
DE RADIOIMMUNOLOGISCHE BEPALING
VAN VASOPRESSINE IN URINE

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van
doctor in de Geneeskunde

aan de Universiteit van Amsterdam,
op gezag van de Rector Magnificus

dr. D.W, Bresters,
hoogleraar in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,

in het openbaar te verdedigen in de aula der
Universiteit (tijdelijk in de Lutherse Kerk,

ingang Singel 411, hoek Spui)
op donderdag 12 februari 1981 om 16.00 uur precies

door

MARINUS JOHANNES VAN DER HORN

Geboren te Amsterdam

I AMSTERDAM 1981



Promotor: Prof.dr. J.L. Touber
Coprotnotor: Prof.dr. M. Koster
Coreferent: Prof.dr. D.F, Swaab

I
f



Are doctors men of science?

George Bernard Shaw

Ter nagedachtenis aan mijn vader

Aan Noortje, Jeroen en Niels



£-;

VOORWOOBD

Het is niet mogelijk al diegenen te bedanken die een bijdrage heb-

ben geleverd bij het tot stand komen van dit proefschrift. Voor een

aantal hunner wil ik echter een uitzondering maken gezien hun grote

inbreng.

Beste Dries Schellekens, jij hebt mij met eindeloos geduld ver-

trouwd weten te maken met de radio-lmmunologische bepalingsmetho-

dieken en hebt, als ik door mijn onkunde nucleaire rampen dreigde te

veroorzaken, dit op tactische wijze weten te voorkomen.

Hooggeleerde Swaab, beste Dick, een van mijn sterke punten in

dit onderzoek was de keuze van de coreferent. Jouw enthousiasme

heeft mij, vooral in de laatste fase, dusdanig gestimuleerd dat ik het

onderzoek heb kunnen afronden.

Hooggeleerde Koster, naast opleider en copromoter bent U het,

tesamen met Prof. Vreeken, geweest die mij in de gelegenheid heeft

gesteld dit onderzoek uit te voeren.

Zeer geleerde Oosting, beste Hans, met bewondering heb ik ge-

zien hoe je op het cijfermateriaal dat ik je ter hand stelde, statistiek

bedreef. Slechts ingewijden weten hoeveel werk opgesloten ligt in de

zinsnede " is variantie-analyse toegepast".

Hooggeleerde Touber, beste Jan, de periode die ik onder jouw

leiding heb mogen werken is niet alleen leerzaam geweest, maar

vormt ook een prettige herinnering door onze contacten buiten de

werksfeer om.

Het personeel van het Endocrinologisch laboratorium en in het bij-

zonder Marnie Tjon Sackie-Saridjan wil ik danken voor hun hulp bij

het uitvoeren van de proeven en Marion Wijnberg voor het geduld wat

ze op wist te brengen voor het telkens opnieuw typen van de een na

laatste versie van dit proefschrift.

Niet in de laatste plaats gaat mijn dank uit naar Noor, Jeroen en

Niels voor hun begrip en verdraagzaamheid als ik de weinige tijd die

thuis was weer eens op mijn kamer doorbracht.



INHOUDSOPGAVE
biz.

Lijst van afkortingen

Hoofdstuk I LITERATUUROVERZICHT

1.1. Historisch overzicht 9
1.2. De relatie tussen chemische structuur en biologische

activiteit 12

1.3. Neurofysine 13

1.4. Regulatiemechanisme voor vasopressinesecretie 15

1.5. Perifere werkingen van vasopressine 17

1.6. Metabolisme van vasopressine 20

1.7. Ziektebeelden als gevolg van een gestoorde vasopres-

sine huishouding. 21

Hoofdstuk H DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK 27

Hoofdstuk Hl RADIO-IMMUNO-ASSAY VOOR VASOPRESSINE

L 3 .1 . Inleiding 28

•-, 3 .2 , Anti sera tegen vasopressine 29

! 3 .3 . Gebruikte hormoonpreparaten 30

3 .4 . Koppelingsmethode van vasopressine en thyreoglobuline 31

3.5 . Immunisatieprocedure 32

3.6. Associatieconstante 33

3.7. Immunologische karakterisering van antisera 33

'-.'•- 3 .8. Resultaten 34

3.9. Bereiding van radio-actief vasopressine 39

3.10. Specifieke activiteit van radio-actief vasopressine 43

; 3 .11. Scheidingsmethode 44

\: 3.12. Uitvoering van de RIA 45

£• 3.13. Resultaten 47

|: 3.14. Discussie 50

3.15. Samenvatting en conclusies 52



biz.

Hoofdstuk IV BEPALING VAN VASOPRESSINE IN URINE

4.1. Inleiding 54

4.2. Extractie 55

4.2 .1 . Extractlemllleu 56

4.2.2 . Extractierecovery van radio-actief vasopressine 57

4.2 .3 . Parallelliteit recovery van koud vasopressine 57

4.2.4. Intra- en inter-assay variatie 58

4.2.5. Storende factoren 63

4.2.6. Eiwithoudende urine 65

4.2.7. Discussie 67

4.3. Invloed van oxytoclnegehalte van urine op meting van

van vasopressinesplegels 69

4.4. Urlneklarlng van vasopressine 70

4.5. Samenvatting en conclusies 74

Hoofdstuk V GELDIGHEID VAN DE VASOPRESSINE RIA

! 5.1. Inleiding 75
: 5.2. Ontwikkeling van diabetes insipidus bij gelmmuniseer-

; de konijnen 76

5.3. Neurohypofysalre diabetes Insipidus 77

5.4. Nefrogene diabetes insipidus 83

5.5. Syndroom van 'inappropriate ADH secretion' 83

5.6. Stimulatie en inhibitie van vasopresslnesecretle bij

gezonde proefpersonen 85

5.7. Discussie 87

5.8. Samenvatting en conclusies 90

'{ Hoofdstuk VI NORMAALWAARDEN

{.' 6 .1 . De vasopresslne-excretle van gezonde proefpersonen 91

| 6.2. Discussie 95

ï:. 6.3. Samenvatting en conclusies 97
t..
?-'•

I



i

biz.

Hoofdstuk VII INVLOED VAN HET NATRIUMGEHALTE VAN

DIEET OP DE URINE VASOPRESSINESPIEGE LS

7.1. Inleiding 98

7.2. Protocol 100

7.3. Resultaten 102

7.3.1 . Urlnevolume 102

7.3.2. Zoutuitscheiding In urine 102

7.3.3 . Urine-osmolaliteU en osmolen excretle 103

7.3.4. Vasopresslne-excretie in urine 106

7.3.5. Bloeddruk 110

7.3.6. Lichaamsgewicht 110

7.3.7 Discussie 110

7.3.8. Samenvatting en conclusie 114

Samenvatting 115

Summary 118

Referenties 120

Appendix 143



LIJST VAN AFKORTINGEN

ACTH - adrenocorticotroop hormoon

ADH - anti-diuretiseh hormoon

AVP - 8-arginine-vasopressine

AVT - 8-arginine-vasotocine

cAMP - cyclisch adenosine-mono-fosfaat

CDI - ethylcarbodiimide-HCl

CBF - corticotropin releasing factor

DASP - double antibody solid phase

DDAVP - l-deamino-8-D-arginine-vasopressine

DG-LVP - desglycinamide-lysine-vasopressine

DMC - dimethylchloortetracycline

EDTA - (di-natrium-)ethyleen-diamino-tetra-azijnzuur

HAK - hypofyse achterkwab

HSA - humaan serum albumine

LVP - 8-lysine-vasopressine

MSH - melanocyten-stimulerend hormoon

NPV - nucleus paraventricularis

NSO - nucleus supra-opticus

OT - oxytocine

BAAS - renine-angiotensine-aldosteron-systeem

RIA - radio-immuno-assay

RSA - runder serum albumine

SIADH - syndrome of inappropriate ADH secretion

Tg - thyreoglobuline



HOOFDSTUK I

LITERATUUROVERZICHT

1.1 Historisch overzicht

Vasopressine of anti-diuretisch hormoon (ADH) is een peptide

dat in de hypothalamus gesynthetiseerd en via de neurohypofyse af-

gegeven wordt. Een uitvoerig overzicht van de geschiedenis van het

onderzoek naar vasopressine wordt gegeven door Heller (1974). De-

ze historie begint in 1895 met Oliver en Schaier, die bij proefdieren

een bloeddrukstijging zagen optreden na een injectie van een hypofy-

se-extract. Naast bloeddrukverhogende, bleken hypofyse-extracten ook

weeënbevorderende (Dale, 1906) en galactokinetlsche eigenschappen

(Ott en Scott, 1910) te bezitten. In 1898 ontdekte Howell dat de

bloeddrukverhogende substantie (s) uit de hypofyse-achterkwab (HAK)

afkomstig moesten zijn. Dit was een opmerkelijke bevinding, daar tot

*' dan toe de HAK beschouwd werd als een rudimentair orgaan zonder

fysiologische functies (Macalister, 1889). In 1894 deelde Cajal mede,

dat hij in de HAK microscopische structuren had waargenomen, die

opvallend veel overeenkomst vertoonden met zenuwuiteinden. Het

heeft tot 1913 geduurd voor Farini en, onafhankelijk van hem, Von

den Velden de antidiuretische werking van HAK-extracten ontdekten

en zij waren ook de eersten die patiënten met diabetes insipidus met

HAK-extracten behandelden.

•': Aanvankelijk werd verondersteld dat de HAK een biologisch ac-

; tieve stof bevatte, die verantwoordelijk was voor bovengenoemde ef-

fecten (Abel e£ al_., 1924). Dit hormoon zou dan of in de pars inter-

; media (Herring, 1915) of in de pituicyten van de HAK (Gersh, 1939)

L worden gesynthetiseerd. De mening dat de HAK slechts een hormoon

| zou bevatten werd gesteund door Van Dyke et̂  aJL (1942). Zij isoleer-

I den uit runderhypofyses een eiwit met zowel oxytocine-, pressor-



als antidiuretische eigenschappen. Daarentegen had Dudley (1919)

aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van twee hormonen in de

HAK, hetgeen later bevestigd werd door Kamm et. al. (1928), die uit

HAK-extracten twee peptiden isoleerden, namelijk (1) oxytoxine met

weeënstimulerende en galactokinetische en (2) vasopressine met pres-

sor en antidiuretische eigenschappen. In 1953 gelukte het Du Vig-

neaud et .al. oxytocine en vasopressine te synthetiseren.

Er zijn op dit moment negen neurohypofysalre hormonen bekend

bij vertebraten (zie tabel 1) waarvan drie (8-arglnine-vasopresslne,

8-lysine-va8opresslne en 8-arglnlne-vasotocine) een voornamelijk an-

tiduretische en vasopressorwerking hebben. De overige zes peptiden

hebben voornamelijk een oxytocine-achtige werking met weinig anti-

diuretische en vasopressor eigenschappen (Acher, 1974). Bij alle

zoogdieren, behalve de varkensachtigen, is het antidiuretisch hor-

moon arginine-vasopresslne. Bij de varkensachtigen Is dat lysine-

vasopressine. Bij lagere diersoorten vervult vasotoclne deze rol.

Bij enkele diersoorten zou zowel lysine-vasopressine als arginine-

vasopressine voorkomen (Acher e£ al.., 1980).

• ., De functionele rol van het hypothalamus-neurohypofyse systeem

; werd door Bargmann en Scharrer ontsluierd en later door anderen

; bevestigd (Bargmann, 1949; Bargmann en Scharrer, 1951; Sachs en

Takabatake, 1964; Norström en Sjöstrand, 1971; Pickering en Jones,

1971; Pickering et. al.., 1975). Vasopressine en oxytocine en hun

respectievelijke dragereiwitten, de neurofysinen, worden in afzonder-

lijke cellen als een groot precursor molecuul gesynthetiseerd op de

; ribosomen in de perikarya van de neurosecretoire cellen van de nu-

cleus supra-opticus (NSO) en nucleus paraventricularis (NPV) (Swaab

et. al.., 1975; Vandesande en Dierickx, 1975; van Leeuwen e£ al. ,

1976; Dierickx en Vandesande, 1979). De precursor moleculen worden

opgeslagen in neurosecretoire granula en via de axonen van de neuro-

secretoire cellen getransporteerd naar de hypofyse. Tijdens het trans-

• port van de granula komt het biologisch actieve vasopreasine of oxy-

|- tocine vrij van het precursor molecuul. Vasopressine wordt in de

ff neurohypofyse in twee vormen opgeslagen, namelijk in een 'readily

S. 10



Naam Afkorting Aminozuurvolgorde

Algemene structuur

8 -aiglnine-vasopresBine
8 -lysine-vasopresslne
oxytocine
8-arglnine-vasotocine
mesotocine
isotoclne
glumitocine
valltocine
aspargtocine

cys = cystelhe
tyr = tyrosine
phe = phenylalanine
Ile = Isoleuclne
leu = leucine
asn = asparagine

1
cys

AVP
LVP

OT

AVT
MT

IT

GT

VT

AT

pro =
gin =
ser =
val =
arg
lys

gly-(NH2) =

2
- tyr -

proline
glutamine
serine
valine
arginine
lysine

3 .
XXX -

phe

phe

Ile

Ile

Ile

ile

ile

ile

ile

glyclnamide

4
XXX -

gin

gin

gin

gin

gin

ser

ser

gin

asn

5
asn -

6
cys

7
- pro

8
- XXX

arg

lys

leu

arg

ile

ile
gln

val

leu

9
- Gly- (NH2)



releasable pool' en een 'reserve pool'. De anatomische represen-

tanten van deze 'pools' zouden volgens Pickering <rt al. (1975) voor

de 'reserve pool' de granula zijn, terwijl de rest van de vasopres-

sinemoleculen (10-20% van de totale hoeveelheid) zich extra-granulair

bevinden (Norström, 1975; Pickering et al . , 1975). Het vrijkomen

van vasopressine en neurofysine uit de granula verloopt waarschijn-

lijk via een proces van exocytose (Douglas, 1974). Uit dierexperi-

menteel werk is de conclusie getrokken dat vasopressine hoofdzake-

lijk in de NSO en oxytocine voornamelijk in de NPV gesynthetiseerd

wordt (Sokol en Valtin, 1967). Met behulp van immunacytochemische

technieken is echter gebleken, dat de vasopressine en oxytocine syn-

thetiserende neuronen meer diffuus verspreid liggen door de genoem-

de kernen dan aanvankelijk werd aangenomen. Zo konden Swaab et_ al.

(1975) met behulp van een immunofluorescentie-techniek aantonen dat

bij ratten de NSO zelfs meer oxytocine producerende cellen bevat

dan de NPV. Binnen de NSO en NPV blijkt een karakteristieke loka-

lisatie van vasopressine- en oxytocine synthetiserende cellen te be-

staan (Swaab e£ aL, 1975; van Leeuwen e£ a l . , 1976; Dierickx en

Vandesande, 1979).

Het blijkt dat vasopressine, behalve in de NSO en de NPV, ook

in andere delen van de hypothalamus kan voorkomen; zo is vasopres-

sine aangetoond in de nucleus suprachiasmaticus (George en Jacobo-

witz, 1975; Swaab trial . , 1975). Ook bij de mens zijn in de NSO en

NPV aparte vasopressine- en oxytocine producerende neuronen aan-

getoond, terwijl de nucleus suprachiasmaticus alleen vasopressine

bevat (Dierickx en Vandesande; 1977, 1979; George, 1978; Defendini

en Zimmerman, 1978).

1.2. De relatie tussen chemische structuur en biologische activiteit.

Sinds het bekend worden van de structuur van vasopressine is

door onderzoek met synthetische analogen duidelijk geworden, dat de

aanwezigheid van L-arginine in positie 8 voor een belangrijk deel

12



verantwoordelijk is voor de twee belangrijkste effecten van vasopres-

sine; de antidiuretische en de vasopressor werking. De antidiure-

tische activiteit wordt mede bepaald door het lipofiele karakter van

glutamine in positie 4 en de aanwezigheid van een hydrofobe aroma-

tische zijketen in positie 3 (Manning et al. , 1974). Door deamine-

ring van cysteine in positie 1 en substitutie van D-arginine in plaats

van L-arginine in positie 8, ontstaat een peptide (DDAVP) met ster-

ke antidiuretische en geringe vasopressor werking en een lange wer-

kingsduur (Seif et.aL, 1978), Deze stof wordt toegepast bij de behan-

deling van neurohypofysaire diabetes insipidus.

Substitutie van aminozuren in positie 8 beïnvloedt de vasopressor

werking. Zo doet substitutie van ornithlne in positie 8 (POR 8) de

vasopressor werking zodanig toenemen dat het als alternatief voor

adrenaline bij lokaal anaesthesie kan worden gebruikt. (Peterson en

Reynolds, 1975). Vasopressine antagonisten worden bij de behande-

ling van het 'inappropriate ADH syndrome' nog niet toegepast.

1.3. Neurofysine

De neurofysines behoren tot een groep eiwitten met een molecuul

gewicht van 9.000-10.000 en een aminozuuraantal van ongeveer 90

(Acher, 1979). Vele diersoorten, waaronder de mens, bezitten ten-

minste twee neurofysines. Bij varkens en runderen zijn 3 neurofysi-

nes gevonden, twee 'major' en een 'minor'. Bij varkens zijn echter

aanwijzingen dat neurofysine I een afbraakproduct is van neurofysine

in, zodat bij varkens waarschijnlijk ook sprake is van de synthese

van twee neurofysines, namelijk neurofysine II en III (Wuu en Crumm,

1976). De structuur van de verschillende neurofysines komt sterk

overeen (Acher, 1979).

Door gebrek aan uniformiteit is de nomenclatuur nogal verwar-

rend. Sommige onderzoekers benoemen aan de hand van chemische

structuur, anderen naar de wijze waarop het vrijkomen van de neu-

rofysines kan worden bewerkstelligd, terwijl sommigen cijfers of let-

ters gebruiken (Robinson, 1975; Chauvet et. a l . , 1976). Zo binden rat-

13



ten neurofysine B, runder neurofysine I, varkens neurofysine II en

'estrogen-stimulated' neurofysine alle oxytocine, terwijl ratten neu-

rofysine A, runder neurofysine II, varkens neurofysine I en 'nicoti-

ne-stimulated' neurofysine vasopressine binden, hetgeen overeen-

komt met de 'one hormone-one neurophysin' hypothese (Cheng en

Friesen, 1972; Zimmerman e£ al., 1974, Cort et al., 1975; Robin-

son crt al . , 1975; Pickering et_ al., 1975; Vandesande en Dierickx,

1979).

De neurofysines werden beschouwd als de intraneuronale drager-

eiwitten van de neurohypofysaire hormonen. Hierdoor zou lekkage

van de peptiden uit de neurosecretoire granula en een daardoor te

vroegtijdige inactivatie worden voorkomen (voor een overzicht zie

Hope en Pickup, 1974). Tegenwoordig wordt meer de nadruk gelegd

op de afsplitsing van neurofysine, oxytocine en vasopressine van een

gemeenschappelijk prohormoon, een proces vergelijkbaar met pro-

insuline, insuline en c-peptide (Sachs en Takabatake, 1964; Pickering

et^al., 1975). Over andere functies van neurofysines (lipolytieche,

hypocalcemische, natriuretische, hyperglycemische en aminozuurver-

lagende effecten) wordt gespeculeerd (Rudman en al. , 1975; Tryg-

stad et a l . , 1975; Robinson et. al. , 1975).

De binding van de neurohypofysaire peptiden aan neurofysine

vindt plaats tussen de aminozuren in positie 1 en 3 van de peptiden

en aminozuur 49 en een carboxylgroep m het neurofysine (Cohen e£

al . , 1975). De binding van de peptiCói. .?•,. neurofysine vindt plaats in

een 1 : 1 verhouding, hoewel echter onder i ̂ paalde omstandigheden

ook twee peptidemoleculen gebonden kunnen worden door een molecuul

neurofysine (Breslow, 1975; Cohen e^aL, 1975).

Op de biosynthese van vasopressine en neurofysinen in de NSO

en NPV, het axonale transport en de opslag in een extra- en tntra-

granulaire pool werd reeds ingegaan. Ook het vrijkomen uit de neu-

rohypofyse van de hoimonen en neurofysines loopt waarschijnlijk pa-

rallel (Zimmerman en Robinson, 1976). Evenals voor vasopressine

is de nier voor het bij vasopressine behorende neurofysine het be-

langrijkste inactiverende orgaan (Hope en Pickup, 1974). De moge-

14



lijkheid is geopperd dat door meting van de neurofysinespiegels op

indirecte wijze een indruk kan worden verkregen over de vasopres-

sineapiegels. Een voordeel van een neurofysinebepaling boven een

vasopressinebepaling is het overbodig zijn van een extractiemethode

(Robinson en Frantz, 1973). Tot nu toe zijn enkele radio-immuno-

assays (BIA) voor neurofysine ontwikkeld (Cheng en Friesen, 1971;

Tissot et a l . , 1975; Legros, 1975; Robinson, 1975). Het blijkt dat

bij sterke stimuli (zoals bv. nicotine-stimulatie en chirurgische in-

grepen) de vasopresBine- en neurofysinesecretie parallel lopen, ter-

wijl bij minder krachtige stimuli voor vasopressinesecretie (bv. de-

hydratie) geen aantoonbare veranderingen in de neurofysinespiegels

optreden, maar wel in de vasopresslnespiegels (Moran e£ al . , 1964;

Legros, 1975; Robinson, 1979). Hierdoor is de bepaling van neuro-

fysinespiegels niet in alle gevallen geschikt om een juiste indruk te

" krijgen over de vasopressinespie;|els.

1.4. Regulatiemechanismen voor vasopressinesecretie.

• Vele factoren zijn bekend die de synthese en het vrijkomen van

'f vaaopressine kunnen beïnvloeden. Hierbij kunnen twee groepen worden

• onderscheiden, namelijk osmotische en niet-osmotische factoren. Tot

deze laatste groep behoren o.a. wisselingen in bloeddruk, bloedvolu-

me en temperatuur en verder stress en medicijnen (Stork, 1969 en

Weitzman en Kleeman, 1979).

In 1947 publiceerde Verney zijn klassiek geworden studie, waar-

in hij de grote invloed van de plasma-osmolaliteit op de vasopressi-

nesecretie beschrijft. Een stijging van de plasma-osmolaliteit door

stoffen die de celmembraan niet kunnen passeren, activeert de osmo-

receptoren met als gevolg een stijging van de vasopressinesecretie,

waardoor een verhoogde renale terugresorptie van water optreedt en

;'; daardoor een daling van de plasma-osmolaliteit. Er zijn in de herse-

[. nen meerdere gebieden aangetoond die osmo receptoren bevatten, maar

l de belangrijkste liggen in de nucleus supra opticus en nucleus para-

| , ventriculariB (Hayward, 1974; Peck en Blass, 1975; Van Gemert et.

r is



al.., 1975). Het osmoreceptorensysteem is een anatomische entiteit,

die te onderscheiden valt van de neurosecretoire cellen (Robertson

et a l . , 1976). Dubieus is het bestaan van osmoreceptoren in de le -

ver (Chwalbinska-Moneta, 1979). Het osmoreceptorensysteem rea-

geert al op osmolaiiteittyeranderingen van ±1%. De hoogte van de

plasma-osmolaliteit, waarbij secretie van vasopressine gaat optreden,

: (de osmotische drempel) wordt o.a. beihvloed door het blcedvolume.

l Hypovolemie resulteert in een verlaging van de osmotische drempel,

\ terwijl hypervolemie het tegenovergestelde effect heeft (Moses en
; Miller, 1971; Bobertson et al . , 1976). Ook het 'dorstcentrum' g -

legen in de hypothalamus, reageert op osmolaliteitswisselingen en

met name op variaties in de Na-concentratie van het plasma (Anders-

son en Eriksson, 1971; Eriksson, 1974). Zeer waarschijnlijk speelt

het renlne-angiotensine systeem zowei bij het ontstaan van dorst en

als stimulus voor de vasopressinesecretie een belangrijke rol (Beid

en Ramsay, 1975; Share, 1979). Er bestaan aparte osmoreceptoren

die bij stimulatie een dorstprikkel geven of het vrijkomen van va-

sopressine bewerkstelligen (Hayward, 1974; Peck en Blass, 1975).

• - Vasopressine blijkt zelf ook de activiteit van het dorstcentram te kur-

';' nen beïnvloeden (Szcepanska-Sadowska et a l . , 1974).

|: Veranderingen in vasculair en extracellulair volume beïnvloeden

;. baroreceptoren die op hun beurt aanleiding geven tot stimulatie c.q.

inhibitie van vasopressinesecretie. Aangenomen wordt het bestaan

van 'high-pressure' receptoren, gelokaliseerd in de sinus carotis en

arcus aortae en 'low-pressure' receptoren, gesitueerd in het linker

atrium en venae pulmonalis (Henry et ajL, 1956; Share 1974; Fors-

ling en Ullman, 1976) Kleine tot matige redukties in bloedvolume

(10-20%), zonder bloeddrukdaling, leiden tot een antidiurese door ver-

minderde activiteit van de 'low-pressure' receptoren met als gevolg

- stijgende vasopressinespiegels en antidiurese. Onder omstandigheden

f gepaard gaande met 'forward-failure' en hyponatremie (bv. decom-

' pensatio cordis), kan een stijging in vasopressinesecretie optreden

i • doordat de volume regulatie de osmoregulatie gaat overheersen. Hier-

| d o o r ontstaat een waterretentie ondanks de reeds bestaande hypona-
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tremie (Borst en de Vries, 1950; Borst e£ al . , 1960; Strieker, 1969).

Buiten de hierboven genoemde factoren zijn nog een groot aan-

tal invloeden bekend op de vasopresslnesecretie. Een stimulatie van

de vasopressinesecretie wordt gezien bij pijnprikkels (Moran e* al . ,

1964; Glick en Haas, 1976; Kendler et al,., 1978), temperatuursstij-

glng (Hong en Poisner, 1974; Forsling et al . , 1976), hypoxemie

(FersHng en Bees, 1975; Claybaugh e£ al,., 1978), houding (Davies et

al.., 1976), Uchaamsinspanning (Waters en Penn, 1977) en bij ge-

bruik van bepaalde medicamenten: morfine (Philbin en Coggins, 1978),

vlncristine (Bobertson et al•, 1973; Stuart et a l . , 1975), carbamaze-

pine (Thomas et̂  al,., 1978; Stephens et, al . , 197B), nicotine (Bisset

et al . , 1975; Husain et a l . , 1975; Keil en Severs, 1977; Pullan et

al . , 1978), halothaan (Philbin en Coggins, 1978), histamine (Dogte-

rom et .al., 1976), chloorpropamide (Bobertson, 1977), clofibraat

(Moses et, a l . , 1973), cyclofosfamide (Harlow e£ aL, 1979). Een

remming van de secretie wordt waargenomen bij afkoeling (Hong en

Poisner, 1974; Forsling et a l . , 1376), alcohol- (Linkola et aJL, 1978),

diphantoihe- (Landolt, 1974) en lithiumgebruik (Forrest et a l . , 1974).

l 1.5. Perifere werkingen van vasopressine

De antidiurese bewerkstelligd door vasopressine komt tot stand

door terugresorptie van water uit het distale deel van de niertubuli

en de verzamelbuizen. Naast de aanwezigheid van vasopressine speelt

bij de terugresorptie ook het in de nier aanwezige 'counter current

multiplier' systeem een belangrijke .rol. De mate van reabsorptie van

water wordt bepaald door de osmotische gradiënt in de medulla. De

functie van vasopressine in dit geheel is dat het de tubuluscellen

doorgankelijk maakt voor water:(voor een overzicht zie Weitzman en

Kleeman, 1979). Vasopressine bindt zich aan specifieke receptoren

f op de celmembraan en activeert hiermede een adenyl-cyclase sys-

£ teem. Dit resulteert in een vergrote permeabiliteit van de cellen voor

f; water uit de tubuli. Hierdoor ontstaat een antidiurese en geconcen-

b treerde urine (Jard et a h , 1974; Dousa en Valtin, 1976).



Als eerst bekende werking van vasopressine werd vasoconstric-

tie beschreven (Oliver en SchSfer, 1895). Er blijkt echter een loca-

le gevoeligheid van de verschillende vaatsystemen voor vasopressine

te bestaan. Met name de vaatsystemen van huid- en splanchnicusge-

bied reageren op vasopressine met een sterke vasoconstrictie. Van

dit fenomeen wordt gebruik gemaakt bij de bestrijding van bloeden-

de oesophagusvarices door het toedienen van vasopressine (Johnson e£

al , , 1977; Chojkier et a l . , 1979). De bloeddoorstroming door de

nier neemt onder invloed van vasopressine af, vooral in het medulla -

gebied (Morgan et_al_., 1975). Ook lijkt vasopressine een belangrijke

rol te spelen bij shock. In deze situatie kunnen de hoge vasopressine-

spiegels via een sterke vasoconstrictie en de daarmee gepaard gaande

ischeamie tot ernstige darmlaesies leiden en zo bijdragen tot de irrever-

sibiliteit van een shocktoestand (Errington en Rocha e Silva, 1974).

Andere werkingen van vasopressine op het cardiovasculaire sys-

teem zijn verminderde coronaire doorstroming, bradycardie en nega-

tieve inotrope werking (Nakano, 1976). Op de rol die vasopressine

speelt bij de regulatie van de arteriële bloeddruk en het tot stand

komen van hypertensie wordt lager ingegaan (zie hoofdstuk VII).

•'Il Belangrijk is het werk van de Wied e£ aT (1974) over de invloed

van hypofysaire peptiden op het gedrag van proefdieren. Vasopressi-

ne (en analoga) blijken het voorwaardelijk vluchtgedrag bij ratten te

beïnvloeden. Het aanleren van een voorwaardelijk vluchtgedrag bij rat-

ten zonder hypofyse-achterkwab verloopt normaal, maar het 'verge-

ten' ervan verloopt sneller dan bij controle ratten. Toediening van

vasopressine normaliseert de uitblussingstijd. Ook bij intacte ratten

ziet men na toediening van vasopressine de uitblussingstijd van een

aangeleerd gedrag langer worden. De invloed van oxytoeine op geheu-

genprocessen is daarentegen tegenovergesteld aan die van vasopressine

: ne (Bohus et al . , 1978; De Wied en Versteeg, 1979). Een aangeleerd

gedrag wordt onder invloed van vasopressine in het geheugen opgesla-

gen (de Wied et_al., 1974). Ook bij de mens zijn aanwijzingen gevon-

j: den voor de rol van vasopressine bij leer- en geheugenprocessen

I (Legros e£ al . , 1978; Oliveros et ïd. , 1978; Legros en Gilot, 1979;
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Vranckx e£ a l . , 1979). Vasopressine en oxytocine bereiken de diver-

se plaatsen in het centrale zenuwstelsel niet via het bloed of de

liquor, maar via extrahypothalame banen (Buys, 1980).

Daar zowel vasopressine als het renine-arginine-aldosteron sys-

teem (RAAS) een rol spelen bij de water- en zouthuishouding, is het

aannemelijk een interactie tussen vasopressine en het BAAS te ver-

onderstellen. Op welke manier deze interactie verloopt is echter niet

duidelijk. Zo kan vasopressine het vrijkomen van renine uit de nier

remmen. Omgekeerd blijkt intraventriculair toegediend angiotenslne

II het vrijkomen van vasopressine te kunnen stimuleren, hoewel pe-

rifeer toegediend angiotensine II dit niet altijd doet. Onder bepaalde

omstandigheden (bv. bloeddrukdaling) treedt zowel een stijging van

de vasopressine- als van de reninespiegels op en is er blijkbaar geen

sprake van inhibitie van de reninesecretie door de verhoogde vaso-

pressinespiegels (Share, 1979).

Het is bekend dat vasopressine het vrijkomen van AC TH uit de

hypofysevoorkwab kan bewerkstelligen. Van deze eigenschap wordt

klinisch gebruik gemaakt om de functie van de hypofysevoorkwab te

onderzoeken. Lange tijd is gedacht dat vasopressine identiek was aan

de 'corticotrophin releasing factor' (CRF), maar gebleken is dat het

om verschillende stoffen gaat (voor een overzicht zie Saffran en

Schally, 1977). Het vrijkomen van ACTH na toediening van vasopres-

sine wordt veroorzaakt doordat vasopressine de werking van CRF po-

tentieërt en/of de doorbloeding van het portale systeem van de hypo-

fyse bettivloedt.

In de literatuur worden nog een aantal andere werkingen van

vasopressine genoemd zoals bv. inductie van thrombocytenaggregatie

(Mac Farlane en Mills, 1975), beïnvloeding van de fibrinolysis (Ma-

nucci, 1974), stimulatie van erythropoësis (Hunt et al . , 1977) en

glycogenolysis (Hems et a l . , 1978). Hoe belangrijk deze effecten van

vasopressine in fysiologisch opzicht zijn, dient nog te worden vast-

gesteld.
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1.6, Metabolisme van vasopressine

De meeste studies over het metabolisme van vasopressine zijn

verricht met behulp van bioassays. Waarschijnlijk door de proble-

men met deze bepalingstechniek zijn de resultaten van de diverse

studies niet eensluidend. Zo wordt de halfwaardetijd van vasopressi-

ne bij de mens opgegeven als wisselend tussen de drie en acht mi-

nuten, hoewel ook een waarde van 24 minuten wordt genoemd (voor

een overzicht zie Lauson, 1974; Bauman en Dingman, 1976; Gazis,

" 1978), Vasopressine lijkt als vrij peptide in het bloed te circuleren

en niet gebonden te zijn aan plasma-eiwitten of neurofysine (Glns-

burg en Ireland, 1964; Shimamoto et al . , 1977). De meningen hier-

over zijn echter niet uniform, zoals blijkt uit de publikatie van Sha-

re en Crofton (1980), die wel aanwijzingen menen te hebben gevonden

: voor de binding van vasopressine aan plasma-eiwitten.

De belangrijkste organen betrokken bij de klaring (inactivatie en

uitscheiding) van vasopressine zijn de lever en de nieren, waarbij in

de nieren behalve weefsel inactivatie ook uitscheiding van vasopressi-

,; ne in de urine plaats vindt (Lauson, 1974). Inactivatie van vasopres-

sine door in het bloed aanwezige enzymen valt te verwaarlozen (Wil-

' son e£ aL, 1978). Bij zwangere vrouwen echter produceert de placen-

! ta het enzym vasopressinase (cystine aminopeptidase), dat de degra-

datie van vasopressine versnelt (Walter, 1976). De fysiologische rol

van dit enzymsysteem is niet bekend.

Door verschil in experimentele technieken wordt de klaring van

vasopressine door nieren en lever wisselend opgegeven. In de meest

betrouwbare studies wordt bij honden de klaring van vasopressine

door de nieren op ± 40% geschat (Lauson, 1974). De inactivatie van

vasopressine door de lever ligt in dezelfde orde of iets lager (Usami

':•' en Chien, 1963; Little et al . , 1966). Over de klaring van vasopres-

• sine door de lever en nieren bij de mens is weinig bekend. De me-

C tabole werking van vasopressine bij de mens wordt geschat op onge-

in veer 4-14 ml/kg/min (voor een overzicht zie Robertson, 1977). Va-

|
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sopressine wordt in een biologische actieve vorm in urine uitgeschei-

den. Bij in vitro studies bleek ongeveer 25% van het door de nier

geklaarde vasopressine in de urine te worden uitgescheiden; de rest

werd in het nierweefsel geïnactiveerd (Levi e£ al_., 1974). Excretie

van vasopressine in urine is ook bestudeerd door proefpersonen c q .

dieren een eenmalige Intraveneuze injectie met vasopressine toe te

dienen, De in de urine uitgescheiden hoeveelheid vasopressine wordt

dan uitgedrukt als het percentage van de toegediende dosis. Zo wordt

bij honden een excretie opgegeven van 12-27% en bij ratten van 6-

37% (Lauson, 1974). Orr en Snalth (1959) dienden aan een proefper-

soon 20 milli eenheden pitressine l.v. toe, waarna in de verzamelde

urine met behulp van een bioassay het vasopressine gehalte werd ge-

meten. De fractie van de toegediende dosis vasopressine die in de

urine verscheen bedroeg 8,9%. Fabian e i aL (1969) vonden met een

gelijke methode, waarbij ernaar gestreefd werd min of meer fysio-

logische plasmaspiegels te bereiken, uitscheidingspercentages van ge-

middeld 9,2% (spreiding 2-22%). Frandsen en Jensen (1971) injtceer-

den (s .c .) drie mannen met pitressine, waarna een gemiddelde ex-

cretie van 6% werd vastgesteld (spreiding 4,0-7,3%). De urineklaring

van exogeen vasopressine bij patiënten met een nefrogene diabetes In-

sipidus lijkt sterk verhoogd te zijn, namelijk 55% (Dicker en Eggle-

ton, 1963). Over de urineklaring van endogeen vasopressine bij de

mens zijn geen studies verricht.

1.7. Ziektebeelden als gevolg van een gestoorde vasopressine huishouding.

De bekendste ziektebeelden, waarbij respectievelijk een te ge -

ringe productie van, of een receptor ongevoeligheid voor, vasopres-

sine bestaat zijn de neurohypofysaire en nefrogene diabetes insipidus.

Van een te grote productie van vasopressine is sprake bij het syn-

droom van 'Inappropriate ADH secretion' (SIADH). Volstaan zal wor-

den met een summiere beschrijving van genoemde ziektebeelden.

ir
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JXeurohypofysaire diabetes insipidus.

'Neurohypofysaire' (centrale) diabetes insipidus is een aandoening,

die gekarakteriseerd wordt door polyurie en polydipsie en ver-

oorzaakt wordt door een tekort aan vasopressine. Al naar gelang de

oorzaak worden twee groepen onderscheiden: een primaire en een

secundaire vorm Tot de primaire vorm behoort het idiopathische ty-

pe, dat op elke leeftijd bij beide sexen in gelijke frequentie kan ont-

staan. Ook tot de primaire vorm wordt het familiaire type gerekend,

dat meestal op jonge leeftijd bij zowel jongens als meisjes kan ont-

staan en evenals het idiopathische type berust op onvoldoende vaso-

pressine aanmaak (Valtin, 1977).

De secundaire vorm kent een groot aantal oorzaken zoals: hypo-

fysectomie, schedeltrauma, suprasellaire en intrasellaire tumoren,

histiocytosis, granulomateuze ziekten (sarcoidosis, tuberculose, lues,

eosinofiel granuloom), meningitis en in combinatie met diabetes mel-

litus, opticus-atrofie en hoge tonen doofheid (Nagi, 1979).

De hoeveelheden urine bij diabetes insipidus kunnen aanzienlijk

zijn, maar gaan zelden de 10 liter per 24 uur te boven. In de mees-

te gevallen is de reactie op osmotische- en niet osmotische stimuli

verminderd, maar niet afwezig.

De klachten zijn, afgezien van het oorzakelijk lijden, terug te

voeren op dehydratie. Diabetes insipidus kan gemaskeerd worden

door gelijktijdig bestaande bijnierschorsinsufficiëntie (Mandell e£ al . ,

1980) en/of hypothyreoidie (Waters, 1978).

De conventionele behandeling van diabetes insipidus bestaat uit

suppletie van het hormoon, waarbij tot voor kort pitressine-tannaat

(vasopressine-tannaat in olie) het middel van keuze was. Het is

echter een onzuiver preparaat en bevat naast vasopressine ook oxy-

tocine, neurofysine, prolactine en een corticotrophine-achtig peptide

(Scott et a l . , 1972). Behalve antistofvorming speelt ook het dagelijks

terugkerende probleem van de intramusculaire injectie. Het toedie-

nen van synthetische lysine-vasopressine met behulp van een neus-

spray heeft als nadeel de korte halfwaardetijd van het preparaat,
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waardoor het niet geschikt is voor toepassing bij patiënten met ern-

stige diabetes Insipidus.

Ook niet-hormonale middelen worden bij de behandeling gebruikt

zoals: diuretica, chloorpropamide, carbamazeplne en clofibraat. Het

werkingsmechanisme van deze middelen is niet geheel duidelijk.

Chloorpropamide versterkt waarschijnlijk de werking van endogeen

vasopressine op het distale nefron, terwijl ook een vergrote afgifte

• van vasopressine door de neurohypofyse onder invloed van chloorpro-

pamide mogelijk is (Meinders et a h , 1967; Moses et aL, 1973; Ro-

bertson, 1977). Een nadeel van chloorpropamide kan de hypoglycae-

mische werking zijn. Paradoxaal lijkt het, dat andere sulfonylureum-

derivaten dan chloorpropamide, zoals glibenclamide en glyburide,

juist een diuretische werking hebben (Moses et aJL, 1973). Carbama-

zepine (Meinders et a l . , 1974; Thomas et a l . , 1978) en clofibraat

(Moses e£ aj[., 1973) oefenen waarschijnlijk hun werking uit via st i-

mulatie van de secretie van endogeen vasopressine.

Momenteel wordt bij de behandeling van diabetes insipidus de

voorkeur gegeven aan een synthetisch analoog van vasopressine, het

f l-deamino-8-D-arginine-vasopressine (DDAVP). De antidiuretische

y werking i s sterker, de werkingsduur langer en het pressoreffect min-

•- der dan dat van andere vasopresslnepreparaten (Said et a l . , 1978).

i • Het middel wordt intranasaal of Intravenous toegediend en tot op he-

J den zijn bij de mens geen bijwerkingen waargenomen. Uit studies bij

zwangere ratten is gebleken, dat toediening van DDAVP tijdens de gra-
viditeit een gestoorde osmoregulatie bij de nazaten kan veroorzaken
(Lichardus et a l . , 1978).

^ Nefrogene diabetes insipidus

- Nefrogene of vasopressine-resistente diabetes insipidus kan in

drie typen worden onderverdeeld: een primaire-, secundaire- en een

£_ door geneesmiddelen geïnduceerde vorm. De aandoening wordt geken-

merkt door polyurie en een verminderd of afwezig vermogen van de
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pressine.

De primaire vorm is een geslachtgebonden recessief erfelijke

aandoening. Mogelijk bestaat ook een autosomale dominante vorm

(Forsman, 1956). De aandoening berust op een resistentie van de tu-

buluscellen voor vasopressine bij een overigens normale nierfunctie.

De symptomatologie is terug te voeren op dehydratie. De behandeling

bestaat uit voldoende vochttoevoer en een natriumarm dieet, eventu-

eel aangevuld met een diureticum (chlorothiazide).

Onder de secundaire vorm wordt verstaan die vorm van diabetes

insipidus, waarbij een niet door vasopressine te beïnvloeden polyurle

ontstaat als gevolg o.a. hypercalcemie, hypokalemle en een aantal

nierziekten (pyelonefritis, analgetica nefropatbie, acute tubulaire ne-

crose, nierarterie stenose, M. Kahler en amyloidosis). Verschillen-

de medicamenten, waaronder lithium, dimethylchloortetracycline

(DMC) en een aantal sulfonylureumderivaten (o.a. glyburide) blijken

ook in staat de gevoeligheid van de nier voor vasopressine te vermin-

deren. Bekend is het optreden van een polyurle bij de behandeling

van psychiatrische patiënten met lithium (Forrest en Singer, 1977).

Lithium zou een niet competitieve remming van het vasopressine ge-

voelige adenylcyclase systeem van de tubuluscellen veroorzaken, met

als gevolg een daling van het cAMP gehalte (Dousa, 1974). Daaren-

tegen menen Beck en Davis (1975) dat er aanwijzingen zijn voor een

versnelde afbraak van cAMP. Hoewel lithium, wat betreft het ont-

staan van diabetes insipidus, zijn belangrijkste marking uitoefent op

de nier, speelt ook remming van de vasopressinesecretie en stimu-

latie van het 'dorstcentrum' een rol (Forrest en Singer, 1977). DMC

kan bij patiënten met een niet pie-existent nierlijden ook nefrogene

diabetes insipidus veroorzaken, die evenals bij lithiumgebruik rever-

sibel is (Tortn, 1967; Forrest en Singer, 1977). De werking van DMC

op de tubuluscellen is ongeveer gelijk aan die van lithiumzouten. Van

tetracycline en chloortetracycline is niet bekend dat ze nefrogene dia-

betea insipidus kunnen veroorzaken, hoewel deze antibiotica een zelf-

de effect op genoemd enzymsysteem hebben. Een duidelijke verklaring

hiervoor ontbreekt (Forrest en Singer, 1977).
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Syndrome of inappropriate ADH secretion (SIADH)

Dit syndroom werd voor het eerst beschreven door Schwarz en

Bartter (1957) bij een patient met een bronchuscarcinoom. Het syn-

droom wordt gekarakteriseerd door de productie van hypertone urine

in combinatie met hypotoon plasma, persisterende natriurie bij een

hyponatremie en vertraagde uitscheiding van water b;l een overigens

normale nier-, bijnier-, lever- en hypofysefunctie. Anders geformu-

leerd: een, gezien de plasma osmolalitelt, te hoge vasopressinese-

cretie. De klinische symptomen zijn die van waterintoxlcatie en wor-

den manifest, indien het plasma natriumgehalte beneden de 120 mmol/1 l

daalt: misselijkheid, braken, onrust en verwardheid. Bij een daling

beneden de 110 mmol/1 treden neurologische stoornissen op: spier-

zwakte, reflexafwijkingen, stupor en coma.

Een groot aantal ziektebeelden kunnen gepaard gaan met het hier-

boven beschreven syndroom Slechts in een beperkt aantal gevallen is .

men in staat geweest om de vasopressinespiegels in bloed of urine

te meten (Miller en Moses, 1972; Padfleld et a l . , 1976; Forsllng et

al_., 1976; Matsui en Kimura, 1978; Khokkar et a l . , 1978). Het op-

treden van 'inappropriate ADH secretion' is het bekendst bij het 'oat-

cell' carcinoom van de long (Forsllng et^ah, 1976). Verder is het

syndroom nog beschreven bij longinfecties (Bosenow et tü., 1972), bij

aandoeningen van het centrale zenuwstelsel: post-traumatisch, infec-

ties, tumoren (voor een overzicht zie Uhlich, 1977), levercirrhose

(Le Bihan et_ al,., 1979), als oorzaak van post-operatieve oligurie

(voor een overzicht zie Edwards, 1979) en bij het zogenaamde post-

commissurotomie syndroom (Zehr et al , 1971) Ook bij decompensa-

tio cordis wordt aangenomen dat een overmatige vasopressinesecretie

een rol speelt (Bell e£ al . , 1964).

Verschillende medicamenten, waaronder cytostatica als vlncris-

tine, kunnen aanleiding geven tot een waterintoxicatie (zie blz.17).

Bij de malignlteiten gaat men er van uit dat er sprake is van

productie van vasopressine of een sterk daarop gelijkende stof door

de tumor zelf. Enkele onderzoekers is het ook gelukt een dergelijke
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stof te isoleren (Vorherr et_ a l . , 1974; Hirata et a l . , 1976). Het

syndroom verdwijnt bij succesvolle behandeling van de tumor en be-

paling van vasopressinespiegels kan een leiddraad vormen bij de be-

oordeling van het succes van de therapie (Forsling et_ al, , 1976). Bij

de overige ziekten is waarschijnlijk een verstoring van het fysiolo-

gische regulatiemechanisme van productie en vrijkoming van vaso-

pressine in het spel.

De symptomatische behandeling van SIADH bestaat primair uit

vochtbeperking eventueel aangevuld met diuretica, waarbij het vocht-

verlies wordt gecompenseerd door hypertone zoutoplossingen. Succes

is ook beschreven van de toediening van diphantoihe, lithium en de-

methylchloortetracycline (Landolt, 1974; White en Fetner, 1975;

Cherill et a l . , 1975),
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HOOFDSTUK H

DOELSTELLING

Het doel van het onderzoek was te komen tot een betrouwbare

radio-immunoassay voor vasopressine in urine om daarmee de uit-

schelding van het hormoon te meten Ie) bij gezonde proefpersonen

onder 'normale* omstandigheden en tijdens dorsten en vochtbelasting,

en 2e) bij patiënten met neurohypofysaire en nefrogene diabetes Insi-

pidus en bij patiënten met 'inappropriate' secretle van vasopressine.

Tenslotte leek het ons zinvol de invloed van het natriumgehalte

van de voeding op de vasopressine-excretie te onderzoeken.
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HOOFDSTUK in

RATtfO-IMMUNOASSAY VOOR VASOPBESSINE

3.1. Inleiding

Een der belangrijkste oorzaken van de relatief geringe kennis van

de werkingsmechanismen van vasopressine berust op het tot voor kort

niet voorhanden zijn van betrouwbare bepalingsmethoden. De in ge-

bruik zijnde biologische bepalingsmethoden berusten meestal op de

door vasopressine teweeggebrachte veranderingen in de waterhuishou-

ding van proefdieren. Bepalingsmethoden, waarbij het effect van va-

sopressine wordt nagegaan op de permeabiliteit van geïsoleerde pad-

denblazen (Edelman et al . , 1964), op de bloeddruk van proefdieren

(Dekanski, 1952) of op de contractiliteit van geïsoleerd spierweefsel

(Heller et al . , 1967), zijn in het algemeen niet geschikt voor bepa-

ling van vasopressinespiegels in bloed of urine, gezien de te geringe

gevoeligheid. De eerste biologische bepalingsmethode, gebaseerd op

de antidiuretische werking van vasopressine is van Bijlsma e£ al,.

(1928). De introductie van de met ethanol genarcotiseerde overgehy-

dreerde rat als proefdier (Jeffers e£ al . , 1942) leverde een belangrij-

ke toename van de gevoeligheid op. Zo vermeldden de Wisd (1960),

Stork (1967) en Kimura et al.. (1974) een gevoeligheid van 5 pE en

Bonjour en Malvin (1970) van zelfs 0,4 pE. Desondanks hebben de

biologische bepalingsmethoden zovele nadelen (te weinig gevoelig en

specifiek, wisselende reproduceerbaarheid, beperkt aantal monsters

en grote bewerkelijkheid) dat de introductie van de radio-tmmunolo-

gische bepaling het onderzoek naar de werking van het metabolisme

van vasopressine een belangrijke stimulans heeft gegeven.

Het principe van de radio-immunologische bepaling is gebaseerd

op de competitie tussen radioactief gemerkt en niet gemerkt antigeen

voor de binding aan specifieke antistoffen (Berson en Yalow, 1959).
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Antigeen, radio-actief antigeen en specifieke antistoffen worden ge-

durende een bepaalde tijd geincubeerd, waarna scheiding plaats vindt

tussen de antigeen-antistof complexen (= B (ound)) en het vrije an-

tigeen (= F (ree)). Daarna wordt de radio-activiteit van de verschil-

lende fracties gemeten. Hoe groter de hoeveelheid ongemerkt anti-

geen in een onbekend monster of in een standaardoplossing van be-

kende sterkte, hoe geringer de hoeveelheid radio-actief antigeen, die

gebonden wordt aan de antistoffen, dat wil zeggen hoe kleiner de

B/F ratio. Na incubatie van verschillende bekende hoeveelheden an-

tigeen met vaste hoeveelheden radio-actief antigeen en specifieke

antistoffen kunnen de bijbehorende B/F ratio's berekend worden,

waarna door uitzetten van deze ratio's tegen de verschillende con-

centraties antigeen een standaardlijn kan worden geconstrueerd. Een-

zelfde procedure wordt gevolgd met onbekende monsters. Na bereke-

ning van de B/F ratio kan door vergelijking met de standaardlijn

worden afgelezen hoeveel antigeen het monster bevatte.

Voor het uitvoeren van de radio-immunologische bepaling dient

men de beschikking te hebben over:

1. een voldoende hoeveelheid zeer zuiver natuurlijk of synthe-

tisch vasopressine voor bereiding van radio-actief vasopres-

sine.

2. een anti serum met antistoffen specifiek gericht tegen vasopres-

sine met een zodanige titer, dat een groot aantal bepalingen

verricht kan worden.

3. een methode om het hormoon radio-actief te merken en te

scheiden van vrij jodium, niet gemerkt en dubbel gemerkt

hormoon.

4. een scheidingsmethode voor antistof-gebonden en vrij vasopres-

sine.

3.2. Anti sera tegen vasopressine

Voor het opzetten van een radio-immunologische bepaling voor

8-arginine vasopressine (het endogene antidluretisch hormoon bij de
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mens) zijn antistoffen nodig met een hoge specificiteit en affiniteit.

Peptiden met een laag moleculair gewicht, zoals AVP (molecuul ge-

wicht 1084) en LVP (molecuul gewicht 1056), bezitten in het alge-

meen een gering immunogeen vermogen. Dit geringe vermogen valt

te vergroten door het peptide te koppelen aan een groter eiwit. Vlak

voordat wij met de immunisatie begonnen, verscheen een publicatie

van Skowsky en Fisher (1972), waarin zij de koppeling beschreven

van synthetisch LVP aan thyreoglobuline (Tg), runder serum albumi-

ne (RSA), humaan serum albumine (HSA), ovalbumine, polylysine,

polygluraminezuur, poly-D, L-alanyl-poly-L-lysine en de adsorptie

van synthetisch LVP aan aluinpartikels. De koppeling vond plaats met

behulp van carbodiimide (CDI). Alleen konijnen die geïmmuniseerd

waren met LVP-Tg conjugaten (100% succes), LVP-HSA conjugaten

(75% succes) en LVP geadsorbeerd aan aluinpartikels (20% succes)

produceerden antistoffen met een titer van meer dan 1 : 100. Met

de Tg conjugaten trad 6 weken na het begin van de Immunisatie een

titerstijging op, die na 30 weken nog geen plateau had bereikt (titer

1 : 60.000). De titerstijgingen waren het grootst in de met LVP-Tg

conjugaten geïmmuniseerde konijnen. Gezien deze resultaten besloten

ook wij thyreoglobuline als dragerelwit te gebruiken, terwijl behalve

AVP ook LVP als antigeen werd toegepast in de hoop dat dit door

de te immuniseren konijnen als meer lichaamsvreemd zou worden be-

schouwd dan AVP, met als gevolg een sterkere stimulus tot antistof-

vorming .

3 .3 . Gebruikte hormoonpreparaten

Gezien het niet commercieel voorradig zijn van gezuiverd natuur-

lijk vasopressine moet gebruik gemaakt worden van synthetische pre-

paraten. Synthetisch vasopressine werd door ons toegepast voor im-

munisatie, als standaard en voor de bereiding van radio-actief ge-

merkt hormoon (tracer).

Het internationale standaardpreparaat voor vasopressine en oxy-

tocine, waartegen de biologische activiteit van de synthetische prepa-
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raten geijkt kan worden is het 'Third International Standard for

Oxytocic, Vasopressor and Antidlurettc substances' (National Institu-

te (or Medical Research, London). Een internationaal standaardpre-

paraat voor radio-immunoassays bestaat pas sinds 1979 (National

Institute for Biological Standards, London, 1979).

Voor immunisatle werd gebruik gemaakt van een oplossing van

synthetisch 8-arginine-vasopressine (Ferring, Malmö) met een pres-

soractlviteit bij de rat van 400 IE/mg en van synthetisch 8-lysine-

vasopressine (Sandoz, Basel) met een pressoractiviteit bij de rat van

270 IE/mg. Als standaardpreparaat in de RIA werd synthetisch 8-

arginine-vasopressine (Sigma) met een pressoractiviteit bij de rat van

367 IE/mg gebruikt. Bij de specificiteitsstudies werden behalve de

hierboven genoemde peptiden ook getest: synthetisch oxytocine (San-

doz) met een biologische pressoractiviteit bij de haan van 400 IE /mg;

synthetisch 8-arglnine vasotocine met een biologische pressoractivi-

teit bij de rat van 234 IE/mg en synthetisch desglyclnamide-lysine-

vasopressine (geen biologische pressoractiviteit bekend). Deze twee

laatstgenoemde peptiden waren een gift van Dr. Tj.B. van Wimers-

ma Greidanus van het Rudolf Magnus Instituut te Utrecht. 1-Deami-

no-8- D-arginine-Vasopressine met een biologische pressoractiviteit

bij de rat van 0,1 mg/ml werd betrokken van Ferring.

3.4. Koppelingsmethode van synthetisch 8-arglnine-vasopressine en

8-lysine-vasopressine met thyreoglobuline.

De koppeling van AVP en LVP aan thyreoglobuline werd volgens

de door Skowsky en Fisher (1972) beschreven methode uitgevoerd,

echter met weglating van hydroxylamine, daar dit de koppeling niet

positief beïnvloedde.

Aan 11 mg synthetisch 8-lysine-vasopressine opgelost in 1,5 ml

gebufferd fysiologisch zout (0,82% NaCl, 0,16% Na2HPO4.2H2O,

0,02% NaH2PO4.2H2O: pH = 7,4) werd 55 mg varkens thyreoglobuli-

ne (Koch-Light 5295 d) toegevoegd. Bij dit mengsel werd 3,0 mg

ethylcarbodiimide-HCl (Sigma E 7750), opgelost in 0,5 ml gebufferd
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fysiologisch zout, gepipetteerd. Na menging werd gedurende 20 uur

bij kamertemperatuur geincubeerd. Hierna werd verdund met gebuf-

ferd fysiologisch zout tot een eindvolume van 10 ml. Vlak voor de

immunisatie werd deze zoutoplossing geëmulgeerd in een gelijk deel

compleet Freund's adjuvans (Difco). Een zelfde procedure werd ge-

volgd voor de koppeling van varkens thyreoglobuline aan 8-arglnine-

vasopressine.

•v»

k 3.5. Immunisatieprocedure

Zes witte Nieuwzeelandse konijnen (gewicht gemiddeld 3,5 kg)

werden geïmmuniseerd met AVP, zes andere konijnen met LVP. De

dieren kregen met tussenpozen van 2-4 weken een serie intramuscu-

laire injecties met hoeveelheden vasopressine van ongeveer 0,2 mg*

deze dosis werd over vier verschillende plaatsen van de rug en

achterpoten verdeeld. Veertien dagen na elke immunisatie werden

bloedmonsters uit de oorarteriën genomen voor bepaling van de anti-

stoftiter. Het bloed werd opgevangen in de EDTA bevattende plastic

j buizen en afgecentrlfugeerd. Het plasma werd bij -20°C bewaard.

t| Met de 'titer' wordt die anti serumverdunning bedoeld, waarbij 50% van
:; een speurdosis radio-actief gemerkt synthetisch 8-arginine-vasopres-

sine door antistoffen gebonden wordt. De titerbepalingen werden uit-

gevoerd door 1 ml verdund anti serum gedurende 48 uur te incuberen

bij 4°C met radio-actief gemerkt synthetisch 8-arglnine-vasopressine.

Na de incubatieperiode werden antistof gebonden en vrij radio-actief

gemerkt vasopressine gescheiden met behulp van een kool-dextraan

mengsel, waarna de hoeveelheid aan kool geadsorbeerde radio-acti-

viteit werd gemeten (zie blz.45). Indien bij het uittesten van de anti-

stoffen een goede titer werd gevonden volgde plasmaferese.

; De antlsera die in deze studie gebruikt werden zijn afkomstig van

: een konijn (nr. 121) dat met een totale dosis van 4,54 mg lysine-va-

| sopressine (afnamedatum 25-06-1973), en van een konijn (nr. 758) dat

| met in totaal 2,58 mg arginlne-vasopressine werd geïmmuniseerd

§ (afnamedatum 17-02-1974).
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3.6. Associatieconstante van anti serum 121 (anti LVP) en 758 (anti AVP)

De associatieconstante van een immunologische reactie is van be-

lang voor de gevoeligheid van de bepalingsmethode. Een exacte vast-

stelling van de associatieconstante van het antiserum is niet mogelijk,

gezien de heterogene samenstelling van het antiserum, maar met de

methode aangegeven door Yalow en Berson (1971) kan een redelijke

indruk worden verkregen van de gemiddelde associatieconstante van

het antiserum. Hiertoe worden aait vaste hoeveelheden antiserum en

tracer (van een bekende specifieke activiteit) oplopende hoeveelheden

niet-gemerkt AVP toegevoegd. Na incubatie van het mengsel vindt

scheiding plaats van vrij en gebonden hormoon en wordt de aan kool

geadsorbeerde hoeveelheid radioactiviteit gemeten. De gemiddelde

associatieconstante wordt dan bepaald met behulp van een Scatchard

plot (Scatchard, 1949).

3.7. Immunologische karakterisering van antiserum 121 en 758.

De specificiteit van de antistoffen gericht tegen 8-lysine-vasopres-

sine en 8-arginine-vasopressine werd bepaald door het discriminerend

vermogen van de antistoffen te testen ten opzichte van een aantal pep-

tiden.

Voor bepaling van de specificiteit werd 0,5 ml van antiserum 121

of 758 (eindverdunning 1 : 45.000 resp. 1 : 50.000) gedurende 48 uur

bij 4°C geincubeerd met een bepaalde hoeveelheid J-AVP en wis-

selende hoeveelheden van de diverse peptiden. Voor vaststelling van

de specificiteit van antiserum 121 en 758 hadden wij de beschikking

over 8-arginine-vasopressine (AVP), 8-lysine-vasopressine (LVP),

oxytocine (OT), 8-arginine-vasotocine (AVT), l-deamino-8-D-arginine-

vasopressine (DDAVP) en desglycinamide-lysine-vasopressine (DG-

LVP).

Na de incubatie volgden de gebruikelijke scheidingsmethode en me-

ting van de aan koolstofpartikels geadsorbeerde radio-activiteit (zie

blz.45). Daarna werden de dosis-respons curven geconstrueerd. De
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Teactiviteit van de diverse peptiden werd arbitrair vastgesteld door
de molaire concentraties van de peptiden, die een verdringing van
50% van de tracer van het antiserum gaven, grafisch te bepalen en
de relatieve reactiviteit van de peptiden ten opzichte van AVP of
LVP te berekenen door de reactiviteit van AVP of LVP op 100% te
stellen.

3.8. Resultaten

Titer

Het bleek dat alle geïmmuniseerde konijnen antistoffen gericht
tegen vasopressine produceerden. Zes weken na de eerste immunisa-
tie waren reeds antistoffen aantoonbaar. Konijn nr. 121 (anti LVP)
bereikte na 80 weken een titer van 1 : 100.000 en konijn nr. 758 (an-
ti AVP) een titer van 1 : 40.000.

Asaociatieconstante

Met de boven genoemde methode werd voor antiserum 121 (anti
LVP) een gemiddelde associatieconstante berekend van 1,2 x 10 1/
mol en voor antiserum 758 (anti AVP) van 2,9 x 10 l/mol. Dit be-
tekent dat onder optimale assay omstandigheden de kleinste hoeveel-
heid vasopressine die gemeten kan worden (berekend uit l/k associa-
tie, Ekins, 1971) voor antiserum 121 ± 9 pg/ml en voor antiserum
758 ± 3 pg/ml bedraagt.

Immunologische specificiteit

Antiserum 121 (anti LVP)

Zoals verwacht kon worden toont antiserum 121 de grootste affi-

niteit voor lysine-vasopressine; bij de immunisatle is immers gebruik

gemaakt van LVP. In dit systeem reageren in iets mindere mate

DOAVP (in positie 1 en 8 in aminozuursamenstelling verschillend van
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LVP) en AVP (verschil op plaats 8). Hierbij is ervan uitgegaan dat

de preparaten niet verontreinigd waren met LVP. De reactiviteit van

genoemde peptiden bedraagt resp. 80 en 61%. De reactiviteit van

oxytocine (in positie 3 en 8 verschillend van LVP) en van vasotocine

(verschil in positie 3) is slechts gering, namelijk 0,1%. Ontbreekt :

in het C-terminale deel (staart) aminozuur 9, zoals bij DG-LVP, dan

neemt de reactiviteit met een factor 5 af.

In hun reactie met antiserum 121 onderscheiden AVP, LVP en

DDAVP zich immunologisch niet van elkaar, behalve in de concentra-

ties waarin ze de tracer van de antistoffen verdringen. Dit uit zich i

in het parallel lopen van de inhibitiecurves (zie grafiek 1)

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het LVP antise-

rum nr. 121 voornamelijk antistoffen bevat, die gericht zijn tegen het

cyclische deel van het vasopressinemolecuul. Dit blijkt uit de geringe

reactiviteit van peptiden met een iets andere aminozuursamenstelling • '

van het cyclische deel van het peptide (zoals oxytocine), terwijl bij i;?

veranderingen in het C-terminale (staart)deel maar een geringe ver- \-A

mindering van reactiviteit optreedt (AVP en DDAVP). Deze geringe >1

vermindering in reactiviteit berust waarschijnlijk op het feit dat een l;è-

antiserum altijd een heterogene populatie antistoffen bevat en dus ook '0t

antistoffen gericht tegen de staart van lysine-vasopressine bevat. De -r:

resultaten staan vermeld in tabel 2. '\

Antiserum 758 (anti AVP) $

Dit antiserum reageert sterker met AVP dan met LVP. De re- ^

activiteit van LVP bedraagt vergeleken met die van AVP 10%. ;|

Van het DG-LVP, waarin het 9e aminozuur ontbreekt, is de re- ^

activiteit te verwaarlozen. Indien op positie 3 in het AVP molecuul S$

phenylalanine wordt vervangen door isoleucine (AVT), dan treedt een ;;|

lichte vermindering op van de reactiviteit (28%). Wordt bovendien op 3 |

plaats 8 arginine vervangen door leucine dan reageert dit peptide 'M

(oxytocine) niet meer met de antistoffen (< 0,002). Ook DDAVP rea- | |

geert vrijwel niet met de antistoffen (< 0,01). AVP, AVT en LVP on- if

derscheiden zich in hun reactie met de antistoffen immunologisch niet ff
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Tabel 2 Kruisreacties van diverse peptiden met anti sera gericht tegen vasopressine; immunologische

bindingsactiviteit uitgedrukt in %. Verhoudingen op molaire basis.

Peptide

8-arglnine-vasopres8ine

8-lysine-vasopressine

oxytocine

8-arginine-vasotocine

l-Deamlno-8-D-arginlne-vasopressine
01 Des-glycinamide-8 -lysine -vasopressine

Afkorting

AVP

LVP

OT

AVT

DDAVP

DGLVP

AS 121 (anti LVP)
% reactiviteit

61

100

0,1

0,1
80

20

AS 758 (anti AVP)
% reactiviteit

100

10

< o,
28

< o,
< o,

,002

01
02
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Grafiek 1 Reactiviteit van AVP, AVT, LVP, DDAVP, DG-LVP en

OT in de vasopressine BIA met antiserum 121 (anti LVP).
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Grafiek 2 Reactiviteit van AVP, AVT, LVP, DDAVP, DG-LVP en

OT in de vasopressine RIA met antiserum 758 (anti AVP).
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van elkaar (zie grafiek 2).

Aangenomen is dat de preparaten AVT en LVP niet verontreinigd

waren met AVP, daar het synthetische peptiden betrof.

Het antiserum nr. 758 (anti AVP) bevat dus voornamelijk anti-

stoffen gericht tegen het C -terminale (staart)deel van het vasopressi-

nemolecuul, gezien de verminderde of te verwaarlozen reactiviteit van

DDAVP, oxytocine en DG-LVP. Ook antiserum 758 bevat zeer waar-

schijnlijk een heterogene populatie antistoffen gericht tegen AVP, het-

geen blijkt uit de verminderde reactiviteit van AVT.

3,9 Bereiding van radioactief vasopressine

Voor de bereiding van radio-actief gemerkt (synthetisch) vasopres-

sine zij» er behalve het te merken hormoon, nog een geschikt radio-

nuclide en een agens noodzakelijk om de koppeling tussen peptide en

radionuclide tot stand te brengen. De meest gebruikte radlonuciiden
131 125

voor dit doel zijn J en J (zie overzichtsartikel van Freedlen-
der, 1969).

125
J verdient om een aantal redenen in het algemeen de voor-

131keur boven J, hoewel de theoretische specifieke activiteit van
Na131J groter is (125 f<Ci//ug) dan die van Na125J (17,4 juCi//xg). De

131relatief korte halfwaardetijd van J (8,05 dagen) maakt bij gebruik

van dit isotoop frequente merkingsprocedures noodzakelijk, een pro-

bleem dat bij J met een halfwaardetijd van 60,2 dagen een veel

kleinere rol speelt. Bovendien bedraagt de 'isotopic-abundance' (=

aantal radio-actieve atomen per totaal aantal atomen van een element)
131van de meest commerciële J preparaten niet meer dan 25%, terwijl

dit voor J preparaten meer dan 90% is. Van belang is nog de ge -

ringere stralingsbelasting van J (zuivere y-straling met een ener-
131

gie van 35 Kev.) vergeleken met die van J (deels y-straling met

een energie van 364 Kev. en deels /3-straling met een energie van

610 Kev.). Daarbij komt dat het NaJ kristal in de gammateller ge-

voeliger is voor de laagenergetische gamma straling van 1 2 5 J dan voor

de hoogenergetische gamma straling van J, hetgeen resulteert in
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125
sen betere telefficiëntie van J.

De meest gebruikte methode voor radioactieve merking van vaso-

pressine is die volgens Hunter en Greenwood (1962), de zg. chloor-
125

amine-T-methode. Het commerciële J bevindt zich in de geredu-

ceerde vorm, terwijl voor de joderingsprocedure de geoxydeerde vorm

noodzakelijk i s . Door de oxyderende werking van chlooramine T

(Na zout van N-monochloro-4-tolueen sulfonamide) wordt het jodide

geoxydeerd tot de moleculaire vorm. De incorporatie van jodium

vindt plaats in de tyrosine groep van het vasopressine molecuul en

wel in de orthoposities ten opzichte van de phenoUsche hydroxygroep

(Mayberry en Bertoli, 1965). In afwijking van de oorspronkelijke me-

thode wordt de joderingsreactie door ons beëindigd door toevoeging

van overmaat eiwit en niet door natriummetabisulfiet om reductie

van de disulfideverbinding te voorkomen (Oyama et al . , 1971).

Een andere, veel gebruikte en minder aggressieve joderingsme-

thode, nl. die met behulp van lactoperoxidase, hebben wij ook toege-

past maar bleek geen wezenlijke voordelen te bieden boven de chloor-

amine-T -methode.

Voor de jodering van vasopressine werden de volgende reagentia

gebruikt:
125Na J (Radiochemical Center, Amersham, England, Code

I.M.S.), synthetisch 8-arginine-vasopressine (Sigma-lot V 0377) met

een biologische activiteit van 367 IE /mg. Humaan serum albumine •'•

(HSA) (Behringwerke A.G., Marburg-Lahn) en Chlooramine-T (BDH •

Chemicals Ltd., England). j

In een glazen rhesusampul (inhoud 2,5 ml) wordt gepipetteerd 5

Hg synthetisch AVP (opgelost in 10 /tl 0,1 M fosfaatbuffer pH = 7,6), i

10 pg chlooramine-T (verse oplossing in 10 pil 0,1 M fosfaatbuffer f

pH = 7,6) en 500 ltd Na125J (in 40 /ui 0,1 M fosfaatbuffer pH = 7,6). |

Na 30 seconden mengen op een Whirlmixer werd 2,5 mg HSA (in |

100 (ii 0,1 M fosfaatbuffer pH = 7,6) toegevoegd. f|

Na de joderingsstap dient een zuiveringsprocedure te worden uit- | |

gevoerd om het radio-actief gemerkte vasopressine te scheiden van f|
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vrij J, gejodeerd albumine, gejodeerde peptide fragmenten, dubbel

gejodeerd vasopressine en reagentia. Velschillende scheidingsmetho-

den zijn mogelijk: dialyse, gelfiltratie, adsorptiechromatografie, im-

munologische precipitatie en electroforese. De methoden kunnen apart

of in combinaties worden toegepast.

Het radio-actieve mengsel werd in eerste instantie gezuiverd met

behulp van een carboxymethylcellulose kolom (Whatman CM 52). De

kolom had een afmeting van 1 x 6 cm en was gewaBsep met 0,2 M

ammoniumacetaat (pH = 5,5) en geëquiUbreerd met 250 ml 0,02 M

ammoniumacetaat (pH = 5,5). Na het opbrengen van het radio-actieve

mengsel wordt de kolom gewassen met 25 ml 0,02 ammoniumacetaat

(pH = 5,5). Radio-actief gemerkt vasopressine werd met behulp van

0,2 M ammoniumacetaat (pH = 7,4) van de kolom geëlueerd en opge-

vangen in fracties van 1 ml. De topfracties toonden met een overmaat

antiserum 121 (eindverdunning 1 : 50.000) een binding van 89%. Met

antiserum 121 in een eindverdunning van 1 : 500.000 werd een bin-

ding van 32,7% bereikt.

De topfracties van de cellulosekolom werden nogmaals gezuiverd

jjj op een Sephadex G-25 (fine) kolom met een afmeting van 80 x 1,3

cm. De kolom werd voorbereid met 0,02 M azijnzuur (pH = 2,8).

Na opbrengen van het radio-actieve mengsel werd de kolom gewassen

met 0,02 M azijnzuur (pH = 2,8). Daar gejodeerd AVP sterker adsor-

beert aan de gel, komt dit als een aparte plek na het niet gejodeerde

AVP en het vrije jodide van de kolom (Roth et̂  aL, 1966). De elutie

vond plaats met 0,2 M azijnzuur (pH = 2,8). De loopsnelheid van de

kolom bedroeg 15 ml/uur en met de automatische fractieverzamelaar

werden fracties van 4 ml opgevangen. De eerste fractie na de radio-

actieve piek werd gebruikt voor de assays, daar deze fractie de groot-

ste bindingscapaciteit met overmaat antiserum toonde. Het radio-actie-

ve AVP bond met antiserum 121 in een eindverdunning van 1 : 50.

000 voor 94% en in een eindverdunning van 1 : 500.000 voor 40%. De

resultaten zijn weergegeven in grafiek 3. De tracer wordt bewaard in

een zuur milieu (pH = 2,8) bij - 20°C. Bij langer bewaren dan 5-6

weken blijkt de immunoreactlviteit achteruit te gaan.
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125Grafiek 3 Zuivering van J-AVP door een combinatie van gelfiltratie (Sephadex-G 25) en adsorptie

(cellulose Whatman CM-50).



3.10. Specifieke activiteit van radio-actief gemerkt synthetisch 8-

arffinine-vasopresstne,

Onder de specifieke activiteit van het radioactief gemerkte vaso-

pressine wordt verstaan de hoeveelheid geïncorporeerd isotoop per

gewichtseenheid hormoon. Daar de toepassing van een tracer met

hoge specifieke activiteit de gevoeligheid van de RIA verhoogt, wordt

gestreefd naar het bereiken van een zo hoog mogelijke specifieke ac-

tiviteit. Dit zou betekenen, dat hoe meer l 2 5 J atomen per molecuul

/asopresslne geïncorporeerd worden, hoe beter de tracer is. Echter,

door meervoudige labeling gaan de immunologlsche karakteristieken

van radio-actief gemerkt en ongemerkt antigeen zoveel uiteenlopen,

dat de betrouwbaarheid van de assay in negatieve zin wordt beïnvloed.
125Daarom wordt gestreefd naar incorporatie van gemiddeld een J

atoom per vasopresslnemolecuul, hetgeen bereikt kan worden door de

juiste reactie-omstandigheden te kiezen. De theoretisch maximaal
125haalbare, specifieke activiteit van mono- J-vasopressine bedraagt

1861 pCi/jjg. De specifieke activiteit van een tracer hoeveelheid is

moeilijk te bepalen, omdat de geringe hoeveelheid hormoon (vasopres-

slne) in de tracer niet met de gebruikelijke fysisch-chemische metho-

den Is te kwantificeren. Wel is het met behulp van een indirecte me-

thode mogelijk om een indruk te krijgen over de specifieke activiteit

van een tracer. Bij deze 'self-displacement' methode wordt gebruik

gemaakt van de radio-immunologische bepaling. Een ijklijn wordt op

de gebruikelijke wijze geconstrueerd terwijl tevens een ijklijn wordt

geconstrueerd, waarbij het radio-actief gemerkte vasopresslne als on-

bekende wordt beschouwd. Door deze twee Ijklijnen met elkaar te

vergelijken kan een schatting worden gemaakt van de specifieke acti-

viteit van de tracer. Deze methode mag in principe alleen worden toe-

gepast, indien de immunoreactiviteit van het radio-actief gemerkte hor-

moon identiek aan die van het ongemerkte vasopresslne lijkt te zijn

(paralleliteit), hetgeen overigens geen garantie Is voor een kwantita-

tieve en kwalitatieve absoluut gelijke immunoreactiviteit. Desondanks

is het toch een voor de praktijk hanteerbare methode gebleken. De met
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deze methode geschatte specifieke activiteit van de door ons bereide

tracer varieerde tussen de 900 en 1100 pCi/pg synthetisch 8-arginine

vasopressine. Deze waarden komen goed overeen met de resultaten

van andere onderzoekers, zoals aangegeven in tabel 3,

Tabel 3 Overzicht van de specifieke activiteit van J-vasopressi-

ne met de chlooramine-T-methode zoals in de literatuur

vermeld.

Miller en Moses

Wu en Bockey

Johnston

Robertson et al

Husalnet.al.

van Wimersma Greidanus et, al.
Czernichow et.ajL

Beardwell et al.

Dogterom

3.11. Scheidingsmethode van vrij

1969 l 2 5J-LVP

1969 l 3 1J-AVP

1973 125J-LVP

1973 125J-AVP

1973 l 2 5J-AVP

1974 125J-AVP

1975 125J-AVP

1975 125J-LVP

1977 125J-AVP

40- 50 pCi/pg

20- 25 , ,

1200-1500 , ,

± 1000

1400
200

> 1000
1500

500-1000 , ,

en gebonden vasopressine

Bij radio-immuno-assays zijn de concentraties van de antigeen-

antistofcomplexen zo laag (10" -10" M), dat geen spontane preci-

pitatie van de complexen kan optreden, zodat speciale technieken moé-

ten worden aangewend om een scheiding van het vrije antigeen en de

immuun complexen tot stand te brengen. Een voorwaarde die aan een

dergelijke methode moet worden gesteld is, dat een zo volledig mo-

gelijke scheiding tussen de vrije en de gebcnden hormoonfracties op-

treedt, zonder interferentie met de primaire bindingsreactie. Een van

de meest gebruikte scheidingsmethoden is die, welke wordt verricht

met behulp van met dextraan 'gecoate1 koolstof. Bij een juiste samen-

stelling van het kool-dextraan mengsel wordt de vrije tracerfractie

vrijwel compleet geadsorbeerd, terwijl de antigeen-antistof complexen
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vrijwel niet gebonden worden (Herbert, 1965). Voor iedere RIA,

waarbij koolstof als scheidingsmiddel wordt toegepast is het noodza-

kelijk experimenteel na te gaan, wat de optimale condities zijn wat

betreft hoeveelheid koolstof, hoeveelheid en type dextraan, buffer-

sterkte, pH, temperatuur en tijdsduur van de scheiding. De resulta-

ten van scheiding door middel van ammonium sulfaat en DASP (double

antibody solid phase) werden door ons ook onderzocht, maar bleken

geen voordelen te bieden boven die met kool. Om practlsche redenen

viel onze keuze op de laatste scheidingsmethode. De optimale condi-

ties voor scheiding werden experimenteel bepaald.

Het kool-dextraan mengsel - 0,5 g norit (Merck) en 0,5 g dex-

traan T 70 (Pharmacia) in 100 ml 0,02 M fosfaatbuffer pH = 7,8 -

wordt steeds vers bereid. De scheiding wordt uitgevoerd bij 4°C; di-

rect na elkaar wordt aan elk reaktiemengsel 0,1 ml 0,25% runder

serum albumine (RSA, Poviet) in fosfaatbuffer en 1 ml kooi dextraan

gepipetteerd; na menging wordt 10 minuten gewacht, waarna 10 minu-

ten wordt gecentrifugeerd bij 2.000 g. De supernatanten worden afge-

zogen en de radio-activiteit van de precipitaten wordt geteld. De ra-

tio van aan kool gebonden radio-activiteit, dat wil zeggen de niet door

antiserum gebonden tracerfractie (= F) en de totaal toegevoegde hoe-

veelheid tracer (= T), wordt berekend en uitgedrukt als percentage

van de F/t1 in afwezigheid van niet radio-actief gemerkt vasopressine.

De F/T waarde van elke buis wordt vergeleken met de overeenkom-

-:* stige F/T waarde op de standaardcurve en de bijbehorende hoeveel-

heid vasopressine wordt afgelezen.

L 3.12. Uitvoering van de radio-immunologische bepaling

- De radio-immunologische bepaling voor vasopressine zoals wij die

k uitvoeren is in principe gelijk aan de methode zoals beschreven door

||j Permutt et al. (:966), Miller en Moses (1969) en Robertson et aL

ij (1970).

Ij !

I
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Reagentia

1. Incubatiebuffer:0,02 M fosfaatbuffer pH = 7,8 (14,85 gram

Na2HPO4.2H2O en 2,26 gram KH2PO4-2H2O opgelost in 1000 ml

aqua bidest). Aan deze oplossing werd ter voorkoming van degrada-

tie van vasopresslne gedurende de incubatie, merthlolaat (10~ M)

toegevoegd en ter preventie van adsorptie van vasopressine aan de

glaswand 0,25% runder serum albumlne (Poviet).

2. Standaardhormoon: synthetisch 8-arglnine-vasopressine (Sigma)

met een biologische activiteit van 367 IE /mg.

3. Antiserum nr. 121 (anti LVP): 100 pi eindverdunning 1 : 50.

000.
125

4. Tracer: 50 pi J-AVP (ongeveer 10.000 cpm) bevat 5 pg

AVP.

Voor de constructie van de standaardlijnen wordt in glazen rhe-

'f AVP).

susampullen achtereenvolgens gepipetteerd:
ïoe

100 fzl antiserum 121, 50 pi J-AVP

sing (850 pi incubatiebuffer bevattend 0, 10, 20, 40, 60 of 80 pg

125100 pi antiserum 121, 50 pi J-AVP en 850 pi standaardoplos-

Voor bepaling van het vasopressine-gehalte in urinemonsters

wordt in plaats van de standaardoplossingen en afhankelijk van de ge-

schatte vasopressineconcentraties van de urinemonsters, 100-800 pi

urine-extract gepipetteerd. Het eindvolume van 1.000 pi wordt bereikt

door toevoeging van aangepaste hoeveelheden incubatiebuffer. Na

menging op een Whirlmixer wordt gedurende 48 uur bij 4°C geincu-

beerd, waarna de vrije hormoonfractie van de gebonden wordt geschei-

den. Alle bepalingen worden in triplo verricht.

In elke assay worden drie sets meegenomen voor kwallteitsbewa-

king. Een set bevat behalve tracer ook een overmaat antiserum (eind-

verdunning 1 : 10.000) en dient als maat voor de immunoreactiviteit

van de tracer en de effectiviteit van de scheidingsmethode. De twee-

de set bevat alleen tracer en incubatiebuffer. Hiermede kan de invloed

1



van de incubatie op de tracer worden nagegaan (incubatlebeschadi-

ging). In de derde set wordt de respons gemeten van urine extracten

van patiënten met ernstige neurohypofysaire diabetes insipidus en/of

de respons van aqua destillata ('blanco's').

3.13. Resultaten

: 1. Incubatieduur

De invloed van incubatieduur en pre-incubatle (incubatie zonder

tracer) op de gevoeligheid van de bepaling werd nagegaan. Een kor-

tere incubatietijd dan 2 dagen gaf een duidelijke vermindering, ter-

wijl een incubatietijd van 5 dagen een lichte verbetering van de ge -

voeligheid gaf. Pre-incubatie gedurende 3 dagen bood geen duidelijke

voordelen. Om practische redenen werd voor een incubatietijd van 2

dagen gekozen.

2. Immunoreactiviteit tracer

In elk assay wordt de binding van tracer aan overmaat antiserum

(eindverdunning 1 : 10 000) bepaald, die meer dan 75% moet bedra-

£'j gen. Wanneer dit percentage lager is, wordt aangenomen dat de Im-

f munoreactiviteit van de tracer zodanig is teruggelopen, dat de bepa-

:; ling daardoor onbetrouwbaar is geworden.

3 . Incubatiebeschadiging tracer.
:.' De incubatiebeschadiging van de tracer werd in 37 experimenten

bepaald en bedroeg 5.2 ± 2.7% (SD).

: 4. Respons van de 'blanco urinemonsters'

De respons van de 'blanco urinemonsters' (16 bepalingen) bedroeg

1,5 ± 3 pg (SD) AVP.

Ó 5. Anti serumverdunning

: Om de invloed van de antiserumverdunning op de gevoeligheid na

: te gaan werden diverse verdunningen (1 : 10.000) getest. Bij de g e -

k bruikte hoeveelheid tracer werd een optimale gevoeligheid verkregen

ie bij een eindverdunning van 1 : 50.000

I 6. Standaardlijn, precisie en gevoeligheid

f Een voorbeeld van een standaardlijn is weergegeven is grafiek 4
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Grafiek 4 Voorbeeld van een standaardlijn van AVP met antlserum

121 (eindverdunning 1 : 50.000). De punten werden in

tienvoud bepaald (x ± SD).
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Tabel 4 Precisie van AVP standaardlijn (elk punt in tienvoud).

Standaardpunt

pg AVP

0

10

20

40

60

80

% aan kool

gemiddelde

51,3

53,3

58,4

72,0

82,9

91,1

*J-AVP (F) precisie

0,8
1,3

1.0

2,1

1,7
2,7

• (2
Pg

x SD)
AVP

9

8

4

6

7

19
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De precisie (reproduceerbaarheid) van de standaardlijn op verschil-
lende niveaus werd nagegaan door in een assay het percentage van
aan kool gebonden J-vaaopresslne (% F) bij standaardhoeveelhe-
den van 0, 10, 20, 40, 60 en 80 pg in 10-voud te bepalen. De pre-
cisie van de punten van de standaardlijn werd nu bepaald door twee-
maal de standaarddeviatie van het % F van ieder punt op de stan-
daardlijn af te lezen in picogrammen. De precisie varieert, afhanke-
lijk van de concentratie tussen de 4 en 19 plcogram en is het laagst
in het gebied tussen de 10 en 60 picogram, Mede gezien het sigmol'de
verloop van de standaardcurves werd een zodanige verdunning van
de urinemonsters gekozen, dat op de standaardlijn afgelezen kon wor-
den tussen de 10 en 60 picogram. Een overzicht van de precisie-
waarden staan vermeld in tabel 4.

De gevoeligheid, gedefinieerd als tweemaal de standaarddeviatie
in het % F behorend bij standaardpunt 0 werd grafisch bepaald en
bedroeg 9 pg.

3.14 Discussie

Voordat wij in 1973 met ons onderzoek begonnen was reeds een
aantal publicaties verschenen over antistoffen tegen vasopressine. In
1966 meldden Permutt et_ al_. en Hollander et_ aL als eersten dat het
gelukt was antistoffen tegen vasopressine op te wekken door konijnen
te immuniseren met een lysine-vasopressine conjugaat. Het bleek
echter ook mogelijk met ongeconjugeerd vasopressine antistoffen op
te wekken (Both et al. 1966; Wu en Bockey, 1969; Khokhar et, a l . ,
1978). De meeste anti sera bleken echter niet geschikt voor toepassing
in een radio-immunologische bepaling, gezien de lage antistoftiters
en de te geringe specificiteit.

Miller en Moses (1969) wisten een BIA voor vasopressine te ont-
wikkelen met behulp van een antiserum, dat verkregen was door ko-
nijnen te immuniseren met een lysine vasopressine-albumine conjugaat.
Uit de publicaties, die hierna verschenen blijkt, dat vrijwel alle onder-
zoekers geconjugeerd vasopressine als immunisatie product gebruik-
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ten, waarbij het dragereiwit meestal albumine was (Robertson trt al_.,
1970; Oyama et^al., 1971; Beardwell, 1971; Edwards et al. , 1972;
Morton en Walte, 1972).

Naar aanleiding van de publicatie van Skowsky en Fisher (1972)
gebruikten wij, evenals van Wimersma Greidanus et al. (1974), als
dragereiwit thyreoglobuline. Wij konden net als Skowsky en Fisher
constateren dat immunisatie van konijnen met een thyreoglobuline -
vasopressine conjugaat zeer effectief was om antistoffen gericht te-
gen vasopressine op te wekken, hetgeen onder meer bleek uit het op-
treden van diabetes insipidus bij de meeste geïmmuniseerde konijnen
(zie blz.76)- De antistoffen, die met vasopressine-thyroglobuline con-
jugaten bij onze konijnen werden opgewekt, tonen weinig of geen affi-
niteit voor oxytocine. Het LVP anti se rum (nr. 121) blijkt voorname-
lijk antistoffen te bevatten gericht tegen het N-termlnale (cyclische)
deel van het peptide, terwijl het AVP antiserum (nr. 758) vooral an-
tistoffen bevat gericht tegen het C -terminal (staart)deel. Deze bevin-
dingen komen overeen met die van Czernichow e£ al. (1974) en Tho-
mas en Lee (1976). Opgemerkt dient te worden dat de resultaten van
de specificiteitsstudies alleen geldig zijn onder de bovenvermelde re-
actie-omstandigheden, met name wat betreft de gekozen antistofver-
dunning. Bij een minder sterke verdunning van het antiserum kan een
ander specificiteitspatroon worden gevonden; antiserum 121 (anti LVP)
heeft in het RIA systeem (verdunning 1 : 50.000) een verwaarloosbare
affiniteit voor oxytocine, maar in immunofluorescentie studies (anti-
serumverdunning 1 : 40 - 1 : 80) is er wel een duidelijke binding van
oxytocine (Swaab e£ al. , 1975). In immuno-electronenmicroscopische
studies bleek de 'specificiteit' van een antiserum inderdaad af te
hangen van de verdunningsfactor van het antiserum (van Leeuwen en
Swaab, 1977; van Leeuwen, 1977). Bij dé bepaling van de reactiviteit
van de diverse peptiden met antisera 121 en 758 is ervan uitgegaan,
dat de synthetische preparaten uitsluitend het betreffende peptide be-
vatten. North et al_. (1978) en Lembol (1978) toonden echter aan, dat
de meeste synthetische preparaten 'verontreinigd' zijn met bijproduc-
ten, die ontstaan bij de synthese, en met vasopressine dimeren, die
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ontstaan bij het bewaren. Deze 'verontreiniging' kan 20-30% bedra-

gen. Dit maakt dat onderlinge vergelijking van de resultaten van de

diverse specificiteits studies met voorzichtigheid dient te geschieden.

In de door ons ontwikkelde BIA voor vasopressine wordt gebruik

gemaakt van LVP antiserum (nr. 121). De redenen hiervoor waren

van verschillende aard. Een praktische reden was, dat dit antiserum

als eerste werd gekarakteriseerd en dus als eerste kon worden ge-

bruikt. Een tweede argument was dat dit antiserum gericht is tegen

het cyclische deel van het peptide. Het is namelijk niet uitgesloten

dat in urine, naast intact vasopressine, ook degradatieproducten van

vasopressine aanwezig zijn (Walter en Bowman, 1975). Daar de af-

braak van vasopressine in het C-terminale (staart)deel plaats vindt,

zou bij gebruik van een tegen de staart gericht antiserum de vaso-

pressine-excretie kunnen worden onderschat. Bovendien blijkt uit er-

varing van andere onderzoekers, dat met antisera gericht tegen het

cyclische deel van het vasopressine molecuul goede correlaties wor-

den gevonden tussen de met BIA en de met bio-assay gemeten vaso-

pressinespiegels Dit in tegenstelling bij gebruikmaking van antisera

gericht tegen het staartdeel van het peptide (van Wimersma Greldanus

et aL, 1974; Forsling, 1976; Thomas en Lee, 1976; North e^fü. ,

1978) Toepassing van een antiserum gericht tegen het cyclische deel

van het vasopressinemolecuul vergroot dus de kans op meting van

biologisch actief vasopressine.

Nadat wij onze BIA ontwikkeld hadden verscheen er nog een aan-

tal publicaties over antistoffen gericht tegen vasopressine en de toe-

passing er van in radio-immuno-assays voor bepaling van plasma en/

of urinespiegels (Uhlich e£ aL, 1975; Freisenhausen et al . , 1976;

Thomas en Lee, 1976 Dogterom, 1977; Khokhar et_al., 1978; Morton

en Biegger, 1978; ttzkowitch et aL, 1980). Net als wij vonden deze

auteurs dat de vasopressine antistoffen slechts een geringe affiniteit

voor oxytocine tonen.

Slechts enkele onderzoekers vermeldden de associatieconstanten

van de door hen gebruikte antisera. De associatieconstanten van an-

tiserum 121 en 758 (1,2 x 101 1 l/mol en 2,9 x 1011 l/mol) komen
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overeen met die vermeld worden door Johnston (1972) 2,1 x 10

l/mol, Morton en Waite (1972) 0,35 x 1 0 U i/mol en Allevard et, al_.

(1979) 1 x IQ11 l/mol,

Jodering van vasopressine, volgens de methode van Hunter en

Greenwood (1962), levert een tracer op met een hoge specifieke

activiteit. Deze resultaten stemmen overeen met die verkregen door

o.a. Robertson e£ al. (1973) en Dogterom (1977),

3.15. Samenvatting en conclusies

Antistoffen, gericht tegen vasopressine, werden opgewekt door

konijoen te immuniseren met een AVP- en LVP-thyreoglobuline con-

jugaat. LVP anti serum (nr. 121) bevat antistoffen gericht tegen het

cyclische deel van het peptide en AVP anti serum (nr. 758) antistof-

fen gericht tegen het C-terminale (staart)deel. Beide antistoffen

hebben een te geringe of te verwaarlozen affiniteit voor oxytocine.

De associatieconstante van anti serum 121 bedraagt 1,2 x 10 l/mol

en van antiserum 758 2,9 x 10 l/mol. Dit maakt een gevoelige be-

palingsmethode voor vasopressine mogelijk. Voor gebruik in de RIA

werd gekozen voor LVP antiserum (nr. 121). Een tracer werd be-
125reid door synthetisch 8-arginine-vasopressine te merken met J

volgens de chlooramine-T-methode van Hunter en Greenwood. De op

deze wijze verkregen tracer heeft een specifieke activiteit van 900-

1.1.100
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HOOFDSTUK IV

BEPALING VAN VASOPRESSINE IN URINE

4.1. Inleiding

Spiegels van hormonen kunnen in bloed en urine bepaald worden.

De hoogte van vasopressinespiegels in bloed wordt door vele factoren

bepaald, zoals stress, lichaamshouding, omgevingstemperatuur en

halfwaardetijd van vasopressine en vormen dus een momentopname

(voor referenties zie hoofdstuk I). Aangenomen dat de urinespiegels

een weergave zijn van de geïntegreerde plasmaspiegels gedurende

een bepaalde tijdsperiode (Miller en Moses, 1972; Thomas en Lee,

1976) is de bepaling van vasopressine in urine te prefereren boven

die in bloed. Een ander voordeel van bepaling in urine blijkt te zijn

dat in ingevroren urine, in tegenstelling tot in ingevroren plasma,

geen afbraak van immunoreactief vasopressine optreedt (Robertson e£

al. , 1973; Fressinaud et al . , 1974).

Een technisch probleem bij hormoonbepalingen in biologische

vleoistoffen is dat het milieu de bepaling kan verstoren. Verandering-

en in het gehalte aan zouten, eiwit, ureum, creatinine en pH kunnen

de bepaling aspecifiek beïnvloeden en spelen met name bij urine een

rol. In RIA's kunnen deze aspecifieke factoren de binding tussen hor-

moon en antistoffen beiïivloeden (meestal in negatieve zin), waardoor

bv. virtueel hoge hormoonspiegels gemeten kunnen worden.

Dit probleem kan op twee manieren worden ondervangen. Ten

eerste door e'ïn dusdanige verdunning van het urinemonster te kiezen

dat de nog maar in geringe concentratie aanwezige storende factoren |f

geen invloed meer in de RIA kunnen uitoefenen. De juiste verdunnings- ; | |

factor is echter moeilijk te bepalen en maakt een zeer gevoelige be- M

palingsmethodiek noodzakelijk. De tweede - door ons gekozen manier - f§,

is die vin extractie van vasopressine uit urine. Hierdoor wotdt het |§
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mogelijk vasopressine in een constant milieu te bepalen terwijl te-

vens concentratie optreedt, waardoor ook zeer geringe hoeveelheden

vasopressine kunnen worden gemeten.

In bijna alle gepubliceerde bepalingsmethoden voor vasopressine,

waarbij gebruik gemaakt wordt van een RIA worden extractiemethoden

toegepast. Alleen Oyama et̂  al,. (1971) en Freisenhausen et al_. (1976)

beschikken over antisera met zodanige eigenschappen dat rechtstreek

se meting in urine van vasopressine mogelijk is. Op ons laboratori-

um is door drs. A.P.M Schellekens inmiddels ook een RIA ontwik-

keld, waarmee het mogelijk is vasopressine, zonder extractie, in

verdunde urine te meten- In de RIA wordt gebruik gemaakt van anti-

serum 758 (anti AVP) in een eindverdunning van 1 : 900.000. Reco-

very, intra- en inter-assay variatie komen overeen met de waarden,

die met de hier beschreven extractiemethode zijn gevonden. Boven-

dien blijkt dat met de rechtstreekse methode vasopressine in eiwit-

houdende urine op betrouwbare wijze kan worden gemeten).

In de literatuur worden diverse methoden aangegeven voor extrac-

tie van vasopressine uit bloed of urine. Zo worden genoemd eiwitpre-

cipitatie met behulp van ethanol (Miller en Moses, 1971), trichloor-

azijnzuur (Bonjour en Malvin, 1970) of aceton (Robertson et al,., 1973)

en adsorptiemethoden, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van flori-

sil, Fuller's aarde, kool, bentoniet, sferosil, amberlite en vycor

(Dogterom, 1977). In navolging van Miller en Moses (1971) kozen wij

als extractiemiddel amberlite CG-50 (H 200-400 mesh), waaraan

vasopressine zich in een zuur milieu bindt; het iso-electrisch punt

van vasopressine is 10,9.

4.2. Extractie

Voordat de amberlite gebruikt kan worden moet de hars eerst

gezuiverd worden. Dit gebeurt door wassen van de hars met achter-

eenvolgens aqua dest., 4 NaOH, aqua dest., 4N HC1 en aqua dest.,

dat met ijsazijn op pH 4,5 is gebracht en wel zolang tot de pH van

het mengsel constant 4,5 i s . Daarna wordt in gesiliconeerde, glazen
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chromatografiekolommen voorzien van een glasfilter en kraan (volu-

me 25 ml; 4 1 cm) zoveel van de voorbereide hars gebracht, dat na

uitzakken van het materiaal een kolom ontstaat van 2 x 1 cm. Hier-

op wordt een plukje glaswol gedaan om opwervelen tijdens het pipet-

teren te voorkomen. Daarna wordt de kolom nog eenmaal gewassen

met aqua dest. (pH 4,5), waarbij de pH van de doorgelopen vloeistof

wordt gecontroleerd. Hierna zijn de kolommen gereed voor de urine-

extractie. Om een constante loopsnelheid te garanderen, wordt bij

elke extractie 25 ml vloeistof op de kolom gebracht. Ia geval van u-

rinemonsters, waarvan verwacht wordt dat ze weinig of normale hoe-

veelheden vasopressine bevatten, bestaat de opgebrachte vloeistof uit-

sluitend uit urine. Als het echter gaat om urinemonsters waarvan

verwacht wordt dat ze grote hoeveelheden vasopressine bevatten, wor-

den kleinere hoeveelheden urine genomen die verdund worden met

aqua dest. (pH 4,5) tot een volume is bereikt van 25 ml. Alle extrac-

ties vinden in triplo plaats. Nadat de 25 ml urinemonsters de kolom

zijn gepasseerd, worden de kolommen achtereenvolgens gewassen met

10 ml aqua dest. (pH 4,5) en 10 ml 50% ethanol, pH 4,5 (ijsazijn).

Elutie van het aan de hars gebonden vasopressine vindt plaats met 15

ml 75% ethanol, pH 2 (HC1). De eluaten worden opgevangen in glazen

gesiliconeerde buizen. Daarna worden de eluaten geconcentreerd in

een Buckler roterende vacuumverdamper bij 37°G.

Achtereenvolgens zullen een aantal kenmerken van de extractieme-

thode worden besproken.

4 .2 .1 . Extractiemilieu

Van een aantal urine-extracten werden gecontroleerd pH, Na, K,

ureum en creatinine concentraties. De pH bleek in alle gevallen 2 te

bedragen, terwijl de overige parameters niet of nauwelijks aantoon-

baar waren, zodat wat deze factoren betreft van een constant milieu

kan worden gesproken.

56



4.2.2. Extractierecovery van radio-actief vasopressine

Aan drie urinemonsters van 25 ml (osmolaliteit 718 mosmol/kg)

werden verschillende hoeveelheden radio-actief gemerkt vasopressine

toegevoegd, namelijk 150.000 cpm <± 75 pg), 15,000 cpm (± 7,5 pg)

en 6,000 cpm (± 3 pg). Nagegaan werd het verlies aan radio-activi-

teit in de verschillende fasen van de extractieprocedure. De gevonden

hoeveelheid radio-activiteit in de diverse fracties werd uitgedrukt als

percentage van de aanvankelijk toegevoegde hoeveelheid radio-actief

gemerkte vasopressine. Tijdens het wassen van de harskolom met 10

ml aqua dest. en met 10 ml ethanol 50% trad een gemiddeld verlies

op van respectievelijk 3% Het percentage teruggevonden radio-activi-

teit in de ethanol 75% (pH 2) fractie bedroeg gemiddeld 94 ± 6,0%

(x ± SD; n = 6). De immunoreactiviteit van de geëlueerde tracer werd

nagegaan met behulp van een overmaat aan anti serum 121 (elndver-

dunning 1 : 15.000). De tracer bleek voor 77 ± 3% gebonden te wor-

den. Hieruit blijkt dat de immunoreactiviteit van de tracer door de

extractieprocedure niet nadelig belhvloed wordt, want ook radio-actief

vasopressine dat niet geëxtraheerd is bindt zich voor 75% aan de hoe-

veelheid antiserum.

4.2.3. Paralleliteit en recovery van koud vasopressine

Nadat gebleken was dat de recovery van radio-actief gemerkt va-

sopressine op een alleszins aanvaardbaar niveau lag, werd de respons

gemeten van een onbehandeld sterk verdund (osmolaliteit 68 mosmol/

kg) en van een geconcentreerd urinemonsters (osmolaliteit 1274

mosmol/kg). Met het verdunde urinemonsters werd geen verdringing

en met het geconcentreerde urinemonster werd wel verdringing van

de tracer van de antistoffen gezien, hetgeen ook verwacht kon worden

indien met de BIA inderdaad vasopressine gemeten wordt. Een aanwij-

zing hiervoor wordt gevonden in het parallel lopen (of beter: in het

niet aantoonbaar zijn van een niet parallel verloop) van een verdun-

ningslijn van een urinemonster en de standaardlijn. Hiertoe werd van
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respectievelijk 5, 10 en 15 ml van een geconcentreerd urinemonster

het vasopressinegehalte bepaald. De verdunningslijn bleek inderdaad

parallel te lopen aan de staudaardlijn (zie grafiek 5). Hoewel hier-

mede aan het parallelliteitsprincipe is voldaan, vormt dit nog geen

bewijs voor de immunologische identiteit van het standaardhormoon

en het hormoon in het onbekende urinemonster.

De recovery van exogeen toegevoegd synthetisch vasopressine

werd bepaald in urine van proefdieren tijdens vochtbelasting (mon-

ster 1) en tijdens dorsten (monster 4) en in de urine van patiënten

met neurohypofysaire diabetes insipldus (monster 2) en nefrogene

diabetes insipidus (monster 3). Van urinemonster 1 en 2 werd 25 ml

en van monster 3 en 4 werd 2,5 ml geëxtraheerd. De recovery werd

dus bepaald in urinemonsters die onderling sterk verschilden in de

concentraties van o.a. Na, K, ureum en kreatinine. Na toevoeging

van verschillende hoeveelheden vasopressine aan de urinemonsters

vond extractie en de RIA procedure plaats. De recovery werd bere-

kend door vergelijking van de toegevoegde en teruggevonden hoeveel-

heden vasopressine en werd uitgedrukt in procenten. De resultaten

van de experimenten staan vermeld in tabel 5. Hieruit blijkt dat de

recovery van toegevoegd vasopressine in sterk verdunde en in sterk

geconcentreerde urine kwalitatief en kwantitatief goed is .

4 .2 .4 . Intra- en inter-assay variatie.

De intra-assay variatie (precisie) werd vastgesteld door van een

vijftal verschillende urinemonsters (met respectievelijk hoge, norma-

le en lage vasopressinespiegels) in een experiment in meervoud de

vasopressinespiegels te bepalen. De resultaten staan vermeld in

tabel 6. De intra-assay variatie bedroeg gemiddeld 7% (spreiding 2 -

11%).

De inter-assay variatie (reproduceerbaarheid) werd nagegaan door

van een zestal urinemonsters (met respectievelijk hoge, normale en

lage vasopressineconcentraties) bij herhaling in een aantal verschillen-

de experimenten het vasopressinegehalte te bepalen. De resultaten
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Grafiek 5 Parallelliteit tussen standaardlijn en verdunningslijn van
een extract van geconcentreerde urine (1122 mosmolAg)
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Tabel 5 Recovery van toegevoegd AVP in vier verschillende urinemonsters

urine
monster

1
2
3
4

osmolaliteit

(moamol/kg)

68

118
546
1274

endogeen AVP
gehalte

(pg/vol)

< 22

< 22

560

1250

aantal
extracties

10

6

6

6

toegevoegd
AVP

(PffAol)

400

500

1000
1000

verwacht
AVP

gehalte

{pg/vol)

400

500

1560
2250

gemetec
AVP

gehalte
(x ± SD)
(pg/vol)

421 ± 24
489 ± 35

1460 ± 102
2180 ± 112

% recovery
(x ± SD)

105

98

90
93

±
±
±
±

6

7

7

5
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Tabel 6 Intra-assay variatie van onbekende urinemonsters in de vasopressine RIA.

1

2

3

4

5

6

10

5

6

6

< 9

51,1

107,5

111,5

197,7

urine aantal gemiddeld (x) standaarddeviatie v a ™ ' e c ° x
B I

monster bepalingen vasopressinegehaite <SD) (ÖU/X
(ng/vol)

5,7

e 1rt7 R
Oi

7,6 7

20,1 10
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Tabel 7 Inter-assay variatie van onbekende urinemonsters in de vasopressine BIA.

urine aantal gemiddeld (x) standaarddeviatie variatiecoëfficiënt
monster bepalingen vasopressinegehalte (SD) (SD/x x 100%)

(ng/vol)

1

2

3

4

5

6

8

9

6

9

10

5

27,8

88,5

80,5

117,3

129,0

152,3

3,9

4,4

9,3

8,6

12,8

15,3

14

5

11

7

10

10

7>• , . - i . ; ; : .



staan vermeld in tabel 7. De inter-assay variatie coëfficiënt bedroeg

gemiddeld 10% (spreiding 5-14%).

4.2.5. Storende factoren

Bij elke immunologtsche bepaling is het mogelijk dat de immuno-

logsche reactie door nlet-immunologische factoren wordt beltavloed

door het effect van nlet-specifieke factoren als ionenconcentratie, e i -

witten, ureum, etc. In het ideale geval moet het milieu waarin de

bepaling verricht wordt, volledig identiek zijn aan dat van de stan-

daardcurve (uiteraard met uitzondering van de te bepalen substantie).

In de praktijk gaat dit meestal niet op; men probeert dan wel om

aan de standaardcurve monsters van het te bepalen materiaal (serum,

urine, etc.) toe te voegen, waaruit alleen het te meten hormoon is

verwijderd. Op deze wijze kan de invloed van het 'blanco' monster

op de standaardcurve worden ondervangen. De wijze waarop het hor-

moon meestal wordt verwijderd - door adsorptie aan cellulose en/of

koolpartikels - geeft echter onvoldoende garantie; ook stoffen met a-

specifieke effecten kunnen op deze wijze worden verwijderd. Beter is

het om het hormoon met behulp van specifieke antistoffen te verwij-

deren. Ondanks het feit dat storende invloeden op de RIA door onze

extractiemethode geëlimineerd leken te zijn (zoals o.a. uit de reco-

very experimenten bleek) meenden wij het immunologische specifieke

karakter van de RIA voor urine-extracten nog op de volgende wijze

te moeten toetsen.

Van een urine-extract werd het AVP gehalte bepaald. Aan een

ander extract van het zelfde urinemonster werd een overmaat vaso-

pressine antiserum toegevoegd. Na incubatie werden de ontstane va-

sopressine-antistofcomplexen verwijderd, waarna dit 'bewerkte' urine-

extract het vasopressinegehalte gemeten werd. Dezelfde procedure

werd gevolgd met een ander extract van het zelfde urinemonster, met

dit verschil dat in plaats van een vasopressine-antistoffen bevattend

antiserum normaal konijnenserum werd toegevoegd, waarna ook van

dit 'bewerkte' urine-extract het vasopressinegehalte bepaald werd. In-
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dien in het met AVP antistoffen bewerkte urine-extract weinig of

geen AVP meer aantoonbaar ia, terwijl het AVP gehalte van het

met normaal konijnenserum 'bewerkte' urine-extract hetzelfde is als

dat van het onbewerkte urine-extract, kan worden aangenomen dat

door toevoeging van AVP antistoffen aan een urine-extract AVP op

immunologlsche wijze gebonden wordt en dat deze reactie niet of

nauwelijks door milieufactoren beïnvloed wordt.

Uitvoering

Van een urinemonster (25 ml) waarvan het AVP gehalte bekend

was, werd op de reeds eerder beschreven wijze een extract gemaakt,

drooggedampt en vervolgens opgelost in 2 ml incubatiebuffer (zie

hoofdstuk m ) . Van dit opgeloste extract werd 250 pi met een over-

maat anti serum 121 (100 pi in een eindverdunning 1 : 2.500) geduren-

de vier dagen bij 4°C gelncubeerd. Vervolgens werd 500 /il DASP

(= Double Antibody Solid Phase, Organon) toegevoegd om de vasopres-

sine antistoffen te binden, waarna opnieuw 2 dagen geihcubeerd werd.

Aan het einde van deze periode werd het incubatiemengsel gedurende

10 minuten bij 2000 g gecentrifugeerd. Uit het supernatant werd een

monster van 200 pi genomen voor bepaling van het vasopresslnege-

halte, dat vergeleken werd met de oorspronkelijk aanwezige hoeveel-

heid vasopressine. Uit het resterende supernatant werd nog eens een

monster van 500 fil genomen, waaraan weer 500 pi DASP werd toege-

voegd om eventueel nog aanwezige antigeen-anti stof complexen te bin-

den. Na 12 uur incubatie werd uit het na centrifugeren verkregen su-

pernatant veer een monster van 200 pi getrokken, waarin het vaso-

pressinegehalte werd gemeten. De bepalingen werden in zesvoud ver-

richt. Met andere urinemonsters van 25 ml (uit dezelfde 24-uurs uri-

neverzameling) werd exact dezelfde procedure gevolgd met uitzonde-

ring van de toevoeging van vasopressine antiserum. Hiervoor in de

plaats werd normaal konijnenserum genomen in een eindverdunning

van 1 : 2500.
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Resultaten

In de zes urinemonsters van 25 ml die niet 'behandeld' waren

met overmaat antiserum 121 of normaal konijnenserum bevond zich

1496 ± 68 AVP (x ± SD). In de zes urinemonsters waaraan een over-

maat antiserum was toegevoegd bleek in eerste instantie 84,6 ±1,1%

(x ± SD) van het endogene AVP gebonden te zijn door de antistoffen.

Na de tweede DASP toevoeging was geen AVP in de urine-extracten

meer aantoonbaar. In de urine-extracten die gelncubeerd waren met

normaal konijnenserum, bevonden zich dezelfde hoeveelheden vaso-

pressine als in de onbehandelde urine-extracten (1475 ± 77 pg).

4.2.6. Eiwithoudende urine

Gezien de uit de literatuur bekende problemen, die zich voordoen

bij bepaling van vasopressine In serum of plasma door de daarin

voorkomende eiwitten, werd door ons nagegaan wat de invloed op de

BIA was van eiwithoudende urine. Hiertoe werd het volgende experi-

ment uitgevoerd:

Aan 25 ml urinemonsters van een patient met ernstige neurohypo-

fysaire diabetes insipidus werden respectievelijk 1, 3, 6, 12 en 20

gram humaan albumine per liter en tracer toegevoegd (± 14.000 cpm).

Hierna werd geëxtraheerd. Van elke stap in de extractieprocedure

werd nagegaan hoeveel xadioactief materiaal in de diverse eluaten

terecht kwam. Het laatste eluaat werd drooggedampt, waarna het

drooggedampte eluaat opgelost werd in 2 ml inzetbuffer. Aan 0,5 ml

van dit extract (bevattende ± 3.000 cpm) werd 10 pi antiserum 121

(eindverdunning 1 : 50.000) toegevoegd, waarna gedurende 2 dagen

werd geihcubeerd. Hierna vond scheiding van vrije en gebonden tra-

eer plaats, waarna de radio-activiteit van de fracties we?xl geteld.
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Tabel 8 Extractie recovery van radio-actief gemerkt vasopreesine in albumine-houdende urine.

25 ml urine % R.A. % R A . % R A . % R A . % B
+ tracer extractie H2O (pH 4,5) ethanol 50% (pH 4,5) ethanol 75% (pH 2)

zonder HA 4 1 2

+ 0,025 g HA 4 1 1
A

+ 0,075 g HA 4 1 1
( 3 gA)

+ 0,150 g HA s 1 1
( 6 gA)

+ 0,300 g HA 5 1 1
(12 gA)

+ 0,500 g HA 6 1 1
(20 g/l)

R.A = radio-actief gemerkt vasopressine, H.A. = humaan albumine; %B = % binding door 10 (il

antiserum 121 (eindverdunnlng 1 : 50.000)

93

94

94

93

93

92

49

45

25

25

25

31



Resultaat

De extractierecovery van radio-actief vasopressine bleek niet

beïnvloed te worden door de aanwezigheid van albumine in de urine-

monsters. De gemiddelde extractierecovery bedroeg 93%. Opvallend

was dat bij stijgend albuminegehalte van de urinemonsters de eluaten

troebeler werden ten gevolge van toenemende hoeveelheden albumine

in de eluaten. Hierdoor bleek de binding tussen tracer en antistoffen

geremd te worden, zoals in tabel 8 wordt aangegeven.

4.2.7. Discussie

Meting van vasopressinespiegels in urine heeft als voordeel dat

de monsters simpel te verkrijgen zijn en dat de bepalingsmethode

niet extreem gevoelig hoeft te zijn gezien de (in vergelijking met

plasma) relatief hoge hormoonspiegels. Een nadeel vormt echter de

onzekerheid of de urinespiegels wel onder alle omstandigheden een

weerspiegeling vormen van de vasopressinesecretie (Robertson, 1972).

In bijna alle tot nu toe gepubliceerde radio-immunologische bepalings-

methoden voor vasopressine is sprake van een aspecifieke remming

van de antigeen-antistof reactie door in het milieu aanwezige stoffen.

In urine spelen de relatief hoge en wisselende concentraties van Na,

K, ureum en wisselende pH een belangrijke rol (Miller en Moses,

1972). Hierdoor is meestal een extractieprocedure noodzakelijk. In na-

volging van Miller en Moses (1969) kozen wij voor extractie met een

kationenwisselaar, amberlite, waarmede een constant reactiemilieu

werd verkregen. De recovery van radio-actief en 'koud' vasopressine

was constant, vrijwel geheel kwantitatief en onafhankelijk van de uri-

ne-osmolaliteit. De immunoreactiviteit van radio-actief en 'koud' va-

sopressine wordt door de extractieprocedure niet nadelig beïnvloed.

De afwezigheid van aspecifieke in de RIA interferende factoren in de

urine-extractie bleek - behalve uit de recovery experimenten - ook

uit het experiment, waarbij in de urine-extracten waaraan vasopressi-
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sine antiserum was toegevoegd geen vasopressine meer kon worden

aangetoond, terwijl dit wel het geval was in de urine-extracten

waaraan normaal konijnenserum was toegevoegd. Zo werd met een

immunologische methode aangetoond dat met de BIA inderdaad vaso-

pressine (of een sterk daarop gelijkende stof) wordt gemeten en er

geen sprake is van aspecifieke remming van de antigeen-antistofreac-

tie.

In onze urinebepaling bedroeg de intra-assay variatie coëfficiënt

gemiddeld 7% en de inter-assay variatie coëfficiënt gemiddeld 10%.

Deze waarden komen overeen met van Fressinaud et, al. (1974),

Khokkar et. aL (1978) en Allevard et_ al. (1979), maar zijn lager dan

die vermeld door Miller en Moses (1972), Merkelbach et ah (1975)

en Dogterom (1977).

Met de door ons toegepaste extractiemethode bleek het niet mo-

gelijk om op betrouwbare wijze vasopressine te meten in eiwithouden-

de urine. De aanwezigheid van albumine in urine beïnvloedt de ex-

tractie van radio-actief gemerkt vasopressine niet, maar wel bleek

de reactie tussen vasopressine en antistoffen geremd te worden. Dit

geldt met name voor urinemonsters die meer dan 1 gram albumine

per liter bevatten. Deze situatie is te vergelijken met die van ongeëx-

traheerd plasma/serum waarvan ook bekend is dat de aanwezige ei-

witten een aspecifieke beihvloeding van de immunologische reactie ver-

oorzaken. Getracht werd nog de urine te onteiwitten met behulp van

trichloorazijnzuur, aceton of door koken. Waarschijnlijk ten gevolge

van coprecipitatie van radio-actief gemerkt vasopressine met de ei- J.

witten, werden in de urine-extracten zeer wisselende hoeveelheden 'é

radio-actief gemerkt materiaal teruggevonden, zodat deze methoden ' |

ongeschikt zijn. De storende invloed van eiwit verhinderde in een la- ,'•}.

ter stadium van ons onderzoek de kwantitatieve bepaling van vasopres- :$

sine in urine van patiënten met zwangerschapstoxicose, bij wie een ;f

verhoogde productie van vasopressine als oorzakelijke factor wordt 's

vermoed. Ondanks de aanwezigheid van eiwit (waaronder de 'vaso- |

pressine'spiegel wordt 'verhoogd') bleek de vasopressine uitscheiding É

van 8 zwangeren met toxicose echter zeer laag te zijn (3-15 ng/24 |t
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I; lozen.
t

uur) en vergelijkbaar aan die van patiënten met diabetes insipidus.
Hoewel aan deze waarnemingen niet te veel waarde mag worden toe-
gekend, omdat vasopressine bij zwangeren versneld zou worden afge-
broken ('vasopressinase') zijn zij wel in overeenstemming met de be-
vindingen van Swaab en Boer (1979), die in bloed van patiënten met
zwangerschapstoxicose wel vaak hoge oxytocinespiegels, maar geen
vasopressine konden aantonen (Swaab, persoonlijke mededeling).

4.3. Invloed van oxytocinegehalte van urine op de meting van vaso-
presstnespi egels.

Van de, bij de immunologische specificiteitsbepaling onderzochte
peptiden, komen LVP, mesotocine en DDAVP (tenzij als medicament)
bij de mens niet voor. De aanwezigheid van vasotocine bij zoogdie-
ren staat nog ter discussie (Dogterom et^aU, 1980; Pavel, 1980).
Oxytocine komt echter wel bij de mens voor en het is daarom van
belang om geïnformeerd te zijn over de oxytocinespiegels in urine.

Boyd en Chard (1971) konden bij 31 van de 44 mannelijke proefper-
sonen oxytocine radlo-immunologisch in de urine aantonen in een hoe-
veelheid van maximaal 18 pE/ml urine (± 40 pg/ml). Bij zwangeren
werden urineconcentraties gemeten van gemiddeld 6 jnE/ ml urine
(Boyd en Chard, 1973). Frandsen en Jensen (1971) bepaalden in 24-
uurs urinemonsters van 3 normale mannen en 2 normale vrouwen het
oxytocinegehalte met behulp van een bio-assay. Zij konden geen oxy-
tocine in de urine-extracten aantonen, hetgeen betekent dat gezien de
gevoeligheid van de bepaling, minder dan 200 /uE/24 uur werd uitge-
scheiden.
Indien wordt uitgegaan van de gegevens van Boyd en Chard betekent .
dit dat de oxytocinespiegel van urine met onze RIA als vasopressine
genieten, (waarbij de reactiviteit van antlserum 121 ten opzichte van
oxytocine 1/500 bedraagt van die van vasopressine) maximaal 18/500
= 0,032 ME/ml of 0,8 pg/ml bedraagt. Deze hoeveelheid is gezien de
vasopressinespiegels van urine (20-165 ng/24 uurs volume) te verwaar-
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4.4. Urineklaring van vasopressine

De urineklaring van vasopressine kan bestudeerd worden via een

eenmalige intraveneuze toediening of via continue infusie van exogeen

vasopressine. De fractie van de toegediende dosis, die in de urine

wordt uitgescheiden, is dan equivalent aan de ratio urine /totale klaring.

Om een indruk te krijgen over de urineklaring van vasopressine heb-

ben wij bij een patient met traumatische neurohypofysaire diabetes

inslpidus tijdens een continue infusie met vasopressine de urlne-ex-

cretie bepaald.

Uitvoering

Bij een 27-jarige man met traumatische neurohypofysaire diabe-

tes inslpidus werd na een waterbelasting (20 ml water/kg lichaams-

gewicht), om de eventueel resterende endogene vasopressinesecretie

te ondrukken, stijgende hoeveelheden vasopressine (LVP, Sandoz) ge-

infundeerd. De overhydratie werd gehandhaafd door het bijdrinken

van gelijke volumina water als aan urine werd uitgescheiden. Elke

infusieperiode bedroeg 1 uur en over die periode werd de urine ver-

zameld voor bepaling van volume, osmolaliteit en vasopressinegehalte.

Per uur werden respectievelijk 2 mU (7400 pg), 4 mU, 8 mil, 16 mil

en 24 mU LVP opgelost in 100 ml NaCl 0,9% geinfundeerd. Aan het

begin en einde van elke infusieperiode werd via een intraveneuze ver-

blijf scatheter bloed afgenomen voor bepaling van de plasma osmolali-

teit. De fractie urine vasopressine gehalte/geinfundeerde hoeveelheid

vasopressine werd berekend en uitgedrukt in procenten. Om een zo

exact mogelijke indruk te krijgen over de urineklartng werd in dit

geval de standaardlijn van de BIA geconstrueerd met behulp van het-

zelfde vasopressine preparaat (LVP, pressor activiteit 270 IE /mg,

Sandoz) als waarmede de patient geinfundeerd werd.
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Tabel 9 Excretie In urine van exogeen toegediend vasopressine (LVP) bij een patient met traumatische
neurohypofysalre diabetes insipidus.

Infusieduur plasma osmol. urinevolume urlne-osmol. pg LVP pg LVP Excretie
mln. (mosmolAg) (ml/uur) (mosmolAg) geinfundeerd in urine fractie %

0- 60

60-120

120-180

180-240

240-300

286 _

280

279

279

278

725

280

140

60

60

68

87

246

511

596

7400

14800

29600

59200

88800

770

1180

2170

3600

3975

10,4

8

7

6

4,5



Tabel 10 Urineklaring van vasopressine bij de mens (Lauson, 1974).

Onderzoeker soort
vasopressine

doses
vasopressine

hydratie aantal % excretie in urine
toestand proefpersonen gemiddeld spreiding

CO

Burn en Grewal

Noble en Taylor
Orr en Snaith

(1951) neurohypofysair
extract

(1953) pitrasslne

(1959) pitressine

Dicker en Eggleton (1960) synth. LVP

Dicker en Eggleton (1963)

Fabian e ta l . (1969)

Frandsen en Jensen (1971)

2.500-20.000 i.v.

40.000-70.000 i.v.

20.000 I.v.

500.000

pitressine
pitressine

bovien
vasopressine

500

1

7

.000

.430

.150

i.m.

i.m.

s.c.

overhydratie

normaal

niet vermeld
overhydratie

overhydratie

overhydratie

niet vermeld

15

7

1

1
3
7

9

5

(gezond)

(gezond)

(gezond)

(gezond)
(NHDI)

(NDI)

(gezond)

(gezond)

5

12,8

8 ,9

6 ,6

55

9,2

6,0

3- 7

5-30

4-11

20-80

2-22

4- 7,3

NHDI = neurohypofysaire diabetes jnsipidus NDI = nefrogene diabetes tnsipidus
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Resultaten

De resultaten van het experiment staan vermeld in tabel 9. Met

infusie van toenemende hoeveelheden LVP nam het urinevolume af

van 725 tot 60 ml/uur, waarbij een duidelijke stijging optrad van de

- urine-osmolaliteit van 68 naar 596 mosmol/kg, Dat de toestand van

' overhydratie gehandhaafd bleef, valt af te leiden uit de dalende plas-

i ma-osmolaliteit, namelijk van 286 naar 278 mosmol/kg- Met infusie

tiv van stijgende hoeveelheden vasopressine lijkt er een vermindering van

- de excretlefractie, van ± 10% naar 5% op te treden.

Discussie

De fractie van de in urine uitgescheiden en geinfundeerde hoeveel-

heid vasopressine bedroeg bij onze patient gemiddeld 7,2% (spreiding

4,5 - 10,4%). Deze getallen komen goed overeen met die welke wor-

den vermeld door Orr en Snaith (1959) 8,9%, Fabian et al. (1969)

9,2% en Frandsen en Jensen (1971) 6%. De vasopressine bepalingen

door deze onderzoekers werden verricht met behulp van een bio-assay.

In tabel 10 staat een kort overzicht van de door verschillende onder-

zoekers bij de mens gevonden urineklaring van vasopressine.

Opvallend is dat onze dosering aanzienlijk lager ligt dan die door

anderen is gebruikt, terwijl wij bovendien een continue infusiemethode

hebben toegepast en de genoemde auteurs een eenmalige injectie met

vasopressine hebben gegeven. Ondanks deze verschillen in methodiek

zijn de resultaten vergelijkbaar.

Het is duidelijk dat bij deze lage urineklaring geringe variaties

in de klaring al aanzienlijke verschillen in de urine vasopressinespie-

gels kunnen veroorzaken en dat urinespiegels niet zonder meer represen-

tatief voor va8opressineproductie hoeven te zijn. De interpretatie

van urine vasopressinespiegels dient daarom met de nodige voorzich-

tigheid te geschieden. Hoewel Miller en Moses (1972) en Thomas en

Lee (1976) en Khokhar et al. (1978) aanwijzingen gevonden hebben,

dat plasma AVP concentraties en urine AVP concentraties nauw ge-
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correleerd zijn, waarschuwt Robertson (1972) in een korte publicatie

dat deze correlatie niet onder alle omstandigheden aanwezig hoef te

zijn. Plasma- en urine vasopressinespiegels werden door hem radio-

Immunologisch bij een aantal proefpersonen gemeten tijdens verschil-

lende hydratietoestanden. Zijn conclusie was dat de urine vasopressi-

nespiegels bepaald worden door de plasmaspiegels en de klaring van

vasopresslne door de nier, waarbij deze laatste niet onder alle om-

standigheden, maar wel gecorreleerd is aan de osmolenklaring.

4.5. Samenvatting en conclusies
*

Voor meting van vasopressine In urine met antlserum 121 (anti

LVP) is het noodzakelijk een extractieprocedure uit te voeren. Door

extractie met behulp van amberlite Is de recovery van exogeen vaso-

pressine kwantitatief vrijwel volledig. De intra-assay variatie coëffi-

ciënt bedraagt gemiddeld 7% en de inter-assay variatie coeffiënt ge-

middeld 10%.

Aangetoond werd dat het urine-extract constant van samenstelling

is en geen in de RIA interferende stoffen bevat. Een uitzondering

if\ hierop vormen de extracten van eiwithoudende urine.

Gezien de geringe reactiviteit van oxytocine met anti serum 121

valt de invloed van oxytocine op de meting van de vasopressinespie-

gels in urine te verwaarlozen.

Via infusie van vasopressine bij een patient met diabetes insipl-

dus werd getracht een indruk te krijgen over de urineklaring van va-

sopressine. Ongeveer 7% van de toegediende hoeveelheid bleek in de

urine te worden uitgescheiden.

74



HOOFDSTUK V

GELDIGHEID VAN DE VASOPRESSINE RIA

5.1, Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is aangetoond, dat met de door

ons ontwikkelde RIA vasopressine kwalitatief en kwantitatief in urine

kan worden gemeten. Hieruit mag echter niet zonder meer gecon-

cludeerd worden, dat met behulp van de vasopressine RIA, de in ex-

tracten van 24-uurs urine gevonden waarden (gemiddeld 66,1 ng, zie

hoofdstuk VI) werkelijk maatgevend zijn voor de excretie, en dus se -

cretie, van vasopressine. Het is immers voorstelbaar dat de uitschei-

ding van immunologisch reactief vasopressine niet of nauwelijks cor-

releert met de secretie van biologisch actief vasopressine. Daarom

moeten, voordat mag worden geconcludeerd dat het resultaat met een

RIA behaald enige biologische relevantie heeft, zoveel mogelijk argu-

menten worden verzameld, die deze conclusie ondersteunen (Yalow

en Berson, 1971).

In verband hiermede hebben wij gekeken naar het effect van ac-

tieve en passieve immunisatie van konijnen, wat betreft het optreden

van diabetes insipidus. Bij de mens werd onderzocht of de vasopres-

sine-excretie (als maat voor de secretie) overeenkomstig de ver-

wachtingen laag was bij patiënten met neurohypofysaire diabetes insi-

pidus en hoog bij patiënten met nefrogene diabetes insipidus of met

SIADH en voorts of de vasopressine-excretie bij normale proefper-

sonen toenam tijdens dorsten en afnam tijdens overhydratie. De uri-

nemonsters van de patiënten werden ons vanuit diverse klinieken toe-

gezonden. Nagegaan werd of aan de criteria voor de diagnose diabe-

tes insipidus of SIADH voldaan was.
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5.2. Ontwikkeling van diabetes insipidus bij geimmuniseerde konijnen.

Twee konijnen werden, om een in vivo inactivatie van vasopres-

sine door de antistoffen aan te tonen, 'behandeld' met vasopressine

antistoffen (antiserum 121) en normaal konijnenserum. Bij het eerste

konijn werd na een observatieperiode van een week, waarin de url-

neproductie werd gemeten om als uitgangspunt te dienen, 1 ml anti-

serum 121 (eindverdunning 1 : 100) i.v. toegediend (dag 1). Op dag

4 werd dit experiment herhaald, maar dan met normaal konijnense-

rum (eindverdunning 1 : 100). Bij het tweede konijn werd de omge-

keerde procedure gevolgd.

Bij het eerste konijn ontstond vrijwel momentaan na de injectie

met antiserum 121 een polyurie. De urineproductie in de eerste 24

uur na de injectie bedroeg 420 ml, terwijl de gemiddelde 24-uurs

urineproductie tijdens de controleperiode 85 ml was (spreiding 70-

120 ml). De diurese werd binnen 48 uur weer normaal. Toediening

van 1 ml normaal konijnenserum op dag 4 had geen merkbaar effect

op de diurese. Bij het tweede konijn werd op dag 1 1 ml normaal

konijnenserum toegediend, hetgeen geen effect had op de diurese, ter-

wijl na toediening op dag 4 van 1 ml antiserum 121 in de eerste 24

uur erop volgend een urineproductie van 400 ml werd bereikt (tijdens

de controle periode 70 ml, spreiding 50-110 ml). Ook dit effect op

de diurese was evenals bij het eerste konijn binnen 48 uur verdwenen.

Bijna alle actief geimmuniseerde konijnen met LVP-conjugaat

toonden binnen 4 maanden na het begin van de immunisatie een passa-

gere, min of meer ernstige, diabetes insipidus, waarbij soms 24-uurs

urineproducties werden bereikt, waarvan het volume (in ml) het

lichaamsgewicht (in grammen) benaderden. De urineproductie van de

door ons gebruikte konijnen (gemiddelde gewicht 3500 gram) bedroeg

voor de immunisatie gemiddeld 100 ml/24 uur. In de urinemonsters

was geen glucose of eiwit aantoonbaar.
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5.3. Neurohypofysaire diabetes insipidus

Bij 17 patiënten (onder wie 4 kinderen, nr. 7, 12, 13 en 15)

met een neurohypofysaire diabetes insipidus werden de vasopressine-

spiegels in 24-uurs urinemonsters gemeten (voor de normaalwaarden

zie hoofdstuk VI). Bij alle patiënten waren de AVP spiegels laag of

niet aantoonbaar (zie tabel 11).

Tabel 11 AVP gehalte van 24-uurs urine van patiënten met neurohy-

pofysaire diabetes insipidus.

Patient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

urine volume
(ml/24 uur)

7900

3650

18000

10000

6200

6900

3150

9750

3750

5000

5600

2210

2920

9750

2750

5400

6900

6461 ± 3909

(x ± SD)

urine-osmol
(mosmol /kg)

78

110

62

134

285

285

178

102

273

287

381

355

193

110

102

240

104

193 ± 103

(x i- SD)

AVP excretie
(ng/24 uur)

< 1.8

6

< 4,0
3 , 6

7

4

< 3,2

< 2,1

8

6

< 1.2

11

8

< 2,2

< 6,8

< 4,9

< 6,2

< 1,2 - 11

(spreiding)
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Om na te gaan of patiënten met neurohypofysaire diabetes insi-

pidus in staat zijn tot vasopressinesecretie werd bij twee patiënten

(R en M) met traumatische neurohypofysaire diabetes insipidus een

8 uur durende dorstproef en een Carter-Bobbins test uitgevoerd.

Van de urinemonsters werden volume, osmolaliteit en vasopresslne-

gehalte gemeten.

Bij normale proefpersonen stijgt tijdens een 8 uur durende perio-

de van wateronthouding de urine-osmolaliteit tot 793 (424-1122)

mosmol/kg en de plasma-osmolaliteit tot 289-295 mosmolAg (Price

en Lauener, 1966). Bij hypofysaire diabetes insipidus treedt een on-

voldoende stijging op van de urine-osmolaliteit.

Bij de test van Carter en Bobbins (1947) worden de patiënten

oraal overgehydreerd (20 ml water/kg lichaamsgewicht). De urine

wordt verzameld over perioden van 15 minuten. Indien de urlnevloed

gedurende tenminste 2 opeenvolgende perloden tenminste 5 ml/min.

bedraagt wordt aangevangen met een 45 minuten durende Infusle van

NaCl 2,5% (0,25 ml/kg/mln.).

Bij normale proefpersonen daalt tijdens de Infusle van de hyper-

tone zoutoplossing de urineproductie tot 25% of minder van de uit-

gangswaarde. Indien dit niet plaats vindt wordt de test afgesloten

met i .v. toediening van 0,1 U vasopressine. Bij patiënten met neu-

rohypofysaire diabetes insipidus treedt dan in tegenstelling tot bij

patiënten met nefrogene diabetes insipidus een sterke antidiurese op.

Resultaten

1. Dorstproef:

De resultaten van de dorstproef staan vermeld in tabel 12. Bij

beide patiënten met neurohypofysaire diabetes Insipidus trad een da-

ling op van de urineproductie. De urine-osmolaliteit steeg echter

maar in geringe mate, terwijl wel een duidelijke stijging van de

plasma-osmolaliteit optrad. Bij patient B trad een stijging op van de

vasopresslne-excretle tijdens de dorstperiode van 10 naar 25 pg AVP/

min., terwijl bij patient M in eerste instantie geen vasopressine in
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Tabel 12 Effect van watexontbouding bij patiënten R en M met neurohypofysalre diabetes inaipidus.

minuten ml urine urine-osmolalitelt plasma-osmolaliteit vasopressine excretie
'dorsten' per uur (mosmol/kg) (mosmol/kg) (pg/min.)

Patient

60-120

180-240

420-480

R

240

90

110

M

650

410

200

R

118

149

162

M

84

112

155

R

283

287

295

M

284

290

298

B

10

16

25

M

< 0,6

3

10



t;

de urinemonsters aantoonbaar was, maar aan het einde van de

dorstproef toch een excretie van 10 pg/min. werd bereikt.

2. Carter-Bobbins test

De resultaten van de Carter-Bobbins test bij de twee patiënten

B e n M zijn weergegeven in de grafieken 6 en 7.

Bij patient B bedroeg de urineproductie vlak voor de infusie 11

ml/min. en bij patient M 13 ml /min. Bij patient B trad tijdens de

infusie een stijging op van de urineproductie tot 22 ml /min,, terwijl

bij patient M sprake was van een lichte vermindering van de urine-

productie. In beide gevallen leidde de hypertone zoutlnfusie niet tot

productie van hypertone urine. Na intraveneuze toediening van vaso-

pressine trad een sterke antldiurese op. De vasopressine-excretie bij

patient B steeg van 8 pg/min. vlak voor de infusie tot 28 pg/min. di-

rect na de infusie. Bij patient M was vlak voor de infusie geen va-

sopressine in de urine aantoonbaar, terwijl direct na het einde van

de Infusie 10 pg vasopressine /min. in de urine werd uitgescheiden.

Na l .v, toediening van LVP trad een zeer sterke stijging op van de

vasopressine-excretie.
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water belasting 2.5'/.NaCI i.v.

Grafiek 6 Carter-Bobbins test bij patient M met neurohypofysaire

diabetes insipidus.
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Grafiek 7 Carter-Bobbins test bij patient R met neurohypofysaire
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5.4. Nefrogene diabetes insipidus

Bij 5 patiënten met nefrogene diabetes insipidus werden de uri-

ne vasopressinespiegels gemeten De uitscheiding varieerde tussen

de 188 en 815 ng/24 uur (zie tabel 13). De uitscheiding bij gezonde

proefpersonen varieert tussen de 20 en 165 ng/24 uur (zie hoofdstuk

VI).

Tabel 13 Urine vasopressinespiegels bij patiënten met nefrogene

diabetes insipidus.

ft

atien

S

P

J

W

L

t leeftijd

5

3

27

36

65

oorzaak

congenitaal
congenitaal

congenitaal

onbekend

Lithium

urine
volume
(ml/24 uur)

1860

4200

6400

4850

8950

urine
osmol.
(mosmol/kg)

224

233

177

580

114

AVP
(ng/24 uur)

376

815

700

727

188

5.5. Syndroom van 'inappropriate ADH secretion' (SIADH)

Bij 15 patiënten met een SIADH werd het vasopressine gehalte ge-

meten in 24-uurs urine. De resultaten staan vermeld in tabel 14.

Voor normaalwaarden zie hoofdstuk VI.

I
1
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Tabel 14 Vasopressine gehalte van 24-uurs urine van 14 patiënten met SIADH

Patient Oorzaak urine-voluine urine -osmolaliteit plasma-osmolaliteit AVP
(ml) (mosmolAg) (mosmolAg) (ng/24 uur)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

bronchuscarcinoom

bronchuscarcinoom

bronchuscarcinoom

bronchuscarcinoom

onbekend

bronchuscarcinoom

onbekend

larynxcarcinoom

meningitis

bronchuscarcinoom

bronchuscarcinoom

bronchuscarcinoom

onbekend

bronchuscarcinoom

x ± SD

3380

1100

1150

2150

775

740

500

900

2090

800

950

460

650

1200

1203 ± 808

928

736

555

595

638

533

610

315

482

283

510

655

565

525

566 ±160

252

241

230

237

280

243

268

249

270

263

282

263

230

261

255 ± 17

3950

2225

1384

1200

960

925

640

550

497

450

229

176

150

135

962 ± 1038



5.6. Stimulatie en inhibitie van vasopressinesecretie bij gezonde

proefpersonen.

Als stimulus voor de vasopressinesecretie/excretie bij gezonde

proefpersonen pasten wij dehydratie toe en als remmende prikkel

overhydratie.

Aan deze proeven werd door 5 mannen (leeftijd tussen 23 en 43

jaar) en 8 vrouwen (leeftijd tussen 20 en 35 jaar) medegewerkt. De

proefpersonen waren gezond. Roken was tijdens de proefperiode niet

toegestaan. Beperkingen in dieet waren er niet, terwijl de normale

dagelijkse werkzaamheden werden gecontinueerd. De proefperiode

ving aan op dag 1 om 19.00 uur. Vanaf dat moment mocht niet meer

gedronken worden. De dehydratieperiode eindigde de volgende ochtend

om 11.00 uur. De urine van de laatste 2 uur van de dorstperiode

werd verzameld. Hierin werden osmolaliteit en vasopressinegehalte

gemeten. Om 11-00 uur werd bloed afgenomen (via een intraveneuze

catheter, die gedurende de vochtbalansperiode in situ bleef) voor be-

paling van de plasma-osmolaliteit. Daarna dronken de proefpersonen

binnen 15 minuten 20 ml water per kg lichaamsgewicht, gevolgd door

750 ml water na 90 minuten om de overhydratie te continueren. Elke

30 minuten werd ge-urineerd, terwijl ook elk half uur bloed werd af-

genomen voor bepaling van de osmolaliteit. De proef werd na twee

en een half uur beëindigd. De osmolaliteit van plasma en urine werd

nog dezelfde dag bepaald, terwijl de urinemonsters aangezuurd wer-

den met ijsazijn tot pH 4,5, waarna ze bij - 20°C bewaard werden.

Resultaten

Aan het begin van de 16-uur durende dehydratieperiode bedroeg de

vasopressine-excretie in de urine gemiddeld 19,2 pg/min. en steeg

">• tot 56,4 pg/min. aan het einde van deze periode. In diezelfde perio-

s! de trad een stijging op van de plasma-osmolaliteit van 287 mosmol/

I' kg naar 295 mosmol/kg en van de urine-osmolaliteit van 722 mosmol/

I kg naar 1089 mosmol/kg. Door de waterbelasting daalde de vasopres-

|
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Tabel IS Het effect win dehydrate en waterbelasttng op plasma-oBmolalltett <P o 8 m o l ) . urine osmolalitelt (UO8jnol) en

AVP exeretle bl] 8 vrouwen (or. 1-8) en 5 mannen (nr. 9-13).

Proefpersoon

nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

.13

it ± S D

p
oranol

(mosmol/kg)

290

281
284

295

281

284

294

289

289
284

282

289

286

287*5

Begin

oumol
(mosmol/kg)

508

721
642

550
641

855

605

980

760
720

592

1261

550

722*209

DEHYDBATIE

AVP
(pg/mtn)

17,2
16,2
12,3
8,5

10,7
10,4
8,6

20,1
5.7

56,7
23,8
30,5
28,6

19,2*13,7

p
. osmol

(mosmol/kg)

299

293

290

300

290

295

305

300

300

291
287

297

291

«95£5

Einde

osmol
(mosmol/kg)

1352

797

751

863

1103

1299

1155

1080

944

1184

1289

1479

865

1089*231

AVP
(pg/mln)

30,7
60,9
25,3
19,2
55.5
27,5
24,2
47,6
10,9

102,0
174,0
60,7
95,0

56,4*4,5

WATEBBELASUNG

p
osmol

(mosmol/kg)

290

283

283

295

277

279

282

290

285

289

280

286

280

285*5

Einde

osmol
(moamol/kg)

106

90

65

39

56

56

60

57

84

52

62

86

84

69*19 <

AVP
(pgAala)

10,2
< 0,6
< 0,6
< 0,6
< 0,6
< 0,6

1.4

3,7

1,2
3.4

12.2
2,7

1,2

0,6-12,2

^",g&5JJ^!t^_^^^ i";.ypj^.J^BSj^KBs



sine-excretie bij alle proefpersonen aanzienlijk. Tijdens de waterbe-

lasting daalde plasma-osmolaliteit tot 295 mosmol Ag en de urine-

osmolaliteit tot 69 mosmol Ag (de resultaten staan vermeld in tabel 15).

5.7. Discussie

Om vast te stellen of de met de BIA gemeten vasopressinesplegels

in urine correleren met wat uit de fysiologie van de vasopressine-

regulatie bekend is, werden een aantal experimenten verricht.

Bij de twee konijnen, die passief geïmmuniseerd werden met anti-

serum 121, trad een passagere diabetes insipidus op. Dit wijst op in-

activatie van circulerend AVF door de ingespoten antistoffen.

Van de onderzoekers, die bij proefdieren vasopressine antistoffen

hebben opgewekt, vermeldden slechts enkelen het optreden van diabe-

tes insipidus. De mate van de polyurie is afhankelijk van de anti stof -

j titer (Miller en Moses, 1969) en de assoclatieconstante van de anti-

i stoffen (Morton en Waite, 1972). Echter andere, nog onbekende fac-

toren bepalen mede de ernst van de diabetes insipidus (Kamoi e£ aL,

1877).

Het optreden van diabetes insipidus bij actief geïmmuniseerde ko-

nijnen kan verklaard worden door 1) inactivatie van endogeen vaso-

pressine door de opgewekte antistoffen of door 2) een verminderde

productie van de vasopressine synthetiserende cellen of door 3) een

verminderde afgifte van vasopressine door de neurohypofyse of door

4) beschadiging van de nieren door de antistoffen.

: Daar een aantal van de door ons geïmmuniseerde konijnen na kor-

\ te of langere tijd overleden, was het mogelijk bij deze dieren het

; hypothalame/hypofysaire systeem histologisch en histochemisch te on-
:. derzoeken. Dit onderzoek werd verricht door Swaab et̂  al. (1975). De

\ conclusie van dit onderzoek luidde, dat er geen aanwijzingen waren

j voor een beschadiging van het hypothalame/hypofysaire systeem, maar

t in tegendeel eerder sprake was van een vergrote neurosecretoire ac-

[:'; tiviteit, hetgeen werd afgeleid uit de toegenomen concentratie van het

|, Golgi-apparaat enzym, TPP-ase. Hieruit kan geconcludeerd worden,

f'
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dat sprake is van inactivatie van circulerend AVP door de antistoffen.

Door deze studie is ook de onder punt 2) genoemde mogelijkheid on-

waarschijnlijk. Cau en Rougon-Rapuzzi (1979) bestudeerden met be-

hulp van electronenmicroscopische- en immunocytochemische technie-

ken de hypofysen van konijnen, die geïmmuniseerd waren met een va-

sopressine-humaan IgA conjugaat. In pericapillaire ruimtes van de

. p neurohypofyses konden vasopressine-antistof complexen worden aan-

• getoond, zodat aangenomen moet worden dat gesecerneerd vasopres-

};-' sine voor het de bloedbaan bereikt, geprecipiteerd wordt door de an-

:.''.'- tistoffen. De auteurs konden tevens aantonen dat de vasopressine an-

tistoffen geen nierbeschadiging hadden veroorzaakt. De tijdens actie-

; ve immunisatie optredende diabetes insipidus kan dus verklaard wor-

den door een combinatie van inactivatie van endogeen vasopressine en

een verminderde afgifte van vasopressine door de neurohypofyse.

Bij patiënten met neurohypofysaire diabetes insipidus waren de

vasopressine gehalten van de urinemonsters laag of niet aantoonbaar.

Bij 9 patiënten was in de urine geen immunoreactlef vasopressine

aantoonbaar, bij 8 patiënten wel. Deze waarnemingen zijn in overeen-

stemming met door anderen gevonden vasopressinespiegels bij patien-

l{ ten met diabetes insipidus (Merkelbach e£ a l . , 1975; Freisenhausen

' et a l . , 1976; Matsui en Kimura, 1978; Khokhar et. al . , 1978). Pa-

tient M, bij wie in 24-uurs urine geen vasopressine aantoonbaar was,

bleek tijdens dorsten en een Carter-Robbins test wel degelijk vaso-

pressine te kunnen seceraeren. Dit wijst erop, dat zelfs bij een ern-

stige vorm- van diabetes insipidus de patient bij een voldoende sterke

prikkel, in staat is tot enige vasopressinesecretie. Deze waarneming

wordt door andere onderzoekers bevestigd (Matsui en Kimura, 1978).

Zoals verwacht waren de urine vasopressinespiegels bij patiënten

met nefrogene diabetes insipidus verhoogd, terwijl de bijbehorende

osmolaliteitswaarden van de urinemonsters laag waren. Dit gold met

name voor de patiënten met de congenitale vorm van de aandoening.

Onze resultaten zijn in overeenstemming met die in de literatuur

worden vermeld (Khokhar et al. , 1978).

l,
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De door ons bij patiënten met SIADH gevonden vasopressine ex-

cretie blijkt sterk uiteen te lopen en varieert van 135 tot 3950 ng/

24 uur. Het is echter duidelijk dat de vasopressine-excretie bij allen

'inappropriate' en te hoog is gezien de plasma-osmolaliteit. De hoog-

ste waarden worden gezien bij patiënten met een bronchuscarcinoom

• (patiënten 1, 2, 4 en 6). Dat longtumoren, en met name de zg. 'oat-

cell' tumoren, vasopressine 'ectopisch' kunnen produceren, is aange-

. toond door George (1972) en Matsui en Kimura (1978). Ook andere

: onderzoekers hebben geconstateerd dat patiënten met een longtumor

vaak zeer veel vasopressine met de urine uitscheiden (Greiss e£ aL,

1974; Khokhar et, al. , 1978; Merkelbach et al . , 1975). Volgens Mat-

sui en Kimura (1978) kan men twee groepen met patiënten met SIADH

onderscheiden, De eerste groep wordt gevormd door patiënten met

sterk verhoogde vasopresslnespiegels. Bij hen is meestal sprake van

ectopische (en autonome) productie van het hormoon door bv. een

longtumor. Opvallend is dat deze patiënten, ondanks de hoge hormoon-

productie, geen duidelijke cardiovasculaire en/of gastro-intestinale

symptomen hebben. Het is mogelijk dat dit wordt veroorzaakt door

een verminderde biologische activiteit van het ectopisch hormoon. Een

'if tweede groep omvat patiënten bij wie een vasopressine uitscheiding

- wordt gevonden die binnen de 'normale' grenzen ligt, maar die gelet

} op de plasma-osmolaliteit c.q. het plasma Na-gehalte toch duidelijk

te hoog i s . Patiënten 11, 12, 13, 14 en 15 zijn hiervan voorbeelden.

Het zou hier gaan om een onvoldoende remming van de endogene va-

sopressinesecretie door onbekende oorzaken.

; Bij onze gezonde proefpersonen, trad tijdens de dehydratieperio-

de een duidelijke stijging op van de vasopressine-excretie, namelijk

± 300%. Tijdens waterbelasting daalde de vasopressine-excretie tot
:;. lage waarden, waarbij bij 5 van de 13 proefpersonen in het geheel

" geen immunoreactief vasopressine in de urine meer kon worden aan-

;• getoond. Deze bevindingen komen overeen met die van Miller en Mo-

£: ses (1972), Fresslnaud et al . , 1974 en Matsui en Kimura (1978). Bij

| enkelen van onze proefpersonen konden wij tijdens de dehydratieperi-

I ode meerdere urinemonsters onderzoeken. Hieruit bleek dat tijdens



de laatste uren van de dehydratieperiode nog een stijging optrad in

de vasopressine-excretie, terwijl de urlne-osmolalitelt niet meer

steeg. Er is dus sprake van een 'overshoot', een bevinding die ook

door anderen is gedaan (Robertson e£ aL, 1973; Khokkar e£ al . ,

1978). Ook in het geval van overhydratle blijft bij een aantal proef-

personen vasopressine in de urine aantoonbaar, ondanks de sterk po-

sitieve vochtbalans. De verklaring hiervoor moet waarschijnlijk ge -

zocht worden in de niet-osmotische stimuli voor vasopressinesecre-

tie.

5.8. Samenvatting en conclusie

De vasopressine antistoffen, die in de vasopressine RIA worden

gebruikt, blokkeren in vivo het effect van endogeen vasopressine.

De radio-immunologlsch bepaalde vasopresslne-excretie is laag

bij patiënten met neurohypofysaire diabetes insipidus, maar hoog bij

patiënten met uefrogene diabetes insipidus of met SIADH. Bij norma-

le proefpersonen stijgt de vasopressine-excretie door dehydratle en

daalt door hydratle.

Derhalve mag geconcludeerd worden dat de radlo-immunologisch

bepaalde vasopressine-excretie een biologisch relevante parameter

is, die als maat kan dienen voor de endogene, als ook de ectopische,

secrette van vasopressine bij de mens onder normale en pathologische

omstandigheden.

C:
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HOOFDSTUK VI

NORMAALWAABDEN

6.1. De vaaopresaine-excretie van gezonde personen

Om een indruk te krijgen van de 'normale' vasopressine-excre-

tie werd deze bepaald in de 24-uurs urine van 35 volwassenen (me-

dische studenten en laboratorlumpersoneel) en 4 kinderen in leeftijd

variërend van 5-9 jaar. Tevens werd bij 14 mannen gedurende een

week dagelijks de 24-uurs vasopressine-excretle gemeten. De proef-

personen verrichtten hun normale dagelijks bezigheden en er waren

geen beperkingen met betrekking tot voedsel en vochtgebruik, roken,

alcohol, etc. De 24-uurs urines werden opgevangen in plastic contai-

ners van 2 liter die 2 ml ijsazijn bevatten. De containers werden tij-

dens de verzamelperiode bewaard bij 4°C. Nadat een verzamelperio-

de was afgesloten, werd de totale hoeveelheid urine gemeten en mon-

sters genomen voor bepaling van o.a. osmolaliteit, creatinine, eiwit

en glucose. De overblijvende urine werd op pH 4,5 gebracht met ijs

azijn, waarna een monster van 100-200 ml werd ingevroren en be-

waard bij -20°C. De urines van de proefpersonen bevatten geen e i -

wit (albustix) en/of glucose (clinistix), terwijl de creatinine-excreties

overeenkomstig de verwachtingen waren bij een goede verzameling.
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Tabel 16 De 24-uurs urine AVP excretie bij 22 mannen (nr, 1-22)

en 13 vrouwen (nr. 23-35) en 4 kinderen (nr. 36-39). De

proefpersonen 27-35 gebruikten orale anticonceptie.

•soon

nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

x ±

leeftijd

jaren

42
31
28
23
31
26
56
40
28
28
26
32
38
29
24
24
24
22
26
24
23
24
25
23
32
21
30
22
25
21
24
22
28
26
24
7
9
6
5

SD

urine volume

(ml)

1920
700
990
1230
1160
680
1040
1180
1100
1000
1080
1600
1930
2025
800
1320
1530
1200
1670
2060
1700
1120
680
1100
1720
1120
1780
2100
1865
1800
1500
1450
1580
940
1530
990
1700
1150
500

1347 ± 428

urine osmolaliteit

(mosmol/kg)

638
885
939
555
678
1094
856
845
967
1100
696
812
877
473
947
644
798
900
607
674
655
836
1178
377
449
674
784
555
642
470
595
713
553
1090
512
485
249
274
803

715 ± 225

AVP
ng/24 uur

129
65
81
71
67
162
165
69
85
57
37
43
27
72
42
89
163
42
38
43
59
42
96
48
40
66
63
83
46
35
51
20
126
24
52
58
22
51
48

66,1 ± 37,6
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Grafiek 8

Histogram van de verdeling van de 24-uurs urine vasopressine excretie

bij 39 gezonde proefpersonen.

93



" • • .

Tabel 17

Persoon

nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

x ± SD

24-uurs AVP excretle van 14 noi

laagste waarde

AVP (ng/24 uur)

16,3
28,7

27,4

30,7

130,3

27,2

39,8

77,1

18,2

61,2

16,6

41,9
21,6
32,9

40,7 ± 21,0

hoogste waarde

AVP (ng/24 uur)

74,2

88,7

59,6

77,6

216,6
43,3

84,6

218,5

68,9

92,0

64,1
88,4

50,7
44,5

90,8 ± 56,0

ratio hoogste /laagste gemiddelde AVP excretle ng/24 uur

waarde

4 , 6 ; :

3,1 "v)

2,5

1,7

1,6

2,1

2,8 ;

3 , 8 •'•!

1,5

3,9
2,1

2,3
1,4

2,5 ± 1,0

gedurende 1 week

51,4

63,6

42,2

31,0
179,8

35,0
51,8

114,6

45,5

71,9

42,9
65,7

37,7
38,2

i

62,2 ± 40,0



Resultaten

De gemiddelde vasopressine-excretie bedroeg 66,1 ± 37,6 ng/

volume met een spreiding van 20-165 ng/volume. Ongeveer 60% van

de proefpersonen scheidden in de urine tussen de 30 en 70 ng/vaso-

pressine per 24 uur uit. In tabel 16 staan de individuele waarden vermeld

en in grafiek 8 is de verdeling weergegeven van de 24-uurs urine excre-

ties.

Hoewel de aantallen klein zijn, is er geen significant verschil in va-

sopresslne uitscheiding tussen vrouwen met en zonder pil, tussen vrou-

wen en mannen en tussen volwassenen en kinderen (Toets van Wilcoxon,

p > 0,05). Er blijkt geen correlatie (r = 0,24) te zijn tussen de urine os-

molaliteit (mosmol/kg) en 24-uurs ADH-excretie (ng/24 uurs volume)

voor de groep als geheel. Hetzelfde geldt voor de correlatie tussen uri-

nevolume (ml/24 uurs) en ADH-excretie (r = 0,13).

In tabel 17 zijn van 14 proefpersonen die gedurende 1 week dagelijks

urine verzamelden, de laagste en de hoogste waarde van de vasopressi-

negehaltes vermeld.

6.2. Discussie

De door ons gevonden 24-uurs vasopressine-excreties komen

overeen met de waarden die door andere onderzoekers, die ook met

een RIA de 24-uurs urine vasopressine-excreties bepaalden, zijn ge-

vonden. Miller en Moses (1972) vonden bij 30 normale mannen met

een leeftijd tussen de 12 en 43 jaar een gemiddelde 24-uurs vasopres-

sine-excretie van 28,9 ± 17,9 (SD)mU/24 uur, met een spreiding van

11,0 tot 91,4 mU/24 uur. Deze waarden komen omgerekend (1 mU -

2,5 g) overeen met 72,2 ± 44,7 ng/24 uur en respectievelijk 27,5 tot

228,5 ng/24 uur. Deze onderzoekers konden evenmin als wij, een

correlatie aantonen tussen de 24-uurs urine vasopressine-excretie

enerzijds en urine osmolalltelt en volume anderzijds. Dit moet wor-

den toegeschreven aan het feit dat meerdere factoren (zoals vochtge-

brulk, omgevingstemperatuur, alcoholgebruik, roken, stress, actlvt-
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teit, etc.) de vasopressinesecretie c.q. excretie beïnvloeden. Onder

meer gestandaardiseerde omstandigheden kan een goede correlatie

worden aangetoond tussen de vasopressine-excretie in urine en de

vrij waterklaring, plasma osmolaliteit en urine osmolaliteit (Fressi-

naud et, al . , 1974; Merkelbach et al., 1975; Khokhar et al. , 1978)

De genoemde factoren kunnen ook verantwoordelijk gesteld worden

voor de vrij aanzienlijke individuele dagelijkse variaties In de 24-uurs

urine uitschelding van vasopressine. Deze variabiliteit Is ook door

Matsui en Kimura (1978) gevonden. Freisenhausen e£ al. (1973) von-

den bij 6 proefpersonen 24-uurs urlne-excreties tussen de 6,5 en

18,1 ng; waarden, die vergeleken met de getallen van Miller en Mo-

ses als ook met die van ons, veel lager waren. Deze verschillen

kunnen niet toegeschreven worden aan een verschil in recovery. In

1976 kwamen genosmde auteurs echter met nieuwe resultaten. Hierbij

dient te worden aangetekend dat de nieuwe 'normaalwaarden* waren

vastgesteld zonder dat een extractieprocedure van de urine had plaats-

gevonden. De nieuwe normaalwaarden voor 24-uurs urine vasopressi-

ne-excretie waren 67,5 ± 3 4 , 3 ng (x ± SD, n = 45).

Merkelbach e£ al. (1975) bepaalden de 24-uurs urine vasopressine-

excreties bij 17 vrouwen en 17 mannen. Deze bedroegen respectieve-

lijk 34.14 ± 9.86 en 70.87 ± 45.63 ng/24 uur. Deze verschillen zijn

statistisch significant (p < 0,01). Hiermede zijn zij de enigen die

een verschil in vasopressine-excretie tussen mannen en vrouwen heb-

ben gevonden. Thomas en Lee (1976) vonden als 24-uurs urine waar-

den 58,9 ± 25,3 ng/24 uur en Allevard et aL (1979) 76,5 ± 29,1 ng/

24 uur. Ruch (1967), Frandsen (1969) en Matsui en Kimura (1978)

-" maten met een bio-assay 24-uurs urine vasopressinespiegels van res-

pectievelijk 57,5 ± 157,5 ng, 27,5 ± 60 ng en 57,2 ± 8 ng. De 24-

< uurs urine vasopressine-excretie vastgesteld met behulp van een BIA

; en een bio-assay (met alcohol genarcotiseerde, overgehydreerde rat-

'i-, ten) komen goed overeen. In de literatuur zijn geen gegevens te vin-

:;;. den over het urine vasopressine-gehalte bij kinderen. De door ons

|; gevonden waarden verschillen niet van die bij volwassenen worden

I aangetroffen. Kinderen schelden dus relatief veel vasopressine uit.

I
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Oosting (1979) heeft gelijke bevindingen gedaan.

6.3. Samenvatting en conclusies

De 24-uurs urine vasopressine-excretie, bepaald bij 39 gezonde

proefpersonen, bedroeg 66,1 ± 37,6 ng. Geen correlatie was aantoon-

baar tussen vasopressine-excretie en andere parameters in urine. De-

ze bevindingen stemmen overen met literatuurgegevens,

Kinderen blijken relatief veel vasopressine in urine uit te scheiden.
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HOOFDSTUK VH

INVLOED VAN HET NATRIUMGEHALTE VAN HET DIEET OP DE

URINE VASOPRESSINESPIEGELS

7.1. Inleiding

Er bestaan aanwijzingen dat (overmatig) zoutgebruik een rol kan

spelen bij het ontstaan van hypertensie bij daarvoor gevoelige indivi-

duen (Freis, 1976). De natriumcónsumptie in de westerse wereld be-

draagt gemiddeld 10-15 gram/dag, terwijl 1-2 gram voldoende is om

de dagelijkse verliezen te compenseren. Aanwijzingen voor een rela-

tie tussen de mate van zoutgebruik en de frequentie van optreden van

hypertensie stammen uit drie bronnen. Epidemiologische studies bij

'onderontwikkelde' volkeren wijzen op het bestaan van een positieve

correlatie tussen het natriumgehalte va-i het dieet en het voorkomen

van hypertensie (Meneely en Dahl, 1961). Hemodynamische onderzoe-

kingen hebben aangetoond dat vergroting van het extracellulaire volume

door een groter zoutgebruik aanleiding kan geven tot het ontstaan van

hypertensie (Borst en Borst-de Geus, 1963; Guyton et aL, 1974).

Daarentegen kan vermindering van het zoutgebruik door patiënten met

hypertensie een bloeddrukdaling teweeg brengen (Morgan et a l . , 1978).

Hoewel de mechanismen die ten grondslag liggen aan essentiële hyper-

tensie niet duidelijk zijn, lijkt het aannemelijk dat het natriumgehalte

van het dieet een rol speelt.

Tot voor kort werd aangenomen dat de in bloed circulerende

hoeveelheden vasopressine geen vasopressor-effecten hebben, maar re-

cent dierexperimenteel onderzoek heeft aangetoond dat vasopressine

niet alleen een antidiuretisch, maar ook een vasopressor hormoon is

onder zowel fysiologische als pathologische omstandigheden (Szcze-

panska-Sadowska, 1973; Cowley et al . , 1974; Möhring et aL, 1977)

Door een aantal onderzoekers zijn vasopressinemetingen verricht
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bij patiënten met hypertensie. Hoewel Padfield e^ al. (1976) bij pa-

tienten met essentiële hypertensie plasma vasopressinespiegels von-

den die lager waren dan die van normotensieve controle personen

(4,9 ± 0,2 pg/ml, respectievelijk 6,1 ± 0,3 pg/ml), vonden Khokhar

en Slater (1976) bij patiënten met hypertensie echter een verhoogde

urine-excretie van vasopressine (181 ± 21 pg/min. tegenover 103 ±

11 pg/min. bij de controlegroep).

Gezien de relatie tussen zoutgebruik en hypertensie enerzijds en

de mogelijke relatie tussen vasopressinesecretie en bloeddrukregula-

tie anderzijds, doet de vraag zich voor of er een relatie is tussen

het natriumgehalte van de voeding en de vasopressinesecretie. Een

dergelijke relatie kon door Breiman et al. (1971, 1977) en door

Share et ah (1972) met behulp van een bio-assay voor vasopressine

echter niet worden aangetoond: vasopressinespiegels van het plasma

van honden of mensen verschilden niet tijdens perioden van wisselend

natriumgebruik. Het is echter mogelijk dat verschillen in vasopressi-

nesecretie in deze proefopstellingen (bio-assay, plasmaspiegels) on-

voldoende tot uitdrukking komen. Daarom besloten wij het al of niet

,, aanwezig zijn van een relatie tussen zoutgebruik en vasopressine-ex-

cretie in urine (als maat voor vasopressineproductie), met behulp

van de RIA, bij de mens te onderzoeken.



7 2. Protocol

Gedurende drie proefperioden van ieder een week werden door
13 gezonde, normotensieve, mannelijk vrijwilligers (medische stu-
denten) diëten gebruikt, waarvan voornamelijk het natriumgehalte
varieerde. Tijdens de gehele proefperiode waren er geen restricties
wat betreft vocht- en alcoholgebruik en rookgewoontes. Geen van de
proefpersonen gebruikte medicijnen en zij vervulden hun normale

I

werkzaamheden. Voor de aanvang van de experimenten werden Hb,
Ht, electrolyten en nierfunctie gecontroleerd.

Op dag 1 en 7 van elke dieetperiode werd het lichaamsgewicht
gemeten en werd de bloeddruk om 09.00 uur 's morgens na 15 minu-
ten rusten opgenomen (de bloeddruk werd gemeten met een kwikma-
nometer; als diastblische druk werd de Korotkov fase 5 aangehouden).
Gedurende de proefperioden werd door de proefpersonen dagelijks
de 24-uurs urine verzameld in plastic flessen van 2 liter, die 2 ml
ijsazijn bevatten ter voorkoming vaii degradatie van vasopressine. De
flessen werden bij 4°C bewaard. Het urinevolume werd gemeten en
monsters werden genomen voor bepaling van Na, K, creatinine, os-
molaliteit en vasopressine. Na, K, creatinine en osmolaliteit werden
nog dezelfde dag bepaald (de osmolaliteitsbepalingen, verricht op
het laboratorium van de afdeling Nephrologie (hoofd: Dr. J.M. Wil-
mink), werden verricht met behulp van een Advanced Instruments

! osmometer (vriespuntsverlagingsmethode). De electrolyten werden met
behulp van de vlamfotometrische methode bepaald en het creatinine-
gehalte met behulp van een autoanalyzer-methode, terwijl een monster
voor de vasopressinebepaling met behulp van ijsazijn op pH 4,5 ge-

',?;. bracht werd en ingevroren bij -20°C).
| ! Tijdens de eerste week werd een 'normaal' dieet gebruikt, dat
II door de studenten zelf bereid werd. Het natriumgehalte van de nor-
| j male diëten, afgeleid uit de natrlumexcretie in de urine, varieerde
f§ tussen de 70 en 290 mmol/24 uur met een gemiddelde van 185 mmol/
P 24 uur.

f--
m.
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In de week hierna gebruikten de vrijwilligers een streng natrium-

aitn dieet, dat door het ziekenhuis werd verstrekt. Het natriumge-

halte van dit dieet bedroeg minder dan 20 mmol/24 uur. Na deze

dleetperiode volgde een herstelfase van een week, waarin weer een

normaal dieet werd gebruikt. Daarna volgde weer een een-weekse

periode, waarin een natriumrijk dieet werd geconsumeerd. Dit di-

eet kwam tot stand door aan het 'normale', door de studenten be-

' reide dieet 5 gram NaCl (= 85 mmol Na) toe te voegen in de vorm

van capsules a I gram.

\ De individuele meetwaarden per dieet staan vermeld in een over-

zichtstabel (zie appendix), terwijl een algemeen overzich van de re -

sultaten wordt gegeven in tabel 18.

Om de invloed van de diëten (natriumarm, normaal en natrium-

rijk) na te gaan op urinevolume, urine-osmolaliteit, Na, K en va-

sopressinegehalte van urine is varlantie-analyse toegepast op de lo-

garitmen van de gemeten waarden. Deze transformatie werd gekozen,

omdat de spreiding van de meetwaarden in het algemeen toenam bij

toename van de gemeten waarden.

j Gebruik is gemaakt van een zg. 'mixed' tweevoudig model met

'l interactie. De statistische bewerking werd verricht door Dr. Ir. J.

.] Oosting van het Laboratorium voor Medische Fysica van de Univer-

V siteit van Amsterdam.

Per periode van zeven dagen werden de laatste drie dagen (= 3

waarnemingen), uitgaande van de veronderstelling dat de proefperso-

nen zich 4 dagen na het begin van een proefperiode aangepast zouden

hebben aan het nieuwe dieet en een stationaire toestand was bereikt,

• in de analyse betrokken. De laatste drie waarnemingen per dieetperi-

•» ode werden als replica beschouwd.

Op de gebruikelijke manier zijn de effecten getoetst en geschat.

h Bij een significant dieeteffect werd ook het effect berekend en het

95% betrouwbaarheidsinterval bepaald. Achtereenvolgens zal het dieet-

'{: effect op de verschillende gemeten variabelen besproken worden.
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7.3. Resultaten

Achter de in de tekst vermelde gemiddelde percentages staat het

95% betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde percentage.

7 .3 .1 . Urinevolume
—————————

Voor de groep als totaal bleek, dat de gemiddelde urineproductie

tijdens de drie laatste dagen van de natriumarme dieetperiode

(1339 ml) niet verschilde van die tijdens de normale dieetperiode

(1394 ml) De gemiddelde urineproductie tijdens de natrlumrijke

dieetperiode (1636 ml) was wel hoger dan tijdens de normale dieet-

periode.

De percentuele toename van de gemiddelde urineproductie tijdens

de natriumrtjke dieetperiode, vergeleken met die van de normale

dieetperiode, bedroeg 17% (interval 2-31%).

In het individuele geval bleek een groter natriumgebruik niet al-

tijd te resulteren in een grotere urineproductie. Bij 6 van de 13

,_ proefpersonen was de gemiddelde urineproductie tijdens de laatste 3

f;- dagen van de natriumarme dieetperiode groter dan tijdens de normale

dieetperiode. Bij 4 personen was de gemiddelde urineproductie in de

laatste fase van de natriumrijke periode lager dan in de normale

dieetperiode.
i

7 3 .2 . Zoutuitacheidtng in urine

Zoals verwacht was de gemiddelde natriurese (UNaV) voor de

-•••• groep als geheel tijdens de natriumarme dieetperiode aanzienlijk la-

' ger (14 mmol/volume) dan tijdens de normale dieetperiode (185

is mmol/volume). Deze afname bedroeg percentueel 93% (interval 90 -
;A, 95%). Indien de natriumconcentratles werden bekeken was er vergele-

J,v ken met de normale dieetperiode tijdens de natriumarme periode, een

v: afname te constateren van gemiddeld 133 naar 11 mmolA ofwel een
-S •

fe: afname van 92% (interval 90-94%). Tijdens de natriumrMke dieetperio-

V-r--

&
fee

102



de viel, vergeleken met de normale dieetperiode, zowel in de natri-

umconcentratie van 133 naar 176 mmol/1 als in de natriurese (van

185 naar 284 mmol/volume) een stijging te zien.

Voor de totale natriumuitscheiding bedroeg de stijging gemiddeld

56% (interval 43-68%) en voor de natrlumconcentratie 35% (interval

18-51%). De toename in de gemiddelde natriumexcretie (99 mmol/

volume) komt goed overeen met de door de proefpersonen extra ge -

bruikte hoeveelheid natrium (85 mmol). Ook individueel was er een

duidelijke toename in de natriumexcretie bij een stijgend natriumge-

bruik. Bij een proefpersoon was de gemiddelde natriuraconcentratie

van de urine tijdens de natriumrijke dieetperiode (211 mmolA) niet

hoger dan die in de natriumnormale dieetperiode (215 mmolA), hoe-

wel de gemiddelde natriurese in de natriumrijke dieetperiode wel dui-

delijk hoger was (330 mmol /volume) dan tijdens de natriumnormale

periode (245 mmol/volume).

De gemiddelde kaliurese (URV) was voor de groep tijdens de

drie dieetperioden constant, waardoor ten gevolge van de toename

van het urinevolume bij een toenemend natriumgebruik de kaliumcon-

centratie in de urine een lichte daling toonde. De kaliumexcretie tij—

dens de drie dieetperioden was per dieet per persoon sterk wisselend.

7.3.3 Urine osmolaliteit en osmolenexcretie

De gemiddelde urineosmolaliteit van de groep nam, vergeleken

met de normale dieetperiode (765 mosmol/kg), tijdens de natrium -

arme dieetperiode af (626 mosmol/kg). Deze afname bedroeg gemid-

deld 7% (interval -29 tot -5%). Tijdens de natriumrijke dieetperiode

was de gemiddelde urine-osmolaliteit 788 mosmol/kg en niet verschil-

lend van die tijdens de normale dieetperiode.

Tijdens de natriumarme dieetperiode was voor de groep de ge -

middelde osmolenexcretie lager (837 mosmol/volume) dan tijdens de

normale dieetperiode (1075 mosmol /volume). Dit is een afname van

gemiddeld 22% (interval -14 tot -29%). Tijdens de natriumrijke

dieetperiode steeg de osmolenexcretie tot 1287 mosmol /volume, een

stijging (vergeleken met de normale dieetperiode) van gemiddeld
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Grafiek 9 Osmolaliteit van 24-uurs urine van 13 proefpersonen

tijdens gebruik van een natriumarm (NA), normaal (N)

en natriumrijk (NB) dieet.
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Grafiek 10 Osmolengehalte van 24-uurs urine van 13 proefpersonen

tijdens gebruik van een natriumarm (NA), normaal (N)

en natriumrijk (NR) dieet.

(-—— = gemiddelde).
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20% (interval 11-30%).
Ook individueel steeg met toenemend natriumgebruik de osmolen-

excretie in de urine. Bij een proefpersoon was de osmolenexcretie in
de natriumrijke dieetperiode echter lager dan tijdens de normale di-
eetperiode. Bij vijf proefpersonen was de gemiddelde urine osmolali-
telt tijdens de natriumrijke dieetperiode lager dan tijdens de normale
dieetperiode. De individuele meetwaarden zijn weergegeven in de gra-
fieken 9 en 10.

7.3.4. Vasopressine-excretie in urine.

Voor de groep als geheel was de gemiddelde totale vasopressine-
excretie tijdens de natriumarme dieetperiode lager (36,6 ng/volume)
dan tijdens de normale dieetperiode (51,9 ng /volume). Het verschil
bedroeg gemiddeld 28% (interval - 15 tot - 41%). Tijdens de natrium-
rijke dieetperiode was de gemiddelde totale vasopressine-excretie (ver-
geleken met de normale dieetperiode) hoger, namelijk 67,4 ng /volume,
een stijging van gemiddeld 37% (interval 20-54%). Ook indien van de
vasopressine concentratie werd uitgegaan bleef deze trend aanwezig;
tijdens de natriumarme dieetperiode (vergeleken met de normale di-
eetperiode) een daling van 37,0 ngA naar 26,6 ngA gemiddeld 31%,
interval - 16 tot - 46%), terwijl tijdens de natriumrijke dieetperiode
de vasopressine-excretie 43,3 ngA bedroeg, hetgeen niet verschilde
van de normale dieetperiode. Van de dertien proefpersonen waren er
drie, die bij gebruik van een natrlumarm dieet, een hogere vasopres-
sine concentratie in de urine hadden dan bij gebruik van een normaal
dieet. Bij twee proefpersonen was de gemiddelde vasopressine con-
centratie in urine tijdens de natriumarme dieetperiode zelfs hoger dan
tijdens de natriumrijke dieetperiode, terwijl dit bij een proefpersoon
in deze twee situaties vrijwel gelijk was. Bij drie proefpersonen was
de vasopressine concentratie tijdens de natriumrijke dieetfase lager
dan tijdens de normale dieetperiode en bij een proefpersoon was de
vasopressine concentratie tijdens de natriumarme dieetperiode lager
dan tijdens de normale dieetperiode, maar hoger dan tijdens de na-
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Grafiek 11 Vasopressine urine concentratie van 13 proefpersonen
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Tabel 18 Overzicht van de Invloed van natriumarm (NA), normaal (N) en natriumrijk (NB) dieet op diverse urine parameters

uitgedrukt in procenten. De meetwaarden van de parameters tijdens het normale dieet werden op 100% gesteld.

Tussen haakjes staat het 95% betrouwbaarheidsinterval vermeld (p < 0,05).

NA N NB

vasopre8sine conc. - 31 (-16/-46) 100 + 16 (- 3/+36)

vasopressine totaal - 28 (-15/-14) 100 + 37 (+20/+54)

osmolalJteit - 17 (- 5/-29) 100 + 5 (- 7/+17)

osmolen totaal - 22 (-14/-29) 100 + 20 (+11/+30)

§ natrium conc. - 92 (-94/-90) 100 + 35 (+18/+51)

natrium totaal - 93 (-90/-95) 100 + 56 (+43/+68)

volume - 3 (-21/+15) 100 + 17 (+ 2/+31)



triumrijke dieetperiode. De individuele gegevens zijn weergegeven in

de grafleken 11 en 12.

7.3.5. Bloeddruk

In de hoogte van de bloeddruk (gemeten op dag 1 en dag 7 van

••' elke dleetperiode) bleken zich tijdens de dieetperioden geen signifi-

i cante wijzigingen voor te doen. Dit gold zowel voor de diastolische

\ \ als de systoltsche druk (gepaarde t-toets).

7.3.6. Lichaamsgewicht

Aan het einde van de natriumarme dleetperiode was het gemiddel-

de lichaamsgewicht van de groep gedaald met 0,8 kg. Tijdens de na-

trlumrijke dleetperiode trad (vergeleken met de normale dleetperiode)

een stijging op van 0,9 kg (gepaarde t-toets, p < 0,05).

7.3.7. Discussie

Tijdens de natriumarme dleetperiode bedroeg het gemiddelde os-

molengehalte van de urine 837 mosmol/volume; dit liep tijdens de

normale dteetperiode op tot 1075 mosmol/volume. DU verschil (238

mosmol) is echter minder dan verwacht zou mogen worden, gezien

de verschillen in natriumuitscheidlng tussen de twee dieetperioden

(namelijk 171 mmol Na = 342 mosmol). Een verklaring hiervoor kan

zijn dat de twee dieeten niet alleen in natriumgehalte, maar ook in

eiwitgehalte verschilden. De natriumarme dieeten werden door het

ziekenhuis verstrekt en bleken later in verhouding met de, door de

studenten zelf bereide normale dieeten, relatief eiwltrljk te zijn ge-

weest. Zo levert 100 gram dieeteiwlt ± 30 gram ureum op, hetgeen

± 500 mosmolen vertegenwoordigd. Zo kunnen relatief geringe ver-

schillen In eiwitopname een aanzienlijke invloed op de urine osmolali-

teit hebben. Het ureumgehalte van de urinemonsters is echter niet be-

paald, zodat deze veronderstelling niet bevestigd kon worden.
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Het verschil in gemiddeld osmolengehalte van de urine tussen de

natriumrijke dieetperlode en de normale dieetperiode bedroeg 235

mosmolen/volume en komt redelijk overeen met hetgeen verwacht

kon worden gezien de verschillen in natriumexcretie (100 mmol Na

= 200 mosmolen). Dat hier slechts een gering verschil aanwezig is

kan verklaard worden, doordat zowel het normale als het natriumrii-

ke dieet door de proefpersonen zelf bereid werden en dus waarschijn-

lijk ook vrij constant van samenstelling zijn geweest,

Ondanks variaties in het natriumgehalte van het dagelijkse dieet

blijft dit zonder noemenswaardig effect op het plasma natriumgehalte

en de plasma-osmolaUteit (Jagger e£ aL, 1963). Beperking van het

natriumgehalte van het dieet leidt tot een afname van het extracellu-

laire volume, waardoor het plasma natriumgehalte constant blijft. De

verschuiving van het extracellulaire water naar intracellulair wordt

toegeschreven aan een afname van de vasopressinesecretle. Brennan

et al. (1971, 1977) en Share e£ al- (1972) waren de eersten die deze

theorie aan de hand van vasopressinemetlngen toetsten. Brennan e£

al. onderzochten het effect van natriumdepletie op de plasma vaso-

pressinespiegels bij honden en mensen. De negatieve natriumbalans

';' werd opgewekt door een natriumbeperkt dieet al of niet gecombineerd

: met diuretica. Noch bij honden, noch bij de proefpersonen konden

: verschillen in de plasma vasopressinespiegels aangetoond worden tus-

sen de natriumarme en normale dieetperiode. Deze onverwachte be-

; vinding werd bevestigd door Share e£ aL (1972), die een gelijksoorü-

' ge studie bij een aantal proefpersonen verrichtten en ook geen varia-

ties in plasma vasopressinespiegels bij wisselend natriumgebruik kon-

den vaststellen.

l; Uit onze experimenten blijkt echter, dat de vasopressine-excretie

wel degelijk toeneemt, wanneer het natriumgehalte van de voeding

wordt verhoogd.

t Voor de groep als geheel was de totale vasopressine-excretie in

£ de urine tijdens de natriumarme dieetperiode gemiddeld 28% lager dan

I tijdens de normale dieetperiode. Voor de vasopressineconcentratie

I werden ongeveer dezelfde verschillen gevonden. De gemiddelde totale
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vasopressine-excretie tijdens de natriumrijke dieetperiode was 37%

hoger dan tijdens de normale dieetperiode.

Onze bevindingen stemmen overeen met die van Fressinaud et, al.

(1979). Zij voerden een experiment uit, dat identiek was aan dat van

ons, echter met dit verschil dat de natriumbelasting tot stand kwam

door toevoeging van 9 gram NaCl aan het normale dieet, in plaats

van 5 gram zoals in ons geval. De vasopressinespiegels in urine tij-

dens natriumarm, normaal en natriumrijk dieet bedroegen bij onze

proefpersonen gemiddeld 36,6, 51,9 en 67,4 ng/volume. Deze waar-

den bedroegen in de studie van Fressinaud e£ al . , respectievelijk

40,9, 68,8 en 118 ng/volume. Deze laatste waarde ligt aanzienlijk

hoger dan bij onze proefpersonen, hetgeen waarschijnlijk zijn oor-

zaak vindt in de grotere natriumbelasting.

De discrepantie tussen onze resultaten en die van Brennan e£jil,

en Share e£ aL moeten ons inziens verklaard worden door de bepa-

lingsmethode voor vasopressine die zij gebruikten, namelijk een bio-

assay (overgehydreerde, met alcohol genarcotiseerde ratten). Voor

plasma vasopressinemetingen dient men de beschikking te hebben over

een zeer sensitieve bepalingsmethode en mogelijk zijn hun bepalings-

methoden niet gevoelig genoeg geweest om kleine veranderingen in de

plasmaspiegels te detecteren bovendien is het nadeel van een plas-

maspiegel dat dit een momentopname geeft en niet zoals een urine-

spiegels een geïntegreerd beeld geeft van de vasopressinesecretie

over een bepaald tijdstraject.

Hoewel er een duidelijke individuele variatie bestaat in de mate

van reageren op veranderingen in het natriumgehalte van het dieet,

kan uit onze experimenten toch de conclusie getrokken worden dat bij

een toenemend natriumgehalte van het dieet de vasopressine-excretie

in de urine stijgt. Deze toename in de vasopressine-excretie kan op

twee manieren verklaard worden. In de eerste plaats bestaat de mo-

gelijkheid van een toename in de vasopressine-excretie bij gelijkbllj-

vende productie en in de tweede plaats de mogelijkheid van vergrote

vasopressine-excretie als uiting van een toegenomen productie. Argu-

menten voor de eerste mogelijkheid kunnen in de studie van Robert-
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son (1972) gevonden worden, die een directe relatie tussen de osmo-

lenklaring en de vasopressine-excretie kon aantonen. Dit houdt in,

dat veranderingen in de osmolenklaring gepaard kunnen gaan met ver-

anderingen in de urineklaring van vasopressine, zonder dat sprake is

van veranderingen in vasopressineproductie. Met deze bevindingen

dient rekening te worden gehouden bij de interpretatie van onze re-

sultaten Voor de tweede mogelijkheid pleiten de studies van o.a.

• Segar en Moore (1968) en Bobertson et al. (1976), waarin aangetoond

werd dat een stijging van de plasma-osmolallteit aanleiding geeft tot

v stijging van de plasma vasopressinespiegels. Iedere stof, die niet of

slechts in geringe mate de celwand van de osmoreceptoren kan pas-

seren (zoals bijvoorbeeld natrium) bewerkstelligt een dehydratie van

deze cellen en daardoor vasopressinesecretie. Onder normale om-

standigheden draagt natrium en zijn anionen voor ± 95% bij aan de os -

\ motische activiteit van plasma en reguleert daardoor voor een belang-

rijk deel de vasopressineproductie. Gezien het feit, dat door stijging

v van de plasma-osmolaliteit (bv. door een hoger natriumgehalte van

' het dieet) de vasopressinesecretie gestimuleerd wordt, is het aanne-

)y/, melijk dat de door ons gevonden toename in de vasopressine-excretie

'i\ toe te schrijven valt aan de vergrote productie van vasopressine en

niet (alleen) aan de toegenomen klaring van vasopressine door de nier.

De grote interindividuele verschillen in vasopressineproductie (c.q.

excretie) als reactie op de natriumprikkel kunnen verklaard worden

door het grote aantal niet-osmotische prikkels die ook de productie

van vasopressine beïnvloeden (zie hoofdstuk I). Daarbij komt dat het

niet duidelijk is hoe de relatie tussen de vasopressineproductie en het

renine-angiotensine-aldo8teron systeem (RAAS) verloopt. Zo zijn er

aanwijzingen, dat het BAAS niet alleen de natriumexcretie, maar ook

de waterhuishouding, via de beïnvloeding van de vasopressinesecretie,

reguleert (voor een overzicht zie Share, 1979). Zo leiden vermindering

van bloedvolume en bloeddruk tot een stimulatie van de vasopressine-

i productie en de plasma renine activiteit. Onder deze omstandigheden

| lijkt een positieve tegenkoppeling te bestaan. Wij constateerden echter

I bij onze dieetexperlmenten, dat tijdens gebruik van het natriumrljke
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dieet hoge vasopressinegehalten van de urine samengingen met een

lage plasma renine activiteit. Hier lijkt dus sprake te zijn van een

negatieve tegenkoppeling.

Uit onze bevindingen mag uiteraard niet zonder meer de conclu-

sie getrokken worden, dat een hoge vasopressineproduktie aanleiding

geeft tot het ontstaan en eventueel onderhouden van arteriële hyper-

tensie. Ook onder onze proefpersonen bevonden zich een aantal met

relatief hoge vasopressinespiegels in de urine en geen hypertensie.

Het aantal proefpersonen was echter beperkt en de duur van het ex-

periment kort. Uit de onderzoekingen van Szczepanska-Sadowska

(1973), Cowley et al. (1974) en Möhring et al_. (1977) zijn daarentegen

wel degelijk argumenten naar voren gekomen, die duidelijk maken dat

vasopressine onder fysiologische en pathologische omstandigheden de

bloeddrukregulatie kan beïnvloeden.

Samenvattend kan gesteld worden dat het niet onmogelijk is , dat

een natriumrijke voeding via stimulatie van de vasopressinesecretie

een van de (vele) factoren is , die een rol speelt bij het ontstaan van

arteriële hypertensie.

7.3.8. Samenvatting en conclusies

Er bestaan sterke aanwijzingen dat chronisch 'overmatig' natrium -

gebruik een rol kan spelen bij de pathogenese van een essentiële hy-

pertensie. Hoe dit mechanisme functioneert is niet duidelijk, maar

de mogelijkheid van activatie van bepaalde vasopressorsystemen door

natriumgebruik bestaat, hoewel het tot voor kort onwaarschijnlijk leek

dat vasopressine deel uitmaakt van een dergelijk systeem. Wel was

inmiddels bekend dat vasopressine op een of andere manier een rol

speelt bij de bloeddrukregulatie.

Uit onze studies kan geconcludeerd worden dat de vasopressine-

secretie, c.q. excretie direct belhvloed wordt door het natriumgehal-

te van het dieet en dat hierdoor de hypothese, dat overmatig natrium-

gebruik via stimulatie van de vasopressineproduktie kan bijdragen tot

het ontstaan en onderhouden van arteriële hypertensie, staande blijft.
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SAMENVATTING

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling beschreven van een

RIA voor vasopressine, die bruikbaar is voor de kwantitatieve meting

van de urine-excretie van dit hormoon bij de mens onder fysiologi-

sche en pathologische omstandigheden.

; In hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van de historie van

het onderzoek naar de synthese, secretie en werking van vasopressi-

ne. Vasopressine (en oxytocine) worden gesynthetiseerd in de cellen

van de nucleus supra-opticus en de nucleus paraventrlcularis. Via de

axonen van deze cellen worden de peptiden en hun dragereiwitten, de

neurofysinen, naar de hypofyse getransporteerd en daar opgeslagen.

Het vrijkomen van vasopressine uit de neurohypofyse staat onder in-

vloed van een groot aantal osmotische en niet-osmotische prikkels.

Naast de bekende werkingen van vasopressine als terugresorptie van

water in de nier en vasoconstrictie, blijkt vasopressine ook een rol

: te spelen bij geheugenprocessen.

, Vasopressine wordt door nier- en leverweefsel geïnactiveerd, ter-

' wijl omstreeks 5-10% van de totale productie met de urine wordt uit-

gescheiden. De rol van vasopressine bij neurohypofysaire en nefroge-

ne diabetes insipidus en bij het 'syndrome of inappropriate ADH se-

cretion' wordt besproken.

Antistoffen gericht tegen vasopressine werden opgewekt door ko-

• nijnen te immuniseren met vasopressine gekoppeld aan thyreoglobuli-

ne (hoofdstuk III). Twee antisera werden nader gekarakteriseerd. An-

to tiserum 121 (anti LVP) blijkt antistoffen te bevatten die gericht zijn

tegen het cyclische deel van het peptide en antiserum 758 (anti AVP)

; bevat antistoffen gericht tegen het C-terminale (staart)deel van het

i peptide. Beide antisera hebben een geringe en te verwaarlozen affini-

; • teit voor oxytocine. De associatieconstante van antiserum 121 bedraagt
'"' 1 1 1 1

| 1,2 x 10 l/mol en die van antiserum 758 is 2,9 x 10 l/mol. Voor
I gebruik in de RIA werd gekozen voor antiserum 121 (anti LVP).
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Een tracer werd bereid door met behulp van chlooramine-T

synthetisch 8-arginlne-vasopresaine te merken met J. Na jode-

ring werd het radio-actieve materiaal chromatografisch gezuiverd.

De op deze wijze verkregen tracer (mono-jood-AVP) heeft een hoge

specifieke activiteit (900-1100 pCl/itg) en is immunologisch niet te

onderscheiden van niet gemerkt vasopressine. De met behulp van

deze reagentia uitgevoerde BIA heeft een gevoeligheid van 9 pg per

monster en is specifiek voor vasopressine of sterk daaraan verwante

verbindingen.

In hoofdstuk IV wordt de problematiek besproken van in urine

aanwezige stoffen, die de binding tussen antigeen en antistoffen op

aspecifieke wijze kunnen beïnvloeden. Om dit probleem te onder-

vangen werd vasopressine uit urine geëxtraheerd met behulp van

adsorptie aan amberllte. Gezien de goede recovery van tracer en

niet gemerkt vasopressine en het niet meer aantoonbaar zijn van va-

sopressine in urine, die met behulp van een immunologische metho-

de vasopressine-vrij is gemaakt wordt geconcludeerd dat het vasopres-

sinegehalte van urine-extracten exact kan worden bepaald. Wel bleek,

dat het niet mogelijk was om vasopressine betrouwbaar in eiwithou-

dende urine te meten.

In hoofdstuk V wordt de geldigheid van de BIA nader bevestigd

door de resultaten van metingen van vasopressine in urine van pa-

tienten met neurohypofysaire diabetes insipidus (niet aantoonbaar of

zeer lage excretie), nefrogene diabetes insipidus (hoge excretie) en

bij patiënten met het syndroom van 'inappropriate ADH secretion'

(relatief hoge excretie). De gevonden waarden stemmen overeen met

die welke in de literatuur worden genoemd. Bij gezonde proefperso-

nen waren de resultaten van dehydratie en overhydratie overeenkom-

stig de verwachtingen: de vasopressine-excretie stijgt tijdens dorsten

en daalt na water drinken.

In hoofdstuk VI staan de resultaten vermeld van de metingen van

de 24-uurs excretie van vasopressine in urine van 39 gezonde proef-

personen, onder wie 4 kinderen. De vasopressine-excretie bedroeg

66,1 ± 37,6 ng/24 uur (x ± SD). Er konden geen verschillen aange-

i
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toond worden tussen mannen, vrouwen (met of zonder gebruik van ora-

le contraceptiva) en kinderen. Kinderen schelden dus in vergelijking met

volwassenen relatief veel vasopressine uit. Er bestaat een aanzienlijke

variatie in de 24-uurs vasopressine excretie tussen de proefpersonen

onderling als ook bij eenzelfde individu van dag tot dag.

Daar de secretie van vasopressine beïnvloed wordt door osmoti-

ache prikkels, het hormoon bloeddrukverhogend kan werken en er een

verband is tussen het zoutgehalte van de voeding en het voorkomen

van hypertensle, werd onderzocht of wisselingen in de opname van

NaCl gepaard gingen aan wisselingen in vasopressine-excretie (hoofd-

stuk Vu). Dit bleek inderdaad het geval te zijn bij dertien gezonde

proefpersonen, die in perioden van een week een dieet hielden met

respectievelijk weinig, een normale hoeveelheid of extra veel zout; er

is een duidelijke en positieve correlatie tussen zoutgebruik en excretie

van vasopressine. Deze toename van vasopressine-excretie is vooral

het gevolg van een toegenomen productie van vasopressine en het is

daarom denkbaar dat vasopressine een rol speelt in de ontwikkeling

van hypertensle.

I
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SUMMARY

This thesis describes the development of a radio-immunoassay

(RIA) for antidiuretic hormone (ADH) or vasopressin, which can be

used for the quantitative measurement of the urinary excretion of

the hormone in man during physiological and pathological conditions.

Chapter I summarizes the older and more recent literature re-

' garding the synthesis, secretion and action of vasopressin and the

' clinical syndromes of diabetes insipidus (neurohypofyseal and nephro-

genic) and of the inappropriate secretion of antidiuretic hormone

(SIADH). Vasopressin appears to be inactivated by the liver and the

kidney; 5-10% of the total production is excreted.

Rabbits were immunized with synthetic lysine-vasopressin (LVP)

or arginine-vasopressin (AVP) covalently coupled to thyroglobulin.

All rabbits developed antibodies; two antisera were further characte-

rized (chapter III). Antiserum 121 (anti LVP) contained antibodies

directed at the cyclic part of the peptide molecule while antiserum

758 (anti AVP) contained antibodies reacting with the C terminal

:.: ('tail') part of the peptide. Binding of oxytocin was negligeable with

"• both antisera. The association constants were 1.2 x 10 1/mol and

• 2.9 x 10 1 1 l/mol for antiserum 121 (anti LVP) and 758 (anti AVP)

respectively. Antiserum 121 (anti LVP) was used in the RIA.

Mono-iodinated I-AVP of high specific activity (900-1100

was prepared using chloramine T and purification on cellu-

lose and Sephadex columns. The final RIA method, using approxima-

tely 5 pg 125I-AVP diluted (1 : 50.000) antiaerum 121 and charcoal-

dextran separation of the antibody-bound and free fractions, was found

to be specific for vasopressin and closely related substances; the

sensitivity was 9 pg.

Because samples of urine contain varying amounts of substances

that may interfere non-specifically in the RIA, vasopressin was ex-

tracted from urine by means of adsorption to Amberlite at an acid

i
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pH (chapter IV).
125The recovery of both i-vasopressin and 'cold' vasopressin

from urinary extracts was essentially quantitative. Except for ex-

tracts from urine containing larger amounts of protein, urinary ex-

tracts were found to be devoid of non-specific interfering substances

and it was shown that virtually all vasopressin could be removed

from urine prior to extraction by means of a specific double-antibody

solid phase method.

The validity of the vasopressin BIA was further demonstrated

(chapter V) by the measurement of vasopressinexcretion in extracts

of urine samples from patients with neurohypophyseal diabetes insipi -

dus (non-detectable or very low excretion), patients with nephrogenic

diabetes inslpldus (high excretion) and patients with SIADH (relative-

ly high excretion). In normal subjects vasopressinexcretion increased

during dehydration and decreased during hydration.

Chapter VI details the results of measurements of vasopressin

excretion in urine from 39 normal subjects, including 4 children. In

this group the vasopressinexcretion was 66,1 ± 37,6 ng/24 hr

(x ± SD); values for men, women (with or without oral contraceptive

medication) or children did not differ. However, large variations in

vasopressin excretion were found between the subjects and also day to

day i s the same subjects.

Because vasopressinsecretion is (also) regulated by osmotic influ-

ences, the hormone has vasopressor activity and a relation between

salt-intake and hypertension is postulated, the relation between salt-

intake and vasopressinexcretion was studied in 13 normal subjects

during three one-week periods on diets with a low, a normal and a

high saltcontent respectively. The results indicated a clean and posi-

tive correlation between saltintake and vasopressinexcretion. It is

argued that the increase in vasopressinexcretion reflects an increase

in vasopressinproduction and therefore, that vasopressin may play a

role in the development of hypertension.
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OVEBZICHT VAN DE INDIVIDUELE MEETWAAHDEN VAN DE DIVEBSE UBINEPABAMETEBS

Persoon

1

2

3

dieet

NA

N

NB

NA

N

NB

NA

N

NB

volume
(ml/24 uur)

1260
1040
1280
1700
1360
1090
1210
20S0
1580
1200
1040
18S0
1220
1020
1400
1440
830
800

1440
1090
1840
1385
1480
1250
1770
2140
1560

creatlnine
ftimol/24 uur)

16884
15808
16640
17000
15640
17085
16093
16650
16690
16800
15600
16557
16470
16982
16590
16536
16106
15640
18864
17900
16032
17897
17612
17875
16054
18902
17316

osmolen
(mosmol/vol)

771
661
745

1214
1034
849

1085
1310
1308
731
703
705

1119
1321
977

1104
983
899
953
863
977

1069
1234
1137
1292
1329
1332

osmolauteit
(mosmol/kg)

612
636
582
714
760
779
897
639
828
609
676
381
917

1295
696
767

1184
1124

662
792
531
772
834
910
730
62 L
854

Na
(mmol/vol)

18
8

13
224
209
116
206
310
329

35
31
39

226
196
158
307
185
196

23
13
22

193
243
191
258
282
321

Na
(mmolA)

14
8

10
132
154
108
170
151
208
29
30
21

185
192
113
213
223
245
16
12
12

139
164
153
146
132
206

ADH
(ng/vol)

46,4
27,5
66,1
61,2
65,3
68,0
94,9
77,1

102.4
37,9
33,9
15,2
61,2
41,4
39,8 ,
99,4
74,8

110.8
53,5
62,6
77,0
81,6
85,7

103,8
92,0

107,0
123,2

ADH
(ng/1)

36,8
26,4
51,6
36,0
48,0
62,4
78,4
37,6
64,8
31,6
32,6

8,2
50,2
40,6
28,4
69,0
90,1

138.5
37,2
57,4
41,8
58,9
57,9
83,0
52,0
50,0
79,0



Persoon dieet volume
(ml/24 uur)

creatlnine
ftimol/24 uur)

osmolen
(mosmol/vol)

osmolalftelt
(moemolAg)

Na
(mmol/vol)

Na
(mmol/1)

ADH
(Dg/vol)

ADH

NA

N

NH

1770
1200
1800
1160
1720
890
1170
910
1500

15222
15760
15300
16240
15669
15842
16146
15105
16100

669
618
745
706
906
698
1070
773
958

378
515
414
609
527
785
915
849
639

20
13
14
88
160
104
250
168
186

11
11
8
76
93
107
214
185
124

10,8
18,6
36,0
46,6
56,1
64,1
44,9
56,4
70.8

6,1
15,5
20,0
40,2
32,6
72,0
38,4
62,0
47.2

NA

N

NS

1300
1860
700
1290
1030
1320
1560
2320
1560

17550
16740
17470
16770
17862
16084
18720
18328
18408

931
861
920
974
895
940
2090
1162
909

716
463
1314
755
869
718
1340
501
583

35
15
32
224
217
156
434
276
223

27
8

46
174
211
118
278
119
143

21,6
19,7
51,2
50,7
36,3
27,6
70,5
52,2
S3.4

16,6
10,6
73,1
39,3
35,2
20,9
45,2
22,5
34,2

NA

N

NH

1130
1330
1120
1680
1400
850
1100
1200
1180

16498
17354
16464
16400
17220
16660
16500
17202
16638

848
908
887
1299
900

1064
1549
1580
1493

750
683
792
773
643
1252
1408
1317
1265

6
9
7

296
164
172
290
300
273

5
7
6

176
117
202
264
250
231

24,0
32,2
22,6
27,2
38,9
37,4
52,4
48,2
44.4

21,2
24,2
20,2
24,3
27,8
44,0
47,6
40,2
37,6

NA

N

NH

510
710
890
1700
820
480
1070
1080
1180

13082
14062
13616
14100
13900
13100
13589
13284
14160

731
591
821
1114
1065
668
1058
1027
979

1434
833
922
655
1299
1392
989
951
830

5
5
4

231
175
69
229
248
254

9
7
4

136
213
144
214
230
215

49,1
41,2
74,5
58,8
20,9
48,8
46,5
60,7
47,7

96,3
58,0
83,7
34,6
25,5
101,7
43,5
56,2
40.4



Persoon dleët volume
(ml/24 uur)

creattnine
(fimol/24 uur)

osmolen
(mosmol/vol)

NA

N

NB

1760
3120
3960
39S0
1880
1780
4500
1940
2330

17016
17536
18308
18565
17296
16910
17800
17654
18407

896
1111
1206
1375
1055
1096
1363
1282
1412

509
356
303
348
561
616
303
661
606

12
16
24
288
182
162
297
338
280

7
5
6
73
97
91
66
174
120

32,4
45.2
30,9
69,9
52,3
21.1
57,9
62,1
84.3

18,4
14,5
7.8
17,7
27,8
11,9
12,9
32,0
36.2

NA

N

NB

720
740
1240
1560
1780
1380
2980
1670
1760

17568
16132
16880
16720
17550
17492
16986
16199
16664

713
1011
802

1348
1449
1805
1973
1511
1607

993
1367
647
864
814
1308
662
905
913

6
10
4

212
267
174
468
319
310

9
14
3

136
150
126
157
191
176

125,8
103,3
88,3

208,4
130,3
170,0
181,2
150,5
172.2

174,7
139,6
71,2

133,6
73,2

123,2
60,8
90,1
97.8

10

NA

N

NB

1240
1220
950

1080
1200
1170
1820
1300
1730

T7360
18886
18380
18360
18720
17901
17380
17810
17376

901
970

1243
1285
1080
1334
1390
1634

727
795

1308
11-90

900
1140
764

1257
1347

20
23
9

286
230
230
340
244
455

16
19
10
265
192
197
187
188
263

27,6
54,0
41,4
88.4
41.9
77,6
51,9

112.5
152.9

22,3
44.3
43,6
81,9
34,9
66,3
28,5
86,5
88.4

11

NA

N

NB

1750
2020
1700
1930
1340
1230
2900
2080
1680

T7850
18180
17250
17370
16884
16482
16415
17264
17152

992
1234
1130
1330
1175
1066
1517
1491
1502

567
611
665
689
877
883
523
717
894

23
22
22
239
169
182
406
397
354

13
11
5

124
126
148
140
191
211

21,7
21,8
24,1
31,3
18.2
68,9
42,9
54,9
93.0

12,4
10,8
14,2
16,2
13,6
56,0
14,8
18,9
55.4



Persoon volume
(ml/24 uur)

creatinlne
Oimol/24 uur)

osmolen
(mosmol/vol)

osmolallteit
(moBmol/lig)

Na
(mmol/vol)

Na
(mmol/ï)

ADH ADH

12

NA

N

NB

2640
1850
1930
1400
1780
1340
1600
1520
2650

16104
16835
17523 i
17500
16842
16348
16200
17700
17100

919
829
894

1285
1000
1061
1424
1486
1431

348
448
463
918
562
792
890
979
540

16
13
10

160
218
207
331
342
294

NA = Natrlumarm dieet

N = Normaal dieet

NB = Natriumrijk dieet!

6
7
5

199!
90

162
207
225
111

27,5
21,8
32,4
37,0
35,7
38,4
37,6
32,1
60.2

10,4
11,8
16,8
"26,4
20,1
28,7
23,5
21,1
22.7

13

NA

N

NB

1620
1580
680

2940
1700
2650
1350
2550
2200

14418
15958
14668
15228
15300
15430
15065
14868
15620

614
670
567
856
874
933
629
1204
1129

379
424
834
291
514
352
614
472
513

19
8
6

144
170
159
173
310
306

12
5
9
49
100
60
128
123
139

30,8
31,3
24,6
77,6
30,7 I
36,6
49.1
47.4
55.4

19,0
19,8

i 36,2
26,4
18,1

1 13.8
,36,4

i •;':!> 1 8 , 6
25.2


