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Introductie glutamine
De toegenomen wetenschappelijke belangstelling voor het aminozuur glutamine is 
mogelijk het gevolg van de ontwikkeling van complete parenterale voeding in de jaren 
’60 van de vorige eeuw. In de jaren voor 1960 zijn slechts 261 publicaties (0.02% van 
het totale aantal publicaties) over glutamine terug te vinden op Pubmed1. Na 1960 stijgt 
het aantal publicaties over glutamine explosief naar 27835 (0.17% van het totale aantal 
publicaties). Glutamine is namelijk geen standaard onderdeel van deze intraveneuze 
voeding, aangezien het in waterige oplossingen niet stabiel is. En omdat glutamine 
geen essentieel aminozuur is, werd aangenomen dat het ontbreken in de parenterale 
voeding geen kwaad kon.
De inzichten daarover zijn in de tussentijd diepgaand veranderd. Zo beschrijft hoofdstuk 2. 
Klinisch onderzoek laat zien dat een lage plasmaconcentratie van glutamine bij patiënten 
op de intensive care geassocieerd is met sterfte. Gerandomiseerde gecontroleerde 
studies hebben aangetoond dat het normaliseren van de plasmaconcentratie van 
glutamine met behulp van glutamineverrijkte intraveneuze voeding de overleving 
verbetert en dat enterale glutamineverrijkte voeding het aantal infectieuze complicaties 
vermindert. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de manier waarop glutamine 
het herstel van ernstig zieke patiënten bevordert. Het was al bekend dat glutamine 
een belangrijke brandstof en nucleaire bouwstof is voor de cellen van de darm en het 
immuunsysteem. Sinds kort is ook bekend dat glutamine een regulerende rol heeft in het 
lichaam bij ziekte. Zo is vastgesteld dat glutamine de inflammatoire respons bij ziekte 
ondersteunt en afremt, dat het de insulinesensitiviteit bij ziekte bevordert en dat het de 
organen helpt zichzelf te beschermen tegen of te herstellen van de schade als gevolg van 
inflammatie en bijkomende oxidatieve stress. Dit laatste doet glutamine door te zorgen 
voor meer expressie van beschermende ‘heat shock’ eiwitten en door de aanwezigheid 
van de antioxidanten glutathion en taurine te bevorderen. Een aantal studies heeft laten 
zien dat glutamine ook de aanmaak van stikstofmonoxide reguleert in cellen van de 
vaatwand en cellen van het immuunsysteem. Stikstofmonoxide speelt een rol bij de 
vaatverwijding, maar ook bij oxidatieve stress. Het lichaam maakt stikstofmonoxide 
uit arginine, een ander belangrijk aminozuur, dat behalve bij de doorbloeding van de 
organen, een belangrijke rol speelt bij de opbouw van spier- en orgaanmassa en bij de 
wondgenezing tijdens herstel van een trauma of een grote operatie.

Focus van dit proefschrift
Nadat een onderzoeker uit onze groep waarnam dat de toediening van enterale 
glutamineverrijkte voeding aan traumapatiënten zowel de plasmaspiegel van glutamine 
als die van arginine normaliseerde, was de interesse in de relatie tussen de aminozuren 

1  Pubmed, digitale medische bibliotheek
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glutamine en arginine gewekt. Eerder was al waargenomen dat de toediening van 
een enterale glutamineverrijkte voeding aan ratten leidde tot een verhoogde arginine 
productie door de nier. Ander onderzoek met ratten liet zien dat extra toediening van 
glutamine de doorbloeding van de splanchicus (darm, lever en milt) verbeterde. Dat 
bracht ons op het idee dat de specifieke omzetting van glutamine in arginine wellicht 
gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de heilzame werking van glutamine.
Met de studies beschreven in dit proefschrift wordt getracht meer inzicht te krijgen in 
de metabole relatie tussen glutamine en arginine. Eerder dierexperimenteel onderzoek 
suggereert dat de synthese van arginine als volgt plaatsvindt: glutamine wordt omgezet 
in citrulline in de darm, dat vervolgens aan de circulatie wordt afgegeven, de lever 
passeert en ten slotte door de nieren wordt omgezet in arginine. Met het onderzoek 
beschreven in dit proefschrift wordt deze metabole route in zijn geheel onderzocht en 
gekwantificeerd in muizen en mensen.  Het dipeptide alanyl-glutamine is betrokken bij 
deze studies, omdat dit een stabiel alternatief is voor glutamine en al therapeutisch 
wordt toegepast.

De invloed van de voedingsroute op plasmaconcentraties van glutamine, 
citrulline en arginine, met de toediening van alanyl-glutamine (Hoofdstuk 3)
Het eerste onderzoek is uitgevoerd met chirurgische patiënten vóór de operatie, waarbij 
bekeken is wat het effect is van de route van toediening, intraveneus of enteraal, van een 
interventie dosis alanyl-glutamine op de plasmaconcentraties van de alanyl-glutamine, 
glutamine, glutamaat, citrulline en arginine. Glutamaat is het eerste aminozuur waarin 
glutamine kan worden omgezet alvorens het bijvoorbeeld wordt omgezet in citrulline.
De dipeptide werd met enterale toediening volledig gehydroliseerd in de splanchicus. 
De splanchicus consumeerde direct ongeveer de helft van de enteraal toegediende 
hoeveelheid glutamine, maar liet een deel passeren dat leidde tot een verhoging van de 
plasmaconcentratie van glutamine. Met intraveneuze toediening van alanyl-glutamine 
steeg de plasmaconcentratie van glutamine significant hoger dan met enterale 
toediening. De consumptie van enteraal toegediende glutamine door de splanchicus 
bleek tevens uit de stijging van de plasmaconcentraties van glutamaat en citrulline, 
welke meer stegen met enterale dan met intraveneuze toediening van de dipeptide. 
Deze waarnemingen ondersteunen de theorie dat glutamine wordt omgezet in citrulline 
in de darm. Opvallenderwijs leidde deze hoge plasmaconcentratie van citrulline niet tot 
een verhoging van de plasmaconcentratie van arginine. Intraveneuze toediening van 
de dipeptide leidde daarentegen wel tot een stijging van de plasmaconcentratie van 
arginine.



21Nederlandse Samenvatting

Omdat plasmaconcentraties geen informatie bieden over de herkomst van glutamine, 
citrulline en arginine in het lichaam, werd het onderzoek voortgezet met - door stabiele 
isotopen - verzwaarde/gelabelde glutamine, citrulline en arginine. Omdat het gelabelde 
molecuul zich metabool net zo gedraagt als de in de natuur overwegend voorkomende 
lichtere variant, kunnen omzettingen van de bestudeerde aminozuren worden 
gekwantificeerd.

De voedingsroute is van invloed op de bijdrage van glutamine aan de synthese 
van arginine in muizen (Hoofdstuk 4)
Een 2-tal muizenexperimenten werd uitgevoerd waarbij een interventie dosis gelabeld 
glutamine werd gegeven. In het 1e experiment kregen de muizen gelabelde glutamine 
intraveneus of enteraal. In het 2e experiment kregen de muizen gelabelde glutamine 
in de vorm van de dipeptide alanyl-glutamine intraveneus of enteraal. De resultaten 
laten zien dat glutamine in muizen via citrulline wordt omgezet in arginine. Er werd 
meer arginine uit glutamine gesynthetiseerd wanneer glutamine, als vrij molecuul en 
dipeptide, enteraal werd aangeboden. Ook bleek dat uit het vrije glutamine meer arginine 
werd gemaakt dan uit de dipeptide. Deze bemoedigende resultaten hebben vervolgens 
geleid tot een reeks humane studies.

Glutamine is een belangrijke precursor voor de synthese van arginine in 
mensen (Hoofdstuk 5)
Ten eerste werd bij 8 patiënten onder nuchtere omstandigheden tijdens abdominale 
chirurgie met behulp van stabiele isotopen de omzetting van glutamine in citrulline 
en vervolgens arginine onderzocht. De operatie bood ons tevens de mogelijkheid te 
bekijken wat de afzonderlijke bijdrage was van de darm, de lever en de nieren aan deze 
omzettingen. Van totale omzetting van plasma citrulline was 83% afkomstig van plasma 
glutamine en van de totale omzetting van citrulline werd 76% gebruikt voor de synthese 
van arginine. Zo kon worden berekend dat 64% van het nieuw gesynthetiseerde plasma 
arginine afkomstig was van plasma glutamine. Uit de analyse van het niermetabolisme 
bleek dat meer dan 50% van het circulerende plasma citrulline werd opgenomen door 
de nieren, wat resulteerde in een equimolaire afgifte van plasma arginine door de 
nieren. De bijdrage van de nier aan de totale omzetting van citrulline in arginine in het 
hele lichaam bedroeg ca. 60%. Waar de overige 40% van het nieuw gesynthetiseerde 
arginine had plaats gevonden, kon alleen over worden gespeculeerd. Een mogelijke 
verklaring is dat de enzymen die de laatste stappen van de aanmaak van arginine 
begeleiden ook voorkomen in andere cellen, zoals levercellen, endotheelcellen en 
de macrofagen. Echter, in deze cellen wordt arginine aangemaakt en afgebroken in 
intracellulaire substraatcycli, de ureumcyclus (lever) en de stikstofmonoxidecyclus 
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(endotheelcellen en macrofagen), wat theoretisch niet tot netto afgifte van arginine aan 
de circulatie kan leiden. Het resultaat van deze studie suggereert dat de omzetting 
van citrulline in arginine in deze substraatcycli mogelijk toch leidt tot netto afgifte van 
arginine aan de circulatie.

Darm- en levermetabolisme van glutamine en citrulline in mensen 
(Hoofdstuk 6)
In dit hoofdstuk worden de resultaten van dezelfde studie op het niveau van de darm 
en de lever beschreven. De darm neemt 19% van de in het lichaam geproduceerde 
glutamine op. De glutamineconsumptie door de darm correleert met het aanbod van 
glutamine aan de darm. Dit suggereert dat het metabolisme van glutamine in de darm 
gereguleerd wordt door het aanbod van glutamine. De aanmaak van citrulline uit 
glutamine in de darm kwam overeen met de totale citrullineproductie door de darm en de 
totale productie van citrulline in het lichaam. Hieruit blijkt dat glutamine de belangrijkste 
precursor is voor citrulline en dat de darm de belangrijkste plek is voor deze omzetting 
bij de mens. Een ander resultaat was dat citrulline de lever niet klakkeloos passeert. De 
lever blijkt neemt een bepaalde hoeveelheid citrulline op en geeft dezelfde hoeveelheid 
ook weer af te geven aan de circulatie.

De fractionele extractie van glutamine in de darm is afhankelijk van de 
voedingsroute van glutamine in mensen (Hoofdstuk 7)
Het doel van de hier opvolgende stabiele isotopenstudie was om vast te stellen in de 
mens of de route van glutamine toedienen, intraveneus of enteraal, van invloed is op 
de omzetting van glutamine in citrulline in de darm en op de synthese van arginine 
uit citrulline afkomstig van glutamine in de nieren. Een ander aandachtspunt was de 
fractionele extractie (= opname als % van het aanbod) van glutamine in de darm. Voor 
dit doel werden 16 patiënten die abdominale chirurgie ondergingen geïncludeerd.
Intraveneuze toediening van gelabeld glutamine leidde tot een 2x zo hoge 
plasmaverrijking (= verhouding tussen gelabeld en ongelabeld aminozuur) van gelabelde 
glutamine als enterale toediening. Dit weerspiegelt de splanchische extractie van 
enteraal toegediende glutamine. De fractionele extractie van glutamine in de darm was 
3x zo hoog met enterale versus intraveneuze toediening van glutamine. Dit is de eerste 
keer dat de voorkeur van de darm voor enteraal toegediende glutamine met behulp van 
stabiele isotopen is vastgesteld bij de mens. Deze bevinding wijst op een intensiever 
metabolisme van enteraal toegediende glutamine in de darm. Dit wordt ondersteund 
door de waarneming dat de darm meer citrulline afkomstig van glutamine afgaf aan het 
plasma van de poortader met enterale dan met intraveneuze toediening van glutamine. 
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De voedingsroute van glutamine was niet van invloed op de omzetting van citrulline 
afkomstig van glutamine in arginine door de nieren.

Enterale toediening van alanyl-glutamine levert een grotere bijdrage aan de 
synthese van arginine dan intraveneus toegediening van de dipeptide
(Hoofdstuk 8)
Het doel van deze stabiele isotopenstudie was te onderzoeken welke bijdrage glutamine 
levert aan de synthese van arginine wanneer het wordt aangeboden als het dipeptide 
alanyl-glutamine via de intraveneuze of enterale route. Doordat deze studie dezelfde 
opzet had als onze voorgaande humane studies, werd de mogelijkheid gecreëerd om 
op lichaamsniveau en orgaanniveau (darm, lever, nieren) de effecten van het molecuul, 
vrij glutamine of alanyl-glutamine, en de voedingsroute, intraveneus of enteraal, te 
vergelijken.
De resultaten laten zien dat glutamine afkomstig van alanyl-glutamine bijdraagt aan 
de synthese van arginine. Enterale toediening van de dipeptide droeg meer bij aan de 
synthese van arginine dan intraveneus toegediende alanyl-glutamine. Ondanks het feit 
dat enteraal toegediende alanyl-glutamine bijna volledig verdween en dus gehydrolyseerd 
werd in de darm, bleek de fractionele extractie van glutamine niet te verschillen met 
intraveneuze of enterale toediening van de dipeptide. De meest interessante bevinding 
was dat de darm arginine afkomstig van glutamine bleek af te geven aan het plasma van 
de poortader. Dit werd eerder niet waargenomen met enterale toediening van het vrije 
molecuul glutamine. De stress respons als gevolg van de chirurgie en het gelijktijdige 
aanbod van alanine aan de darm met enterale toediening van alanyl-glutamine hebben 
mogelijk bijgedragen.
De hogere plasmaverrijking van gelabelde citrulline afkomstig van glutamine met 
enterale toediening van de dipeptide kon niet worden verklaard door een hogere 
afgifte vanuit de darm. Ook bleken de nieren geen bijdrage te leveren aan de hogere 
plasmaverrijking van gelabeld arginine afkomstig van glutamine met enterale toediening 
van alanyl-glutamine, ondanks een hoger aanbod van gelabelde citrulline afkomstig van 
glutamine met enterale toediening van de dipeptide aan de nieren. De leverresultaten 
leverden hiervoor ook geen verklaring. Gespeculeerd wordt dat het immuunsysteem 
een bijdrage heeft geleverd aan de hogere plasmaverrijking van gelabeld citrulline en 
arginine, afkomstig van glutamine met enterale toediening van de dipeptide.
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Belangrijkste bevindingen en conclusie 
l	 De metabole route van glutamine via citrulline naar arginine bestaat in muizen en 

mensen.
l	 Glutamine een belangrijke precursor voor nieuw gesynthetiseerde arginine in de 

mens.
l	 Glutamine is de belangrijkste precursor voor citrulline en de darm is de belangrijkste 

plek voor deze omzetting in de mens.
l	 Enterale toediening van glutamine leidt tot een hogere fractionele extractie van 

glutamine en een grotere afgifte van citrulline afkomstig van glutamine, dan 
intraveneuze toediening van glutamine.

l	 Glutamine afkomstig van alanyl-glutamine levert ook een bijdrage aan de synthese 
van arginine. Enterale toediening van de dipeptide levert de grootste bijdrage.

l	 De darm geeft arginine afkomstig van glutamine af aan het plasma van de poortader 
met enterale toediening van de dipeptide.

Concluderend kan worden gesteld dat de route van toedienen, intraveneus of enteraal, 
en de moleculaire presentatie van glutamine, als vrij molecuul of alanyl-glutamine, van 
invloed zijn op de omzetting van glutamine in citrulline en (vervolgens) arginine. Hiermee 
dient rekening te worden gehouden bij toekomstig onderzoek naar effecten van glutamine 
en bij de klinische toepassing. Omdat er een verschil bestaat tussen het metabolisme 
van enteraal of intraveneus toegediende (alanyl-)glutamine, is het waarschijnlijk dat het 
positieve effect van glutamine op herstel ook beïnvloed wordt door de toedieningsroute. 
Daarom zou het zo kunnen zijn dat de ernstig zieke patiènt het meeste baat heeft bij een 
combinatie van enteraal en intraveneus toegediende glutamine.

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
Onderzoeken in het proefschrift bevestigen het belang van de metabole relatie tussen 
glutamine en arginine. Echter, het onderzoek roept ook veel vragen op. Meer onderzoek 
is nodig om deze vragen te beantwoorden en om de kennis op termijn te vertalen naar 
de klinische praktijk. Het geven van (extra) alanyl-glutamine lijkt een goede manier om 
(ernstig) zieke patiënten te voorzien van voldoende glutamine, vanwege het stabiele 
karakter van deze dipeptide in waterige oplossingen en het omdat het snel door het 
lichaam wordt geklaard. Echter, uit de resultaten van dit proefschrift blijkt dat vrij glutamine 
en de dipeptide alanyl-glutamine metabool niet zondermeer uitwisselbaar zijn.
Ook moet worden opgemerkt dat de stabiele isotopenstudies in dit proefschrift zijn 
uitgevoerd bij chirurgische patiënten in gevaste toestand, terwijl ernstig zieke patiënten 
zijn die gevoed worden waarschijnlijk het meeste profijt hebben van glutamine.
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Daarom wordt aangeraden in toekomstige studies, bij voorkeur bij ernstig zieke 
patiënten, te bekijken wat het effect is van een interventie dosis alanyl-glutamine op 
het de omzetting van glutamine via citrulline in arginine. Op dit moment wordt gewerkt 
aan de opzet van 2 nieuwe stabiele isotopenstudies. Eerst zal bekeken worden wat het 
effect is van intraveneus of enteraal toegediende alanyl-glutamine (0.5 g · kg-1 · d-1) op 
het lichaamsmetabolisme en orgaanmetabolisme (darm, lever, nieren) van glutamine, 
citrulline en arginine. Deze studie zal opnieuw worden uitgevoerd tijdens abdominale 
chirurgie, zodat toegang wordt verkregen tot de relevante bloedvaten. De andere studie 
heeft als doel om het effect van alanyl-glutamineverrijkte  (0.5 g · kg-1 · d-1) enterale 
voeding op de omzetting van glutamine in citrulline en vervolgens arginine te meten 
bij ernstig zieke patiënten. Om de rol van de darmen bij de metabole omzetting van 
glutamine in de tweede studie goed in kaart te kunnen brengen wordt de gelabelde 
glutamine zowel intraveneus als enteraal gegeven, in gerandomiseerde volgorde, op 2 
opeenvolgende dagen.

Ook kan worden onderzocht wat de rol van de darm en het immuunsysteem is bij de 
synthese van arginine. Hierbij is het interessant om de expressie van de genen die 
coderen voor de enzymen betrokken bij de synthese van arginine te onderzoeken.
Ook zijn studies nodig die het effect onderzoeken van een gecombineerde toediening 
van glutamine (intraveneus en enteraal) op het herstel van ernstig zieke patiënten. 
Deze patiënten hebben immers baat hebben bij lokale effect (bescherming van de 
darmintegriteit) en het systemische effect van glutamine (effect op immuunsysteem, 
oxidatieve stress en insulineresistentie). Deze hypothese wordt ondersteund door de 
recent gestarte trial, waaraan 1200 ernstig zieke patiënten deelnemen. Het primaire 
doel van deze studie is te onderzoeken welk effect een combinatie van intraveneuze en 
enterale toediening van glutamine, al dan niet in combinatie met antioxidanten, heeft op 
de mortaliteit.
Uiteindelijk zal dergelijk onderzoek bijdragen aan ‘voeding op maat’ voor ernstig zieke 
patiënten. Hierbij wordt rekening wordt gehouden met de individuele behoefte van 
de patiënt. Bijvoorbeeld, een patiënt met nierfalen heeft mogelijk wel belang bij een 
arginineverrijkte voeding terwijl een patiënt met leverfalen juist geen belang heeft bij 
een arginenverrijkte voeding.
De samenstelling van deze ‘voeding op maat’ moet flexibel genoeg zijn om de juiste 
hoeveelheid calorieën, eiwit, micro-nutriënten en toegevoegde ‘sleutel nutriënten’ zoals 
glutamine en/of arginine te bevatten welke de individuele patiënt nodig heeft.
‘Voeding op maat’ zou idealiter stapsgewijs moeten worden ontwikkeld, waarbij het effect 
van 1 ‘sleutel nutriënt’ per keer wordt onderzocht, zodat problemen met de interpretatie 
van de resultaten wordt vermeden.


