij concludeerden dat een slechts gering nierfunctieverlies en laag-normale 

concentraties van folaat, vitamine-B12 en -B6 reeds een stijging van de homocysteïne-

concentratie kunnen veroorzaken. Aangezien MA niet gepaard gaat met hogere 
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homocysteïneconcentraties, is het op basis van onze studieresultaten onwaarschijnlijk 

dat hyperhomocysteïnemie het verband tussen MA en cardiovasculaire aandoeningen 

mede zou kunnen verklaren. 

Autonome neuropathie (stoornis in de functie van het autonome, oftewel 'onwillekeurige' 

zenuwstelsel) wordt in de dagelijkse praktijk niet vaak gediagnosticeerd, maar is zeker niet 

zeldzaam bij patiënten met type-2-DM. Discrete stoornissen zijn al aanwezig vóórdat aan 

de klinische criteria voor de diagnose autonome neuropathie wordt voldaan. Een belangrijk 

subtype betreft de autonome neuropathie van het hart- en vaatstelsel. Deze stoornis is 

namelijk een belangrijke voorspeller voor cardiovasculaire sterfte bij type-2-DM. De 

mogelijkheid van een verband tussen dysfunctie van het cardiovasculaire autonome 

zenuwstesel en de aanwezigheid van MA werd onderzocht in een populatie van oudere 

Caucasische mensen zonder en met type-2-DM (hoofdstuk 6). Een gecombineerde 

'cardiovasculaire autonome functiescore' (CAFS) werd verkregen door samenvoeging van 

de resultaten van een tweetal tests. Uit de resultaten bleek dat de mate van cardiovasculaire 

autonome dysfunctie, weergegeven door de CAFS, gecorreleerd was met de aanwezigheid 

van MA. Deze correlatie werd vooral zichtbaar bij mensen met een gestoorde glucose-

tolerantie (een voorstadium van type-2-DM) en bij patiënten met type-2-DM, en in mindere 

mate bij gezonden. 

Wij concludeerden dat MA gecorreleerd is met een belangrijke risicofactor voor hart- en 

vaatziekten in de vorm van cardiovasculaire autonome dysfunctie. Deze correlatie zou een 

bijdrage kunnen leveren aan een beter begrip van het verband tussen MA en cardiovasculaire 

sterfte. 

Hoofdstuk 7 bevat een kritische beschouwing van de waarde van het definiëren en 

diagnosticeren van MA in de dagelijkse poliklinische zorg voor patiënten met type 2 

DM. De bevindingen van de in het proefschrift opgenomen studies worden besproken 

en er worden suggesties gedaan voor verder onderzoek op dit gebied. 
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