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GLUCOSETOLERANTIE, INSULINERESER VE EN 

MICRO-ANGIOP ATHIE 

Een onderzoek bij prediabetes, acromegalie en hypertriglyceridemie. 



STELLINGEN 

I. 

Aan diabetespatienten dient met voorrang werkgelegenheid te 
worden aangeboden. 

II. 

Een verhoogde groeihormoonafgifte heeft geen invloed op de 
ontwikkeling van diabetische retinopathie. 

III. 

Een verdikking van ,de basale membraan ronà spiercapillairen is 
reversibel. 

IV. 

Toediening van somatostatine ten einde secundaire hormonale 
afwijkingen bij juveniele diabeten te herstellen (New. Engl. J. Med. 
291: 444, 1974) doet de kans op hypoglycemie toenemen. 

v. 

De glucosebelastingscurve wordt voornamelijk bepaald door de 
,,glucose-handling" door de lever. 

VI. 

Het routine-röntgenonderzoek van het colon dient door middel 
van de dubbelcontrastmethode te geschieden. 

Thijn C. J. P. Proefschrift 1964. 

VII. 

Beperking van de O2-concentratie in couveuses tot maximaal 
40 '0/o ter preventie van retrolentale fibroplasie is evenzeer te ver
werpen als het in het verleden ongelimiteerd toedienen van zuurstof. 

Lancet 2: 954, 1973. 

VIII. 

Wanneer bij patienten met een ma1igne huidafwijking een ver
hoogd operatierisico bestaat, dient cryochirurgische behandeling 
vaker te worden overwogen. 



IX. 

De "low renin hypertension" welke (soms tijdelijk) kan ontstaan 
na nefrectomie wegens eenzijdige nierarteriestenose berust op "re
setting" van de natriurese. 

Lancet 2: 320, 1974. 
Donker, A. J. M. e.a. Lancet: Original, ter perse. 

X. 

Bij het tijdens operatie verrichten van een leverbiopsie verdient 
een naaldbiopsie de voorkeur boven een kleine wigexcisie. 

XI. 

De T3-bepaling in serum heeft slechts zin ter bevestiging van een 
reeds via indirecte methoden gestelde diagnose "T3-hyperthy
reoidie". 

XII. 

In de benaming "medisch verantwoorde onderbreking van de 
zwangerschap" heeft de term "medisch" een onverantwoord be
perkte betekenis. 
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INLEIDING 

Hyperglycemie, na belasting met glucase dan wel spontaan, hoe
wel voor de klinicus de belangrijkste graadmeter voor het instellen 
van de therapie, is slechts één van de symptomen die kenmerkend 
zijn voor diabetes mellitus. Ten aanzien van de vet- en eiwitstofwis
seling uit het tekort aan insuline bij ontregelde diabetespatienten zich 
in een verhoging in het bloed van de vrije vetzuren en de insulino
gene aminozuren. De verandering in het metabolisme van koolhy
draten, vetten en eiwitten wordt mogelijk nog versterkt door secun
dair verhoogde bloedconcentraties van groeihormoon en glucagon 
(Gerich 1974). Naast deze metabole afwijkingen bij diabetes mellitus 
komen vaatafwijkingen voor. Verschijnselen van atherosclerose tre
den bij diabetespatienten op jongere leeftijd op dan bij personen met 
een normale glucosetolerantie. Kenmerkend, zonder spècifiek te zijn 
voor diabetes mellitus, is de zogenaamde diabetische micro-angiopa
thie in de kleinere arteriolen, venulen en capillairen. Deze micro
angiopathie komt gegeneraliseerd door het lichaam voor maar uit 
zich klinisch vooral in retinopathie, nefropathie en neuropathie en 
vormt als zodanig de basis voor een aanzienlijke bijdrage in de mor
biditeit bij diabetespatienten. 

Personen met een predispositie voor diabetes mellitus zouden, nog 
voor een stoornis in de glucosetolerantie aanwezig is, reeds een stoor
nis in de insuline-afgifte vertonen (Cerasi 1967, Daweke 1968, 
Soeldner 1968, Serrano-Rios 1970). De waarneming van Siperstein 
(1968) van een verdikte basaalmembraan bij gepredisponeerde per
sonen, voordat er van een vermindering van de glucosetolerantie 
sprake is, wordt door anderen (Williamson 1969, Pometta 1973) aan
gevochten. 

Het aan dit proefschrift ten grondslag liggende onderzoek heeft 
tot doel nader inzicht te verkrijgen in de onderlinge samenhang tussen 
de glucose-tolerantie en de afgifte van insuline tijdens stimulatie en 
micro-angiopathie in skeletspierweefsel. Het onderzoek is verricht bij 
personen die, wegens uiteenlopende redenen, een verhoogde kans heb
ben op een stoornis in de glucosetolerantie. 

In de eerste plaats werden prediabeten, nakomelingen van twee 
diabetische ouders met een normale glucosetolerantie, onderzocht. 
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Het doel was een antwoord te krijgen op de vraag of verdikking van 
de basaalmembraan voorafgaat aan cca stoornis in de insulinesecretie 
6f dat de volgorde van gebeurtenissen juist andersom plaatsvindt, 6f 
dat de beide processen simultaan verlopen. 

In verband met publicaties over een gunstig effect van het uitscha
kelen van de groeihormoonafgifte bij diabeten op een bestaande reti
nopathie werd onderzoek gedaan naar micro-angiopathie bij personen 
met een actieve acromegalie. 

Tijdens het onderzoek bleek dat bij patienten met hypertrigly
ceridemie een verdikte basaalmembraan in skeletspieren v66rkomt. 
Dit leidde tot de bestudering van de relatie tussen de insuline-afgifte, 
de vetstofwisseling en de basaalmembraandikte bij deze patienten. 
Het doel was na te gaan in hoeverre het mogelijk is met een kool
hydraatarm vermageringsdieet de verschillende processen te beïnvloe
den. 
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Hoofdstuk I 

INSULINE-AFGIFTE BIJ NORMALEN EN MENSEN MET 
DIABETES OF PREDIABETES MELLITUS 

(LITERATUUROVERZICHT) 

1. Inleiding. 
Diabetes mellitus is een erfelijke aandoening. Het manifest worden 

van het beeld is sterk afhankelijk van bijkomstige factoren. De juiste 
wijze van overerving is niet bekend, maar komt het meest overeen 
met een autosomaal recessief overervinsgpatroon (Steinberg 1961). 
Hierbij zouden meerdere genen betrokken zijn (Simpson 1964 ). De 
kans op het aantreffen van een gestoorde glucosetolerantie bij nako
melingen van twee diabetische ouders wordt berekend op minstens 
35 0/o (Falconer 1967). Heeft slechts één van beide ouders diabetes, 
dan is de kans op diabetes bij nakomelingen driemaal zo klein (Simp
son N. E. 1968). Het lijkt bovendien dat het bij eeneiige tweelingen 
van belang is voor de concordantie op welke leeftijd de diabetes 
ontstaat. Ontstaat de diabetes op jeugdige leeftijd, dan is de kans 
voor de andere helft van de tweeling om diabetes te ontwikkelen 
geringer dan wanneer de diabetes van de andere helft zich op oudere 
leeftijd ontwikkelt (Tattersal 1972). 

De genetische factoren kunnen mogelijk tot uiting komen in een 
afwijkend patroon van insulinesecretie, nog voordat een stoornis in 
de glucosestofwisseling aantoonbaar is. Dit kan worden onderzocht 
door met verschillende stimulatietesten het insuline-afgiftepatroon 
te bestuderen bij normale controlepersonen, patienten met diabetes 
mellitus en personen met een genetische predispositie voor diabetes 
mellitus zonder stoornis in de glucosetolerantie. Naast de insuline
spiegels kan het verloop van de spiegels van een aantal hormonen, 
zoals glucagon en groeihormoon, als parameter worden gebruikt in 
relatie met de stofwisseling van koolhydraten, vetten en eiwitten. 

Diabetes mellitus gaat gepaard met vaatafwijkingen zoals micro
angiopathie van de retina, de glomerulus of de skeletspieren. De 
relatie tussen deze vaatafwijkingen en het bestaan van een insuline
tekort is onvoldoende bekend. Morfologisch onderzoek naar micro
angiopathie bij mensen met een erfelijke aanleg voor diabetes mellitus 
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zou licht kunnen werpen op de vraag of deze morfologische afwij
kingen eerder of later optreden dan de veranderingen in de insuline
secretie. Treden ze eerder op dan zou dit een argument ten gunste 
van een onafhankelijke ontstaanswijze zijn. 

Omdat er op dit gebied veel verwarring heerst, worden hier eerst 
een aantal begrippen gedefinieerd die verder in dit proefschrift ge
bruikt zullen worden om de aanleg tot diabetes en de meerdere of 
mindere mate van glucosetolerantie aan te duiden : 
normaal personen zonder familiebelasting en 

zonder enige aanwijzing voor glucose
intolerantie. 

prediabetes mellitus 

latente diabetes mellitus 

chemische diabetes mellitus 

manifeste diabetes mellitus 

personen zonder enige aanwijzing 
voor glucose-intolerantie, maar met 
een belaste familie-anamnese; met 
name vallen hieronder de gezonde 
helft van een eeneiige tweeling, waar
van de andere helft diabetes mellitus 
heeft en de nakomelingen van twee 
diabetische ouders. In dit proefschrift 
zullen alleen de laatste twee catego
rieën met de term prediabetes mellitus 
worden aangeduid. 
personen met een normale glucose
toleran tie, die echter gestoord is tij-
dens stress; de familie-anamnese hier
bij doet niet ter zake. 
personen met normale nuchtere bloed
suikerspiegels, echter met een gestoor
de glucosebelastingscurve. 
personen met nuchter reeds verhoog
de bloedsuikers. 

Ondanks deze definities doen zich bij discussies vele misverstanden 
voor ten aanzien van deze begrippen : 
1. een familie-anamnese veronderstelt dat de wettige ouders ook de 

natuurlijke ouders zijn. Voorts is een familie-anamnese weinig 
betrouwbaar en is bij familieleden zelden volgens strenge criteria 
onderzoek gedaan naar de glucosetolerantie. 
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2. Bij het bepalen van de glucosetolerantie wordt gebruik gemaakt 
van wisselende hoeveelheden glucose; bovendien worden ver
schillende criteria gebruikt om de glucosetolerantie te classificeren 
(American Diabetes Association 1969). 

3. De reproduceerbaarheid van een glucosetolerantietest is beperkt. 
4. De benaming prediabetes mellitus wordt in de literatuur verschil

lend gebruikt, bijv. voor : 
a. personen met een positieve familie-anamnese, waarbij de mate 

van familiaire belasting sterk uiteen kan lopen, 
b. personen met een positieve familie-anamnese, zonder dat een 

latente glucose-intolerantie is uitgesloten, 
c. personen zonder positieve familie-anamnese, maar met een 

verminderd insulinesecretiepatroon tijdens stimulatie. 

II. Stofwisseling van glucose en vrije vetzuren. 
In nuchtere toestand maakt de mens voor zijn energievoorziening 

vooral gebruik van de verbranding van vrije vetzuren. De glucose
spiegel wordt dan op peil gehouden door middel van glycogeen
afbraak (glycogenolyse) en glucose-nieuwvorming uit aminozuren en 
glycerol (gluconeogenese). In nuchtere toestand is de insulinespiegel 
laag, de glucagonspiegel hoog (Unger 1971 a en b ). Glucagon bevor
dert de bovengenoemde processen van glycogenolyse en gluconeo
genese. Tijdens vasten stijgt ook de concentratie van groeihormoon. 
Groeihormoon speelt evenals glucagon een rol bij het beschikbaar 
stellen van energie tijdens vasten. Het bevordert dan de lipolyse. 

Na de toediening van glucose wordt de insuline-afgifte gestimu
leerd en de af gif te van glucagon en groeihormoon geremd. Onder 
deze omstandigheden is glucose het belangrijkste energiesubstraat 
voor de stofwisseling, ook in de vetcellen. Hierdoor wordt de af gif te 
van vrije vetzuren geremd en daalt de spiegel van vrije vetzuren. 

Toediening van eiwitten geeft aanleiding tot afgifte van zowel 
insuline, glucagon, als groeihormoon. Insuline en groeihormoon be
vorderen het eiwitanabolisme. Een ernstige daling van de bloed
suikerspiegel wordt voorkomen als gevolg van de gelijktijdige afgifte 
van glucagon. Deze gelijktijdige stijging van glucagon en groeihor
moon kan worden voorkomen door samen met eiwit glucose toe te 
dienen. 

Bij diabetespatienten bestaat hyperglycemie, óf na belasting met 
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glucose, 6f reeds nuchter. De insuline-afgifte is onvoldoende, terwijl 
de glucagon-afgifte verhoogd is. Toediening van glucose (Müller 
1970) of insuline (Unger 1972) kan de glucagonafgifte niet vol
doende onderdrukken. Behalve een hypofunctie van de betacel zou 
een hyperfunctie van de alphacel van het pancreas de oorzaak van 
de verhoogde bloedsuiker� kunnen zijn bij diabetes mellitus. Wanneer 
een toestand van ontregeling van diabetes mellitus ontstaat, worden 
verhoogde groeihormoonspiegels gevonden. Deze situatie is vergelijk
baar met de toestand van langdurig vasten bij de gezonden, waar 
ook een verminderde mogelijkheid is van glucose-utilisatie. Stijging 
van het groeihormoongehalte bij precoma en coma diabeticum is 
secundair aan de metabole veranderingen. In hoeverre bij diabetes 
mellitus mogelijk ook een geringe toename van de groeihormoon
afgifte van betekenis zou kunnen zijn voor het ontstaan van de 
diabetes, is onzeker. Ook bij optimaal geregelde diabetes mellitus 
komen er in het verloop van de dag licht verhoogde groeihormoon
spiegels voor ( Corrall 197 4). 

De verminderde mogelijkheid tot glucose-utilisatie bij diabetes 
patienten vindt zijn weerslag in de stofwisseling van de vrije vet
zuren. Sterk verhoogde spiegels worden gevonden bij patienten met 
een coma diabeticum. Door de meeste onderzoekers wordt echter 
geen verschil in FF A-concentraties, basaal en tijdens orale glucose
toediening, gevonden tussen controlepersonen en prediabeten (Boden 
1968, Rojas 1969, Serrano-Rios 1970, Sterky 1973). Colwell daaren
tegen vindt zowel basaal als tijdens de eerste 45 minuten van de 
OGTT wel een hogere FFA-spiegel bij prediabeten (1967). Bij nako
melingen van twee diabetische ouders die wel een gestoorde OGTT 
hebben, vindt Kyner (1972) een verhoogde nuchtere FFA-concen
tratie. Tijdens de orale GTT wordt geen veranderd FFA-reactie
patroon bij reeds latente (Ricketts 1966) en chemische diabeten 
(Kyner 1972) gevonden. Reitsma (1966) vindt tijdens orale glucose
belasting bij diabeten van het overgewichtstype, dat de laagste FFA
concentratie later wordt bereikt dan bij controlepersonen. 

Tijdens de IVGTT is het FFA-reactiepatroon tussen controleper
sonen en prediabeten niet verschillend (Boden 1968, Rojas 1969, 
Serrano-Rios 1970). Evenmin tussen controlepersonen en familiair 
belaste personen met een normale glucosetolerantie (Sterky 1973 ). 
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Tijdens arginine-infusie vindt Merimee (1965 en 1966 c) bij con
trolepersonen een veel duidelijker daling van de FFA (tot 25 0/o) 
dan bij diabeten (tot 70 0/o). Tijdens de COGTT vinden Boden (1968) 
en Rojas (1969) geen verschil in het gedrag van FFA tussen controle
personen en prediabeten. 

Zolang de glucosetolerantie gehandhaafd wordt, is er dus geen 
duidelijk reproduceerbare stoornis in de FFA-huishouding. Dit geldt 
ook in situaties waar de meeste onderzoekers aanwijzingen vinden 
voor een verminderde insuline-af gif te. Een verminderde insuline
af gite, zoals bij prediabeten voorkomt, hoeft dus nog niet direct 
te leiden tot een met de gebruikelijke methoden aantoonbare stoornis 
in de stofwisseling van glucose en/of vrije vetzuren. 

III. Insuline-afgifte. 

a. Basale insulinespiegels in het bloed. 
Bij normalen wordt een basale insulinespiegel gemeten van minder 

dan 20 µE/ml. Het bloedsuikergehalte hierbij bedraagt 80-100 
mg/100 ml. Het bloedsuikergehalte kan zich ondanks glucosever
branding handhaven dankzij glycogenolyse en gluconeogenese. Lang
durig vasten leidt tot daling van de insulinespiegel. Het glucose
gehalte daalt ook iets. Gegeven de reeds lage insulinespiegels bij 
normalen is het moeilijk op grond van nuchtere insulinewaarden 
onderscheid te maken t.o.v. diabetes mellitus. Dan worden normale 
concentraties gevonden, hoewel men moet bedenken dat dit veelal 
gepaard gaat met een verhoogd bloedsuikergehalte. Bij de verge
lijking tussen normalen en diabeten moet de factor adipositas worden 
verdisconteerd. 

Basaal verhoogde IRI* -spiegels worden o.a. waargenomen bij 
adipositas en acromegalie. Het nuchtere bloedsuikergehalte is in deze 
toestanden normaal, zodat de verhoogde insulinespiegel gezien moet 
worden als uiting van insulineresistentie. Algemeen wordt aange
nomen dat bij adipositas de vergrote vetcellen verminderd gevoelig 
zijn voor insuline en derhalve de oorzaak zijn van de hogere insuline
waarden. Daarnaast zijn er waarnemingen die de gedachte steunen, 
dat de verhoogde insulinespiegels het gevolg zijn van een hoog 

::•) IRI = Immuno Reactive Insulin. 
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koolhydraatgehalte in het dieet (Grey 1971 ,  Peterson 1 971 ) en dat 
hypoglycemie zou ontstaan, wanneer geen resistentie voor insuline 
bestond. Overgewicht veroorzaakt door spiermassa gaat niet gepaard 
met basaal verhoogde insulinespiegels (Kalkhoff 1 971 ). 

b. Stimulatie van de insitline-afgifte. 
De afgifte van insuline komt op gang na stimulatie van de betacel 

van het pancreas door bijv. een verhoogde glucosespiegel in het bloed. 
Intracellulair wordt de stimulans doorgegeven via cyclisch AMP 
(Turtle 1967). Alpha-adrenerge stimulatie remt de insuline-afgifte 
(Porte 1967), terwijl beta-adrenerge stimulatie de insuline-afgifte 
stimuleert (Robertson 1973 a en b ). 

I. Insuline-afgifte tijdens orale glucosebelasting. 

a. Bij normalen. 
Na orale belasting met glucose wordt in het algemeen de hoogste 

insulinespiegel bereikt na 30 tot 60 minuten ; daarna treedt een 
daling in, zodat ongeveer twee uur na belasting de uitgangspositie 
weer is bereikt. In vergelijking tot de intraveneuze glucosebelasting 
worden na orale glucosetoediening bij lagere bloedsuikers hogere 
insulinespiegels gevonden (Elrick 1964, Mclntyre 1 965, Perley 1967). 
Verschillende darmfactoren werden onderzocht op hun vermogen 
de insuline-afgifte na toediening van glucose te potentiëren : 
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secretine (Dupré 1964 en 1 966) bleek deze potentiërende werking 
te bezitten. De afgifte van secretine loopt via gastrine (Chisholm 
1969). Secretine zou ook de stimulatie tot insuline-afgifte door 
arginine potentiëren (Dupré 1969). Lerner (1970) neemt alleen 
een potentiëring door secretine van de acute insuline-afgifte waar. 
Daar toediening van secretine de glucosetolerantie niet doet ver
beteren (Kraegen 1970), moet rekening worden gehouden met 
het opwekken door secretine van insulineresistentie en daardoor 
hogere insulinespiegels. 
enteroglucagon (Unger 1 968) kwam als versterker van het 
glucosesignaal tot insuline-afgifte te vervallen (Marco 1 972 a), 
toen bleek dat na gastrectomie hogere enteroglucagonspiegels 
tijdens orale glucosebelasting niet gepaard gingen met hogere 
insulinespiegels. 



het aanvankelijk waargenomen potentiërend effect van pancreo
zymine (Dupré 1969) blijkt op aanwezigheid van het gastric 
inhibiting polypeptide te berusten (Dupré 1973, Cataland 1974 ) .  
de rol van de sympatische en parasympatische innervatie van de 
tractus digestivus valt moeilijk te kwantificeren; wel wordt na 
vagotomie een hogere insuline-afgifte na orale belasting met 
glucose waargenomen (Vinik 1973). 

b. Bij diabeten. 
Bij ouderdomsdiabeten wordt na orale glucosebelasting een ver

traagde insulinestijging gevonden. Bij diabeten met een normaal 
lichaamsgewicht en normale nuchtere bloedsuikers wordt eenzelfde 
insuline-afgiftepatroon gevonden (Seltzer 1967). 

Echter wegens sterkere hyperglycemie bij diabeten is de glyce
mische prikkel tot insuline-af gif te groter dan bij normalen. Correctie 
voor dit verschil in de vorm van de insulinogene index (b,. IRI/ 
b,. glucose *)  maakt duidelijk dat een verminderde glucosetolerantie 
samengaat met een verminderde insulinogene index (Seltzer 1967, 
Floyd 1968, Khurana 1971 ) .  Bij latente diabeten ligt de insulinogene 
index tussen die van normalen en chemische diabeten in (Floyd 
1968) .  Bij personen met een trage bloedsuikerdaling vindt Hales 
(1968) een trage stijging van de insulinespiegel met een hoge late piek. 

In tegenstelling tot het bovenstaande vinden enkele onderzoekers 
aanwijzingen voor een verhoogde insuline-afgifte bij diabetes mellitus 
(Rosenbloom 1970, Reaven 1971 en 1972, Jackson 1972). Het is 
niet altijd na te gaan of hier correctie voor lichaamsgewicht is toege
past. Naast een verminderde insulineafgifte bij diabetes mellitus zijn 
er tijdens orale belasting met glucose aanwijzingen voor het uitblijven 
van suppressie (Unger 1971 b) of zelfs het paradoxaal stijgen van de 
pancreasglucagonconcentratie in het bloed (Day 1973). 

Bij diabetes mellitus van het overgewichtstype is de basale insuline
spiegel in de regel, evenals bij adipositas met normale glucosetoleran
tie, reeds verhoogd. Na orale stimulatie met glucose is de insulinogene 
index (Seltzer 1967), evenals de procentuele IRI-stijging (Bagdade 
1967), bij adipositas gelijk aan die bij controlepersonen. Overge
wichtsdiabeten tonen een verlaagde insulinogene index (Seltzer 1967), 

*) D,. IRI/ D,. lucose = (actuele - nuchtere) insuline�pieg_e!--
g (�ctuele - nuchtere) bloedsu1kersp1egel 
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de relatieve stijging van de IRI-spiegel is ook verminderd (Bagdade 
1967), zodat ook hier van een insuline-tekort kan worden gesproken. 
De potentiërende rol van darmfactoren op de insuline-afgifte is bij 
diabetes mèt en zonder adipositas intact (Perley 1967). 

c. Bij prediabeten. 
Slechts weinigen (Soeldner e.a., Cerasi e.a.) hebben onderzoek ge

daan naar het insulinesecretiepatroon bij prediabeten waarbij per
sonen met een latente diabetes mellitus werden uitgesloten. Worden 
de insulinesecretiepatronen van personen met een belaste familie
anamnese, c.q. prediabeten, vergeleken met die van controlepersonen, 
dan is het een vereiste dat voor bijkomstige factoren die van invloed 
zijn op de insulinesecretie (bijv. verschillen in lichaamsgewicht) 
wordt gecorrigeerd. Bestaan er tussen beide te vergelijken groepen 
verschillen in bijv. het lichaamsgewicht, dan verdient het de voorkeur 
gebruik te maken van insuline-glucoserelaties, ofwel relatieve IRI
veranderingen. Geen verschillen in glucose-, IRI-, of IRI/glucose
verhoudingen tussen normalen en prediabeten zijn door Serrano-Rios 
(1970) gevonden. Soeldner (1968) vindt bij prediabeten daarentegen 
wel relatief lagere IRI-waarden. Colwell (1967) vindt bij predia
beten tot een half uur na het toedienen van de testdosis een verlaagde 
insuline-afgifte. Daweke (1968) constateert bij prediabeten (nakome
lingen) een lagere en latere insuline-afgifte; Pyke (1970) meet op 
30 en 60 minuten (bij prediabetische tweelingen) een lagere insuline
waarde. Cerasi en Luft (1967 c) vinden bij prediabeten (tweelingen) 
een lage insulinerespons. Vanwege de sterke overeenkomst tussen het 
insulinesecretiepatroon bij prediabeten en diabeten hebben deze 
onderzoekers een gestoorde insulinesecretie bij controlepersonen aan
genomen als uiting van de predispositie voor een gestoorde glucose
tolerantie. Bij een orale glucose-dosis-responsstudie (Cerasi 1973 a) 
wordt een geleidelijke vermindering in de gevoeligheid van de betacel 
voor glycemische prikkels waargenomen van controlepersonen via 
personen met een lage insulinerespons naar personen met een ge
stoorde glucosetolerantie. De gastro-intestinale stimulatie zou in alle 
3 groepen onverminderd functioneren. 
Bovengenoemde opvatting, dat er bij prediabeten ofwel geen verschil 
t.o.v. normalen ofwel een tekort in insulinesecretie bestaat, wordt 
bestreden door Jackson. Hij beschrijft dat bij prediabetische Indianen 
de insuline/glucoseratio verhoogd is (1972). 
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II. Insuline-afgifte bij intraveneuze glucosetoediening. 

a. Bij normalen. 
De intraveneuze glucosetolerantietest (IVGTT) wordt gebruikt om 

aan de hand van de glucoseverdwijningssnelheid na injectie van 
glucose een onderscheid te maken tussen personen met een normale 
en personen met een gestoorde glucosetolerantie. Na injectie van 
glucose daalt de bloedsuikerspiegel vrij snel, zodat er slechts een 
kortdurende stimulans tot insuline-afgifte is. Cerasi en Luft (1963) 
stelden voor de reservecapaciteit van de betacel van het pancreas 
na te gaan tijdens een, door middel van een glucose-injectie gevolgd 
door infusie, min of meer constante verhoogde bloedsuikerspiegel. 
Bij gezonden werd een vroege en late insulinepiek gemeten, terwijl 
bij diabeten vrijwel steeds de eerste, maar vaak ook de tweede piek 
ontbrak (Cerasi 1967 a). Een geringe insulinesecretie zoals bij 
diabetes mellitus voorkomt, leidt niet onmiddellijk tot glucose
intolerantie (Cerasi 1967 b ). Bij prediabeten (Cerasi 1967 c) en 20 0/o 
van de controlepersonen (Cerasi 1967 a) wordt eenzelfde stoornis 
in de insulinesecretie waargenomen. De initiële piek is hierbij het 
duidelijkst gestoord. Een geringe insulinesecretie berust op vermin
derde af gif te door het pancreas en niet op toegenomen extractie 
door de lever (Cerasi 1970 b ). 

Porte (1969) leidt uit het insulinesecretiepatroon af, dat in het 
pancreas voor acute afgifte een voorraad insuline beschikbaar is 
( ± 2 0/o), terwijl de rest nog in de "synthesis-related-pool" aanwezig 
is. Langdurige stimulatie doet de acute afgifte aanvankelijk afnemen, 
maar na beëindiging van de stimulatie is er een rebound. De glucose
verdwijningssnelheid wordt bepaald door de initiële insuline-afgifte 
(Porte 1969) en niet door de glucosedosis of door de totale insuline
afgifte (Lerner 1971 a). De initiële insuline-afgifte is kwantitatief 
rechtevenredig met de geïnjiceerde glucosedosis tot 5 (Siegal 1972) 
à 10 gram (Lerner 1971 a). Bij controlepersonen is de insuline-afgifte 
maximaal bij bloedsuikers van 200-300 mg/100 ml (Cerasi 1972). 
Het feit dat de insuline-afgifte na stimulatie acuut op gang komt, 
pleit eerder voor een signaaleffect van bijv. glucose, dan voor het 
feit dat de afgifte het gevolg is van afbraak van glucose in de betacel 
(Cerasi 1970 a). 
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Alpha-adrenerge stimulatie remt de acute afgifte van insuline na 
injectie van glucose. Wordt glucose echter in een infuus toegediend 
onder gelijktijdige alpha-adrenerge stimulatie, dan stijgt de insuline
spiegel tot hogere waarden dan in afwezigheid hiervan. Waarschijn
lijk berust dit op het hyperglycemische effect van de alpha-adrenerge 
stimulatie (Lerner 1971 b) . 

Beta-adrenerge stimulatie geeft eenzelfde insuline-afgifte als 
glucose-injectie. Het effect van beta-adrenerge stimulatie op de 
insuline-afgifte wordt geblokkeerd door beta-adrenerge blokkade ; 
dit geldt niet voor de stimulatie met glucose. 

b. Bij diabeten. 
De insuline-afgifte tijdens de IVGTT (Seltzer 1967, Simpson R. G. 

1968) of glucose-infusie (Cerasi 1967 a, Perley 1967) is bij diabetes 
mellitus afgenomen. De maximale insulinespiegel na stimulatie treedt 
later op, de insulinogene index is afgenomen (Seltzer 1967) . 

Bij glucose-dosis-responsstudies blijken bloedsuikers van 800-1000 
mg/100 ml bij diabeten minder effectief voor wat betreft de insuline
afgifte dan bloedsuikers rond 250 mg/100 ml bij controlepersonen 
(Cerasi 1972). 

c. Bij prediabeten. 
Ondanks een normale glucosetolerantie tonen prediabeten een ver

minderde insulinerespons. Cerasi (1967 d) vindt bij de gezonde helft 
van een diabetische tweeling vooral een vermindering van de initiële 
respons. Bij kinderen van prediabetische ouders bestaat een vermin
derde insuline-afgifte, zowel na 10 minuten (Boden 1968) als na 
30 minuten (Rojas 1969). Serrano-Rios (1970) vindt slechts tot 
3 minuten na de glucose-injectie bij nakomelingen van prediabetische 
ouders een verminderde insuline-afgifte en ook een lagere insuli
nogene index. Een lagere insuline-af gif te bij prediabeten wordt ook 
beschreven door Daweke (1968) . Sinipson R. G. (1968) vindt bij 
nakomelingen van één diabetische ouder een lagere insuline-af gif te, 
zij het minder evident dan bij nakomelingen van twee diabetische 
ouders. Volgens Sterky (1 973) komt bij gezinsleden van juveniele 
diabeten een hoge insulinesecretie, zoals hij deze soms vindt bij con
trolepersonen, niet voor. 

Bij controlepersonen met een lage insulinerespons blijkt een bijna 
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normale insuline-afgifte te bestaan bij bloedsuikers van 450 tot 650 
mg/100 ml. In dezen staan zij tussen controlepersonen en diabeten 
in. De lage insulinerespons verbetert met toediening van groeihor
moon (Luft 1969, tolbutamide (Cerasi 1967b), aminophylline (Cerasi 
1969) en alpha-adrenerge blokkade (Efendic 1973). 

Langdurige insulineresistentie ten gevolge van bijv. acromegalie 
of adipositas zou een bijkomende factor zijn, die bij personen met 
een lage insulinerespons de glucosetolerantie zou kunnen doen ont
sporen (Luft 1968). 

III. Insuline-afgifte bij intraveneuze argininetoediening. 
a. Bij normalen. 

Eiwitten bezitten het vermogen de insuline-afgifte te stimuleren. 
Dit geschiedt zowel na eiwit per os (Floyd 1966 a) als na intrave
neuze toediening van aminozuren (Floyd 1966 b ). De insuline
afgifte wordt het krachtigst gestimuleerd door een mengsel van 
aminozuren of door enkelvoudige toediening van arginine of leucine 
(Fajans 1967). Toediening van leucine leidt soms tot hypoglycemie, 
zodat arginine, dat dit bezwaar niet heeft, bij het onderzoek naar 
de insuline-af gif te de voorkeur heeft gekregen. Bij lage bloedsuikers 
is arginine (Efendic 1971 ), evenals glucagon (Goldfine 1972) en 
tolbutamide (Cerasi 1969), niet effectief. Arginine blijkt tevens een 
prikkel tot af gif te van groeihormonen (Merimee 1965) en glucagon 
(Unger 1970) te zijn. Stimulatie van insuline- en groeihormoonafgifte 
bij mannen is minder duidelijk dan bij vrouwen; oestrogene voorbe
handeling (Merimee 1966 a) bij mannen heeft geen effect op de 
insuline-af gif te, maar doet de af gif te van groeihormoon wel toe
nemen. Bij ontbreken van groeihormoon (Merimee 1966 b) is de 
insuline-afgifte tijdens argininestimulatie zowel bij mannen als 
vrouwen gelijk aan die bij mannelijke controlepersonen. Toediening 
van arginine samen met glucose remt de glucagonaf gif te (Efendic 
1971) en potentieert de insuline-afgifte (Rabinowitz 1966, Floyd 
1970). Na arginine-injectie (5 gram) wordt een monofasische 
insuline-afgifte gemeten (Rabinowitz 1973 ), arginine-infusie geeft 
een bifasische insulinerespons (Fajans 1972, Blackard 197 4 ), terwijl 
de glucagonafgifte monofasisch verloopt (Blackard 197 4 ). 

Er zijn duidelijke verschillen in de stimulatie tot insuline-afgifte 
tussen arginine en glucose : 
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voorafgaande toediening van argmme potentieert het glucose
effect, terwijl het omgekeerde niet waar is (Levin 1971 ). 
in tegenstelling tot de glucosestimulatie wordt de argininestimu
latie niet door adrenerge stimulatie (Efendic 1971) of beta
adrenerge blokkade (Efendic 1972) geremd, 
glucagon potentieert het effect van glucose t.a.v. de insuline
afgifte wel, maar niet het effect van arginine (Efendic 1972), 
aminophylline potentieert het effect van arginine op de insuline
afgifte (Efendic 1972), de stimulatie met glucose wordt niet door 
aminophylline versterkt (Cerasi 1969). De glucagonafgifte na 
stimulatie met arginine wordt door aminophylline niet gepoten
tieerd (Marco 1 972 b). 

De bloedsuikerverhoging na argininetoediening berust gedurende 
het eerste half uur op glycogenolyse, na 2 à 3 uur wordt gluco
neogenese waargenomen (Felig 1972). 

b. Bij diabeten. 
Bij ouderdomsdiabetes mellitus is de insuline-afgifte na stimulatie 

met arginine afgenomen (Merimee 1966 c, Fajans 1967, Floyd 1968). 
De mate van bloedsuikerstijging na argininetoediening gaat parallel 
met de ernst van de glucose-intolerantie (Sparks 1967). 

Blijkt bij diabetes mellitus na stimulatie met glucose vooral de 
initiële insuline-afgifte gestoord, na stimulatie met arginine lijkt de 
late insuline-afgifte vooral verminderd (Fajans 1971). 

Hyperglycemie bij normalen doet de glucagonafgifte op arginine
stimulatie remmen, dit geschiedt ook bij adipositas (Kalkhoff 1973), 
maar niet bij diabetes mellitus (Unger 1970). Ook exogene insuline 
doet de glucagonspiegels bij diabetes mellitus niet dalen (Unger 
1972). Anderzijds faalt de glucagon-afgifte bij juveniele diabeten 
wanneer hypoglycemie door exogeen insuline wordt opgewekt, de 
glucagonafgifte is wel door arginine te stimuleren (Gerich 1973). 
Diphenylhydantoine remt het effect van arginine op de insuline
afgifte bij diabeten, maar niet bij controlepersonen. Het stimulerend 
effect van glucose wordt door diphenylhydantoine in geen van beide 
groepen geremd (Levin 1973 ). 

c. Bij prediabeten. 
Onderzoek met arginine-infusie bij prediabeten 1s weinig of niet 
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verricht. Bij controlepersonen met een lage insulinerespons wordt een 
normaal potentiërend effect van arginine tijdens glucosetoediening 
op de insuline-af gif te waargenomen (Efendic 1974) . 

IV. Insuline-afgifte tijdens orale glucosebelasting na voorbereiding 
met cortison (COGTT). 

a. COGTT bij controlepersonen en personen met belaste familie
anamnese. 

Met behulp van de COGTT is het mogelijk een verminderde 
glucosetolerantie aan te tonen die bij een gewone orale glucosebelas
ting nog binnen de norm valt. Deze test kan daarom worden be
schouwd als een scherper criterium voor glucosetolerantie (Fajans 
1954 ) .  Bij 20 0/o van de familieleden van diabetespatienten wordt 
een gestoorde OGTT gevonden; bij een negatieve familie-anamnese 
bedraagt het percentage slechts 2 0/o. West (1960) vindt bij 30 0/o 
van de nakomelingen van diabetische echtparen een gestoorde OGTT. 
Bij controlepersonen met een normale OGTT vindt West bij ± 18 0/o 
een gestoorde COGTT, bij een genetisch gepredisponeerde groep 
kwam hij echter tot eenzelfde percentage. Conn (1961) constateert 
slechts bij 4 °/o van de controlepersonen met normale OGTT een 
gestoorde COGTT en bij 25 0/o van de personen met een belaste 
familie-anamnese. Valt de OGTT dubieus uit, dan is de COGTT 
bij ± 90 0/o gestoord. Personen met adipositas of acromegalie en 
een gestoorde OGTT, die na vermagering resp. behandeling van de 
acromegalie, een normale OGTT tonen, blijken dan in 85 0/o der 
gevallen een gestoorde COGTT te hebben (Conn 1961). 

b. Insuline-afgifte tijdens COGTT bij controlepersonen en personen 
met een belaste familie-anamnese. 

Tijdens de COGTT vindt Soeldner (1968) geen verschil in IRI
en bloedsuik�rspiegels tussen normalen en nakomelingen van twee 
diabetische �µders. Wel is de IRI / glucoseratio bij prediabeten 
significant lager. Rull (1970) vindt bij latente diabeten tijdens de 
COGTT een verminderde insuline-afgifte en een lagere IRI/glucose 
ratio in een mate zoals die voorkomt bij chemische diabeten tijdens 
de OGTT. Bij personen met een belaste familie-anamnese en een 
normale COGTT wordt een lagere insuline-afgifte en IRI/glucose 
ratio gevonden dan bij de controlegroep (Rull 1970) . Kyner (1972) 
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vindt bij 21 nakomelingen (van wie 15 reeds chemische diabeten) 
van diabetische echtparen na cortisonvóórbehandeling hogere bloed
suikerspiegels, terwijl er geP.n verandering wordt waargenomen m 
de concentraties van insuline en groeihormoon. 

Bij prediabetes mellitus wordt in het algemeen een verminderde 
insuline-afgifte gevonden na stimulatie, terwijl de glucosetolerantie 
toch normaal is. Dit kan wijzen op een compensatiemechanisme 
waardoor bij lagere insulinespiegels toch voldoende glucose-utilisatie 
optreedt. Aanwijzingen voor een verhoogde gevoeligheid voor 
insuline in spier- en vetweefsel bij prediabeten zijn niet gevonden 
(Pozefsky 1973 ). Een andere factor die de glucosetolerantie binnen 
de norm zou kunnen houden, ondanks lagere insulinespiegels, kan 
in de lever gelegen zijn. Bij prediabeten (Wahren 1973) en bij 
controlepersonen met een lage insulinerespons (Cerasi 1973) wordt 
inderdaad basaal een verminderde glucoseproductie in de lever ge
vonden van resp. 75 en 50 0/o van normaal. Het verschil ten opzichte 
van normalen berust op een verminderde glycogenolyse; er is geen 
verschil in gluconeogenese. Het blijkt bovendien dat bij stimulatie 
van de endogene insuline-af gif te de glucoseproductie zich gemakke
lijker laat onderdrukken dan bij controlepersonen. Tussen prediabeten 
en normalen zijn geen verschillen in glucagonspiegels gevonden. 
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Hoofdstuk 11 

DE BETEKENIS VAN DE DIKTE VAN DE 
BASAALMEMBRAAN VAN SPIER CAPILLAIREN 

(LITERATUUROVERZICHT) 

Vanaf het moment dat de therapie met insuline de prognose van 
de diabetespatient heeft verbeterd, wordt de morbiditeit en de mor
taliteit van deze aandoening meer door perifeer vaatlijden dan door 
keto-acidose bepaald. Deze vasculaire afwijkingen komen bij vrijwel 
alle diabetespatienten voor en treden voornamelijk op in de ogen, 
de nieren, het hart en de voeten. De aandoening wordt gekarakteri
seerd door de vorming van micro-aneurysmata in arteriolen, bij 
licht-microscopisch onderzoek blijkt er sprake van proliferatie van 
endotheel en verdikking van de basaalmembraan van capillairen. 
De laesie is niet atheromateus en treedt op in de kleinere vaten die 
niet door atherosclerose worden aangetast (Goldenberg 1959) . De 
vaten met de grootste diameter die op deze wijze worden aangedaan, 
zijn de arteriën in vingers en tenen. Deze zgn. diabetische micro
angiopathie is dus vooral gelocaliseerd in de kleinere bloedvaten 
en capillairen en onderscheidt zich daarmee duidelijk van atheroscle
rotische degeneratie. 

In het begin van de jaren zestig (Holle 1960, Zacks 1962) werd 
met behulp van de electronenmicroscoop begonnen de diabetische 
micro-angiopathie in spiercapillairen te onderzoeken. Onderzoek van 
verschillende spieren leidde echter niet tot dezelfde resultaten, het
geen later verklaard kon worden door plaatselijke verschillen in 
basaalmembraandikte (Vracko 1 970, Williamson 1 971 a) . Represen
tatief voor de diabetische micro-angiopathie in spierweefsel bleken 
te zijn de musculus quadriceps femoris en de musculus gastrocnemius. 
Hypertrofie van de basaalmembraan van spiercapillairen kan, met 
behulp van de electronenmicroscoop, als een veel voorkomende laesie 
bij diabetes mellitus worden aangetoond (Siperstein 1966 en 1968, 
Williamson 1969, Yodaiken 1969 en Vracko 1970). 

De laatste jaren is er veel over de diabetische micro-angiopathie 
gepubliceerd, waarbij echter tegenstrijdige conclusies zijn getrokken. 
De verschillen zitten o.a. in het moment waarop de vaatafwijkingen 
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in relatie tot het ontstaan van de glucose-intolerantie beginnen. Ook 
bestaat er onenigheid over de specificiteit van basaalmembraan
hypertrofie bij genetische diabetes mellitus. De tegenstellingen zijn 
deels te verklaren door factoren als leeftijd, gewicht en geslacht van 
de onderzochte personen, deels door methodische verschillen in de 
WIJZe van fixatie en contrastering van weefsel en in de wijze van 
meten. 

Siperstein (1968) vindt bij meer dan 90 °/o van de diabeten een, 
in vergelijking met controlepersonen, sterk toegenomen MCBMT *. 
Bij mensen met een genetische aanleg tot diabetes mellitus (pre
diabeten) blijkt de MCBMT tussen die van controlepersonen en 
diabeten in te liggen. Hij trekt hieruit de conclusie dat het mogelijk 
is aan de hand van de meting van de basaalmembraandikte de even
tuele aanleg voor diabetes mellitus aan te tonen, nog voordat er aan
wijzingen zijn voor een verminderde glucosetolerantie. Verder con
stateert hij bij diabeten geen relatie tussen de mate van basaalmem
braanverdikking en de duur van de hyperglycemie. Wel blijken 
personen met een toegenomen lichaamsgewicht een sterkere basaal
membraanhypertrofie te hebben dan personen met een normaal 
lichaamsgewicht. 

De bevindingen van Siperstein zijn met name door Williamson 
en medewerkers ten dele aangevochten. Williamson stelt dat de 
MCBMT met name sterk gebonden is aan de leeftijd in die zin, dat 
de basaalmembraandikte toeneemt met de leeftijd. Dit geldt zowel 
voor controlepersonen als voor diabeten. Na correctie voor de 
leeftijd valt het effect van het gewicht op de basaalmembraandikte 
weg. Bij controlepersonen wordt bovendien tussen het 40ste en 55ste 
levensjaar een sexeverschil gevonden, zodanig dat in deze leeftijds
periode bij vrouwen een dunnere basaalmembraan wordt gemeten 
dan bij mannen. De frequentie van basaalmembraanhypertrofie bij 
de diabetespatienten van Williamson (1969) bedraagt niet meer dan 
± 55 0/o. Bij diabeten die met insuline worden behandeld, blijkt 
de MCBMT toe te nemen met de duur van de glucose-intolerantie 
(1971 b ). Williamson vindt in tegenstelling tot Siperstein geen 
aanwijzingen voor diabetische micro-angiopathie voordat een stoor
nis in de glucosetolerantie aantoonbaar is. Personen met een normale 

*) MCBMT = Muscular Capillary Basal Membrane Thickness. 
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glucosetolerantie en basaalmembraanhypertrofie bleken latente 
diabeten te zijn (Williamson 1971 b ). Andere onderzoekers meten 
noch bij prediabeten (Pometta 1973 ), noch bij juveniele diabeten 
die pas sinds kort een glucose-intolerantie tonen (Danowski 1972, 
Jordan 1972), een verdikte MCBMT. Een correlatie tussen de toe
name van de MCBMT en de duur van de stoornis in de glucose
tolerantie valt dan ook moeilijk te ontkennen (Williamson 1971 b, 
Danowski 1972). 

Het is verder de vraag in hoeverre een verdikte basaalmembraan 
specifiek is voor genetische diabetes mellitus. Bij sexueel ateleiotische 
dwergen, die gekenmerkt worden door het ontbreken van groei
hormoon en een sterk gestoorde glucose-intolerantie, wordt geen 
verdikte basaalmemebraan gevonden (Merimee 1970). Evenmin 
wordt een toename van de MCBMT gevonden bij patienten met het 
syndroom van Cushing (Danowski i 971). Ook bij personen met een 
chronische pancreatitis en verhoogde bloedsuikers vindt Siperstein 
(1970) geen verdikking van de basaalmembraan. Werd aanvankelijk 
bij patienten met hypertriglyceridemie geen hypertrofie van de 
basaalmembraan waargenomen (Siperstein 1970), naderhand (Raskin 
1973) werd het v66rkomen van een basaalmembraan verdikking bij 
personen met hypertriglyceridemie en een gestoorde glucosetolerantie 
geduid als het bewijs voor het primair gestoord zijn van de glucose
tolerantie. Bovengenoemde resultaten zouden kunnen pleiten voor 
de specificiteit van hypertrofie van de basaalmembraan bij genetische 
diabetes mellitus. Ook heeft men zich afgevraagd of een overmatige 
af gif te van groeihormoon een oorzakelijke rol zou kunnen spelen bij 
het ontstaan van diabetische micro-angiopathie. Als consequentie 
van deze gedachtengang werd in sommige gevallen van ernstige 
retinopathie met progressief verlies van het gezichtsvermogen, tot 
voor kort wel hypofysectomie verricht met het doel de groeihor
moonproduktie uit te schakelen. Zoals echter reeds in hoofdstuk I 
is opgemerkt, is nooit duidelijk aangetoond dat het verhoogde groei
hormoongehalte, dat soms bij diabetes mellitus wordt gevonden, van 
primaire betekenis is voor het ontstaan van de ziekte. Wanneer het 
verhoogde groeihormoongehalte alleen als gevolg wordt gezien valt 
moeilijk uit te maken of eventueel het groeihormoon zelf dan wel 
de metabole veranderingen die optreden bij ontregeling verantwoor
delijk zijn voor het ontstaan van vaatafwijkingen. Voor een oorzake-
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lijke invloed van groeihormoon bij de ontwikkeling van micro
angiopathie pleit de bevinding van Williamson (1971 b) dat bij 30 0/o 
van de patienten met acromegalie, bij wie echter merendeels de 
glucosetolerantie was gestoord, wel hypertrofie van de basaalmem
braan wordt gevonden. De afzonderlijke bijdrage bij de ontwikke
ling van micro-angiopathie van de gestoorde glucosetolerantie en de 
verhoogde groeihormoonafgifte, valt hieruit niet op te maken. 
Yodaiken (1973) vindt bij patienten met verworven diabetes mellitus 
ten gevolge van chronische pancreatitis eveneens een verdikte basaal
membraan. Ook in het dierexperiment blijkt dat langdurige hyper
glycemie, opgewekt met groeihormoon of alloxaan, een toename 
van de MCBMT doet onstaan (Bloodworth 1963 en 1971 ). Specifiek 
voor genetische diabetes mellitus is micro-angiopathie dus niet. 

Hypertrofie van de basaalmembraan wordt verder ook waarge
nomen bij een aantal aandoeningen waarvan geen relatie met kool
hydraatintolerantie bekend is : polymyositis (González-Angulo 
1968), sclerodermie en lupus erythematodes (Norton 1968 en 1970), 
dermatomyositis (Norton 1970) en verschillende vormen van neuro
myopathie (Danowski 1971 ). 

Micro-angiopathie blijkt zich dus zelfs niet te beperken tot pa
tienten met een gestoorde glucosetolerantie. 

De verschillen die boven zijn aangegeven in de resultaten van de 
diverse onderzoekers kunnen het gevolg zijn van: 
1. het al dan niet toepassen, hetgeen reeds boven uitgelegd is, van 

een correctie voor leeftijd, gewicht en geslacht, 
2. de verschillen in : 

a. de techniek van fixeren en contrasteren, 
b. de wijze van meten. 

a. Voor fixatie wordt door de diverse onderzoekers zowel osmium
tetroxide (Siperstein, Vracko, Danowski, Bloodworth) als glutaar
aldehyde (Williamson, Yodaiken) gebruikt. Het gebruik van osmium
tetroxide in plaats van glutaaraldehyde resulteert volgens onderzoe
kingen van Siperstein (1973) in een beter onderscheid in basaalmem
braandikte tussen normalen en diabeten. Bij controlepersonen wordt 
bij toepassing van glutaaraldehyde in plaats van osmiumtetroxide 
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de gemiddelde basaalmembraandikte (ABMT*) 50 0/o dikker gemeten, 
bij diabeten ligt dit percentage slechts op 30 0/o. Blijkbaar accentueert 
osmiumtetroxide het verschil tussen normalen en diabeten, terwijl 
glutaaraldehyde een minder duidelijk onderscheid geeft. Welke van 
beide fixativa tot de meest reële benadering van de werkelijke dikte 
van de basaalmembraan leidt, is moeilijk uit te maken. Algemeen 
beschouwd kan worden opgemerkt dat het oudst en meest gebruike
lijke fixatief voor electronenmicroscopisch onderzoek van weefsel
stukjes osmiumtetroxide is. Naast een fixerende werking heeft het 
bovendien een positief contrasterende (electronenstrooiende) werking. 
Een groot nadeel van het gebruik van osmiumtetroxide is het gering 
penetrerend vermogen, waardoor grote delen van het te onderzoeken 
weefsel onbetrouwbaar worden gefixeerd. Glutaaraldehyde is daar
entegen een snel penetrerend fixatief voor met name de eiwitcompo
nent van het weefsel, waardoor de betrouwbaarheid van de fixatie 
op dit punt hoog is. Aan glutaaraldehyde kleeft echter het nadeel 
dat het geen positief contrasterende werking heeft. Voor een ideale 
fixatie van weefsel wordt daarom meestal gebruik gemaakt van 
osmiumtetroxide met voorafgaande aldehydefixatie. Nacontrastering 
met sterk electronen strooiende zware metalen zoals bijv. lood, 
uranium en wolfraam, is in de electronen-microscopische bewerking 
van weefsel evenzeer aangewezen om optimale beeldvorming moge
lijk te maken. Nacontrastering heeft soms een selectief karakter. 
Zo geeft lood aan glycogeen een duidelijke en karakteristieke struc
tuur (Daems 1974). Mucopolysacchariden (basaalmembranen !) kun
nen electronen-microscopisch met zilver, na v66roxidatie met bijv. 
perjoodzuur, beter aangetoond worden dan met welke andere 
contrasteringsmethode ook (Cardno en Steiner 1965). 

b. Een ander probleem is de wijze van meten van de dikte van 
de basaalmembraan. Het meten van alleen de twee dunste plaatsen 
van de basaalmembraan (MBMT **)  zoals wordt uitgevoerd door 
Williamson (1969) , Danowski (1971) en Jordan (1972), leidt tot 
kleinere verschillen in de absolute waarde van de basaalmembraan
dikte tussen normalen en diabeten dan het bepalen van de ABMT, 
zoals wordt toegepast door Bloodworth (1963) en Siperstein (1968). 

*) ABMT A verage Basal Membrane Thickness. 
* *) MBMT = Minimal Basal Membrane Thickness. 
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Zowel bij diabeten als bij controlepersonen bedraagt de dikte van 
de basaalmembraan gemeten volgens de MBMT-methode ongeveer 
de helft van de waarde gemeten volgens de ABMT-methode (Siper
stein 1973). Siperstein vindt dat 92 °/o van de diabeten een ABMT 
hebben van meer dan 1600 Angström; van de controlepersonen over
schrijdt slechts 4 0/o deze waarde. 

Williamson, die dus een andere fixatie en contrastering gebruikt 
en bovendien de MBMT meet, komt bij diabeten, na correctie voor 
leeftijd en geslacht, slechts tot een frequentie van een verdikte basaal
membraan van ongeveer 55 0/o (1969); volgens deze onderzoek
methode heeft ± 8 0/o van de controlepersonen een verdikte basaal
membraan. 

De hierboven aangeduide verschilpunten van de meetmethode zijn 
voor Kilo en Williamson (1973) aanleiding geweest om de resultaten 
van beide meetmethoden nog eens te vergelijken door ze naast elkaar 
op hetzelfde materiaal toe te passen. De bij hun vergelijkend onder
zoek betrokken diabeten voldeden aan de door Siperstein gestelde 
norm dat tweemaal een nuchter bloedsuikergehalte van meer dan 
140 mg/100 ml was gemeten. Zij maakten gebruik van hun eigen 
fixatie- en contrasteringstechniek en corrigeerden voor leeftijd en 
geslacht. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat beide meet
methoden (ABMT en MBMT) tot analoge conclusies leiden. 
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Hoofdstuk JIJ 

PROEFOPZET EN BEP ALINGSMETHODEN 

In verband met de in de inleiding opgeworpen vraag naar de 
relatie tussen koolhydraattolerantie, insulinereserve en micro-angio
pathie werd onderzoek gedaan bij enkele groepen personen, die om 
verschillende redenen neigen tot een stoornis in de glucosetolerantie. 
Ter vergelijking werd een controlegroep op dezelfde wijze onder
zocht. 
Achtereenvolgens zullen worden besproken : 
1 .  Proef personen, 
2. Klinisch-chemische methoden, 
3. Stimulatietesten, 
4. Criteria voor beoordeling, 
5 .  Spierbiopsie en meting van de MCBMT, 
6. Statistische bewerking. 

1 .  Proefpersonen. 
Voor de persoonlijke gegevens wordt verwezen naar de tabellen 
III-1 en III-II. 

a. Controlepersonen. 
Deze personen werden gezocht uit de medische studenten van het 
derde studiejaar. Van de aanvankelijk 1 8  bereidwilligen werden 1 6  
onderzocht. Twee vrouwelijke studenten werden van onderzoek 
uitgesloten wegens het gebruik van een oraal anticonceptivum. De 
familie-anamnese van deze 1 6  personen was negatief voor diabetes 
mellitus tot en met de  derde graad. Eén controlepersoon bleek reeds 
een gestoorde OGTT te hebben; vijf bleken een latente diabetes te 
hebben. Er bleef dus een groep van 1 1  controlepersonen over in 
leeftijd variërend van 20 tot 25 jaar, het ideale lichaamsgewicht * 
lag tussen 92 en 1 1 0  0/o (tabel IIl-1). 

*) Berekend volgens de tabellen van de Metropolitan Life lnsurance Company. 
(Statistica! Bulletin 1959). 
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geslacht , lee,ftijd lengte gewicht ideaal lich. + 
m Jaren in cm in kg gewicht in °/u 

r 
m 24 189 76 96 

Ru m 20 176 66 97 
Mu V 22 172 62 102 

t 
V 20 1 69 65 1 1 0  
V 23 174 62 99 
m 21 1 80 69 97 
m 22 1 86 72 95 

Rot m 22 180 66 93 
V m 25 178 70 101 
B m 22 171 67 104 
T m 20 181 86 92 

rw 
m 48 177 79 1 1 5  
V 40 167 71 1 24 

os V 42 164 68 123 
T m 43 174 78 1 1 7  
s m 49 1 80 73 103 

r� 
m 20 1 85 75 100 

Ba V 21 171 60 100 
Br V 21 167 58 101 
w m 19 177 74 107 
H V 21 170 56 94 

d, { 
To m 40 182 88 121 (113)++ 
Te m 45 175 95 141 (131) 
B m 49 177 90 131 (121) 

m 51  179 86 122 (1 14) 

{ 
thi V 21 172 76 125 (116} 

V 57 163 60 110 (102) 
Schu m 40 193 90 110 (103) 
KL V 50 162 74 136 (127) 

Tabel III-I : Individuele gegevens van de controlepersonen (a), de prediabeten 
(b), de latente diabeten (c) en de acromegalen (d1 met een ge
stoorde OGTT, do met een normale OGTT). 

+ : ideaal lichaamsgewicht bepaald volgens de kolom van 
de middelzware lichaamsbouw van de Metropolitan Life 
Insurance Company, Statistica! Bulletin 1959. 

++ : de bij de acromagale patienten tussen haakjes vermelde 

f:
t
1��

n
va�

e
d:\t:

t
r/t�h:l

a!�t::;s;::,icht volgens de 

b. Prediabeten. 
Via het archief van de diabetespolikliniek van het Academisch Zie
kenhuis te Groningen werden, voorzover kon worden nagegaan, 
alle niet-diabetische nakomelingen van twee diabetische ouders opge
spoord. Een poliklinisch uitgevoerde OGTT verliep bij 2 van de 9 
kandidaten gestoord; van de overige 7 reageerden er 5 op ons verzoek 
tot onderzoek. De leeftijd van deze 5 personen lag tussen 40 en 50 
jaar, het ideale lichaamsgewicht tussen 103 en 124 0/o (tabel III-I). 
Helaas bleek het niet mogelijk een groep controlepersonen van de
zelfde leeftijd samen te stellen, zodat wij noodgedwongen een beroep 
hebben gedaan op de groep studenten zoals boven beschreven. 

c. Latente diabeten. 
Een groep van 5 latente diabeten welke uit de groep controleperso
nen moest afvallen. De leeftijd lag tussen 19 en 21  jaar; het ideale 
lichaamsgewicht tussen 94 en 107 0/o (tabel III-I). 
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d. Acromegalen. 
Tijdens de jaren die het onderzoek in beslag nam, werden de opge
nomen patienten met actieve acromegalie ook bij dit onderzoek inge
deeld. De patienten werden met name uitgekozen omdat hier naast 
het veelvuldig voorkomen van een glucose-intolerantie, tevens bij het 
ontstaan van micro-angiopathie een verhoogd groeihormoongehalte 
een rol zou spelen (Lundbaek 1970). De 4 onderzochte acromegalen 
bleken allen een gestoorde OGTT te vertonen. Bij geen van de ouders 
kwam anamnestisch suikerziekte voor. De leeftijd lag tussen 40 en 
51  jaar, het gemiddelde lichaamsgewicht varieerde van 121 tot 
141 0/o volgens de kolom van de normale lichaamsbouw, van 113 
tot 131 0/o volgens de kolom van de zware lichaamsbouw (tabel 
III-I). 

Bij 4 andere acromegalen met een normale OGTT werd alleen 
electronenmicroscopisch onderzoek van de spierbiopsie verricht. 

e. Patienten met hypertriglyceridemie vóór behandeling. 
Patienten met een duidelijke hypertriglyceridemie * werden, i.v.m. 
het veelvuldig samengaan met een gestoorde glucosetolerantie, bij dit 
onderzoek betrokken. 

In totaal werden 8 personen onderzocht; 6 werden opgespoord 
via een bevolkingsonderzoek in Vlagtwedde in 1971 ** ; terwijl de 
patienten W M en Y de polikliniek van het Academisch Ziekenhuis 
te Groningen bezochten, wegens resp. onverklaarde buikklachten en 
claudicatio intermittens. De patienten 1 t/m 4 hadden een latente 
of chemische diabetes mellitus; bij de patienten 5 t/8 was de glucose
tolerantie, ook na cortisonvoorbehandeling, normaal. De leeftijd van 
deze 8 mensen lag tussen 30 en 63 jaar, terwijl hun ideale lichaams
gewicht varieerde van 111 tot 147 0/o (tabel III-II). 

f. Patienten met hypertriglyceridemie tijdens behandeling met dieet. 
Dezelfde patienten als genoemd onder e. werden na behandeling 

met een suikervrij vermageringsdieet opnieuw onderzocht. Het ideale 
lichaamsgewicht lag nu tussen 100 en 137 0/o. Van de 8 hadden er 
5 intussen een normaal vetspectrum, terwijl bij 3 een duidelijke ver
betering van de hypertriglyceridemie was opgetreden (tabel III-II). 

*) Hypertriglyceridemie: nuchtere triglyceridengehalte > 1 80 mg/100 ml. 
**) Dit onderzoek werd verricht door collega May en medewerkers (May 1974). 
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ideaal lich. + 
geslacht leeftijd !_engte gewicht in kg 

e f 
gewicht in "lu 

e f in jaren m cm 

PG V 51 161 78 73 147 137 
y m 60 172 75 65 1 1 5  100 
WM V 63 170 78 72 131 121  
M m 47 1 80 79 79 1 1 1  1 1 1  
Hu m 30 1 85 93 80 124 106 
w m 30 1 84 ·93 80 125 108 
K m 45 195 1 12  91 133 108 
Ha m 35 171  91  84  140 1 29 

HB V 68 153 59 60 122 124 
GM V 64 1 62 58 55 108 102 

Tabel III-II : Individuele gegevens van de patienten met hypertriglyceridemie 
v66r (e) en tijdens (f) therapie. 
(HB en GM zijn manifeste diabetespatienten). 
+ : ideaal lichaamsgewicht bepaald volgens de kolom van de 

middelzware lichaamsbouw van de Metropolitan Life 
Insurance Company, Statistica! Bulletin 1959. 

Bij 2 andere patienten met hypertriglyceridemie en een manifeste 
diabetes mellitus werd alleen electronenmicroscopisch onderzoek 
van de spiercapillairen zowel v66r als tijdens behandeling verricht. 

Bij geen van de klinisch onderzochte personen werden afwijkin
gen in nier- en leverfuncties vastgesteld. 

2. Klinisch-chemische methoden. 
Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de volgende bio-

chemische bepalingsmethoden: 
de bloedsuikerbepaling geschiedde in duplo met een geautomati
seerde ferricyanidetechniek (Technicon Autoanalyzer) volgens 
Hoffman (1 937). 
insuline werd radio-immunologisch bepaald (Y alow en Berson 
1 960). 
de FFA bepaling werd uitgevoerd naar een modificatie (Mosinger 
1 965) van de Dole techniek. 
voor de bepaling van de triglyceriden werd een iets gewijzigde 
vorm (Visser 1 971 ) van de methode van Laurell (1 966) gebruikt. 

Bij de hypertriglyceridemie patienten werd het vetspectrum bepaald 
met behulp van electroforese op cellulose-acetaat (Fredrickon 1 965). 

3. Stimulatietesten. 
De stimulatietesten werden klinisch uitgevoerd nadat de patienten 

3 dagen tevoren een koolhydraatrijk dieet (minstens 300 g per dag) 
hadden gebruikt. Het gebruik van alcohol werd verboden. De testen 
werden op 4 achtereenvolgende dagen uitgevoerd. Gedurende 1 0  uur 
voor het begin van iedere test werden de patienten nuchter gehouden. 

Op de eerste dag werd een orale glucosetolerantietest (OGTT) 
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uitgevoerd met 100 gram glucose. Veneuze bloedmonsters werden 
afgenomen op 0, 30, 60, 90, 120 en 150 minuten. 

Op de tweede dag werd een glucose-injectie gegeven gevolgd door 
een 20 minuten durende gluco:;�-infusie. De "priming" -dosis bedroeg 
500 mg glucose per kg lichaamsgewicht; de infusiedosis bedroeg 
60 mg glucose per kg lichaamsgewicht per minuut. Hiervoor werd 
een glucose-oplossing van 50 0/o gebruikt. Infusie geschiedde met een 
pomp voorzien van de mogelijkheid tot constante infusie (Braun R 

type 871012) . Veneuze bloedmonsters werden afgenomen op 0, 2, 5 ,  
10, 15 , 20, 30, 60 en 120 minuten. 

Op de derde dag werd een arginine-infusietest uitgevoerd, even
eens met een constante infusiesnelheid. In 30 minuten werd 30 gram 
arginine-hydrochloride als een 10 0/o oplossing geïnfundeerd. Veneuze 
bloedmonsters werden af genomen op 0, 10, 20, 30, 60 en 90 minuten. 

Op de vierde dag werd een orale glucose tolerantietest (100 gram 
glucose) uitgevoerd, nadat 10 resp. 2 uur tevoren 50  mg cortisonace
taat per os was toegediend (COGTT). Veneuze bloedmonsters 
werden afgenomen op dezelfde tijdstippen als bij de OGTT. 

De bloedsuikerconcentratie werd, uitgezonderd 2 minuten na het 
begin van de glucose-infusie, in alle monsters bepaald. De insuline
spiegels werden met uitzondering van de 90 en 150 minuten waarden 
tijdens de OGTT en de COGTT in ieder bloedmonster gemeten. 
FF A concentraties werden tijdens de OGTT en COGTT niet gemeten 
op 90 en 150 minuten, tijdens de glucose-infusie en arginine-infusie
test niet op 2 resp. 60 minuten. Triglyceridenconcentraties werden 
slechts nuchter en na 120 minuten gemeten, tijdens de arginine-infusie
test na 90 minuten. Het 2 minuten monster tijdens glucose-infusie 
werd niet afgenomen bij nakomelingen van twee diabetische ouders. 
Bij de latente diabeten werden geen FF A bepaald. 

4. Criteria voor beoordeling. 
a. Bloedsuikerconcentraties. 

De OGTT is als abnormaal beschouwd als de hoogste glucose
concentratie meer dan 160 mg/100 ml en de 120 minuten waarde 
meer dan 120 mg/100 ml bedraagt. Voor de COGTT geldt dat 
deze als abnormaal wordt beschouwd als de hoogste glucose
concentratie in het bloed meer dan 160 mg/100 ml en de 120 
minuten waarde meer dan 140 mg/100 ml bedraagt. Tijdens de 
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glucose- en arginine-infusietest zijn de te onderzoeken groepen 
personen in hun glucosereactiepatroon met de controlegroep ver
geleken. 

b. Insulineconcentraties. 
Hierbij is nagegaan of er een verschil in het patroon van de 
absolute insulineconcentraties kan worden aangetoond tussen de 
proefpersonen en de controlegroep. 

c. De relatie tussen de insuline- en glucosespiegels. 
De aanzienlijke verschillen in lichaamsgewicht tussen de controle
personen enerzijds en de prediabeten, de acromegalen en de 
hypertriglyceridemiepatienten anderzijds maken correctie voor de 
invloed welke verschillen in lichaamsgewicht op de insulinecon
centraties en de insuline/glucoseverhouding heeft, noodzakelijk. 
Dit is nagestreefd door de veranderingen in de insuline- en glu
coseconcentraties ten opzichte van de nuchtere waarden als maat
staf te nemen in de vorm van de 6 insuline/6 glucose verhouding 
(Seltzer 1967). Een extra voordeel van deze methode zou volgens 
Seltzer zijn, dat deze verhouding nauwelijks door de factor leef
tijd wordt beïnvloed. Een nadeel van deze methode echter is, dat 
de 6 insuline/6 glucose verhouding tijdens een belastingproef 
niet toegepast kan worden zodra minstens één van beide para
meters (insuline of glucose) tot onder de nuchtere concentratie 
daalt. 

d. Vrije vetzuurconcentraties. 
In verband met de aanzienlijke individuele verschillen in nuch
tere FFA-concentraties werd, naast de eventuele verschillen in 
absolute FFA-waarden, ook nagegaan of er tijdens stimulatie 
verschillen konden worden aangetoond in de procentuele veran
deringen t.o.v. de nuchtere waarde. 

e. Triglyceridenconcentraties. 
Om dezelfde reden als bij de vrije vetzuren werden de verschil
lende groepen proefpersonen met de controlegroep vergeleken 
in zowel het reactiepatroon van de absolute triglyceridenspiegels, 
als in de procentuele veranderingen t.o.v. de nuchtere waarde. 

5 .  S pierbiopsie en meting van de dikte van de basaalmembraan van 
spiercapillairen ( MCBMT). 
Ten einde onderzoek te doen naar het eventuele bestaan van de 
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zgn. diabetische micro-angiopathie, werd de dikte van de basaal
membraan van spiercapillairen in de musculus quadriceps femoris 
gemeten. Na oppervlakte anesthesie met chloorethylether werd een 
incisie van ± 0.5 cm gemaakt halverwege het bovenbeen ter plaatse 
van de musculus vastus lateralis. Spierweefsel werd verkregen 
met behulp van een disposabel biopsienaald (Tru-cut R Travenol 
Lab. Ine.) .  

Om het materiaal geschikt te maken voor electronenmicroscopisch 
onderzoek werd het verkregen biopt direct gefixeerd in een 2 0/o 
glutaar-aldehyde-oplossing in 0.1 M fosfaatbuffer en vervolgens 
in kleinere stukjes gesneden. Het weefsel werd in dezelfde buffer 
gespoeld, nagefixeerd met 1 0/o osmiumtetroxide, gedehydreerd in 
een serie alcoholoplossingen en ingebed in epon. Met behulp van een 
LKB ultratoom werden ultradunne coupes (500 Angström dik) ge
sneden. Nacontrastering vond plaats met perjoodzuurzilvermethena
mine volgens Cardno en Steiner (1965 ), gemodificeerd door Veld
man (1970). 

Van iedere patient werden 15 willekeurig gekozen capillairen 
gefotografeerd met een Philips EM 300 electronenmicroscoop bij een 
uiteindelijke vergroting van 14.000 x. De dikte van de basaalmem
braan van spiercapillairen (MCBMT) werd bepaald op twee ver
schillende manieren. 

Ten eerste werd de gemiddelde basaalmembraandikte (ABMT) 
bepaald volgens de methode van Siperstein (1968) . Hierbij wordt 
met behulp van een radiair rooster met 20 stralen, alle met 18 graden 
tussenruimte, de dikte van de basaalmembraan loodrecht gemeten 
op die plaatsen, waar een straal de basaalmembraan snijdt. Plaatsen 
waar een pericyt is getroffen, worden uitgesloten van meting. 
Capillaire doorsneden waarbij zodoende minder dan 10 metingen 
konden worden verricht, werden vervangen door willekeurig geko
zen andere vaatjes. Per doorsnede werd de gemiddelde basaalmem
braandikte bepaald, van deze gemiddelden van 15 willekeurig geko
zen capillairen werd de gemiddelde basaalmembraandikte per onder
zochte persoon (ABMT) bepaald. Volgens de andere methode wordt 
de minimale basaalmembraandikte (MBMT) bepaald van dezelfde 
15 capillairen. Hiervoor wordt van iedere capillaire doorsnede die 
meting van de basaalmembraan genomen, waar deze het dunst is 
(modificatie van de methode van Williamson 1969) . De MBMT per 
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persoon werd verkregen door de minimale waarden van 15 capil
lairen te middelen. 

6. Statistische bewerking. 
Bij de statistische bewerking van de gegevens van de prediabeten, 

de latente diabeten en de acromegalen naar eventuele verschillen 
met de controlepersonen werden de volgende methoden gebruikt: 
a. ten aanzien van de absolute insuline- en glucoseconcentraties 

werden de gemiddelde waarden van de patientengroepen verge
leken met die van de controlegroep met behulp van de Student's 
t test. 

b. Wegens het ontbreken van een symmetrische verdeling bij de 
b. insuline/b. glucose, de FFA- en de triglyceridenwaarden werd 
gebruik gemaakt van de toets van Wilcoxon. 
Bij de statistische bewerking van de hypertriglyceridemiepatien

ten werden de bepalingen v66r en tijdens de therapie als gepaarde 
waarnemingen beschouwd. Ook hier werden voor de verschillende 
parameters dezelfde methoden toegepast als genoemd onder a en b. 

De resultaten van de basaalmembraanmeting bij patienten met 
hypertriglyceridemie v66r en tijdens therapie werden als gepaarde 
waarnemingen met elkaar vergeleken. 

Bij de bespreking van de resultaten zal van een significant verschil 
worden gesproken wanneer de kans op gelijkheid, tweezijdig getoetst, 
k leiner dan of gelijk aan 5 °/o is. 
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Hoofdstuk IV 

DE AFGIFTE VAN INSULINE EN DE BASAALMEMBRAAN
DIKTE VAN SPIERCAPILLAIREN 

BIJ CONTROLEPERSONEN EN PERSONEN MET 
PREDIABETES, LATENTE DIABETES MELLITUS 

EN ACROMEGALIE 

In dit hoofdstuk zullen eerst de resultaten van de stimulatietesten 
bij de prediabeten, de latente diabeten en de acromegalen worden 
vergeleken met die van de controlepersonen. Daarna zal het spier
biopsie-onderzoek worden behandeld. 

Per onderzochte groep personen worden de gemiddelde waarden 
van de klinisch-chemische parameters in de tabellen en figuren van 
dit hoofdstuk weergegeven. Hetzelfde geldt voor de individuele 
6 insuline / 6 glucose-ratio's en de uitkomsten van de basaalmem
braanmeting. De overige individuele bepalingen staan vermeld in 
de tabellen van het Supplement. 

1. Resultaten van het onderzoek naar de insulinesecretie. 

A. Prediabeten. 

1 .  Nuchtere toestand. 
In de nuchtere toestand wordt geen verschil tussen de groep controle
personen en prediabeten gevonden in de concentraties van glucose, 
insuline en vrije vetzuren. De triglyceridenspiegel is in nuchtere 
toestand bij de prediabeten hoger (tabellen IV-I en -Il, figuren 
IV-1 en -2). 
2. Belastingsproeven. 
Slechts op enkele momenten doet zich bij de uitkomsten ten opzichte 
van de controlepersonen een significant verschil voor. Voor de glu
coseconcentratie in het bloed geldt dit alleen voor de COGTT na 
1 20 minuten. Het glucosegehalte in het bloed is op dit tijdstip bij 
de controlepersonen lager dan bij de prediabeten (tabel IV-I, figuur 
IV-1 ). Een verschil in insulinespiegels doet zich voor tijdens de 
OGTT na 60 minuten, tijdens de arginine-infusietest ook na 60 mi
nuten en tijdens de COGTT na 30 minuten. Op deze momenten 
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OGTI Glucose-infusie 

0 30 60 90 120 150 0 2 10  15 20 30 60 
glucose 
(mg/100 ml) 

95 139 117 95 93 88 93 413 513 586 601 J2J 203 

SD 6.1 3  28.00 25.58 19.56 18.69 24.38 8.12 72.23 72.49 81.70 109.11 109.62 76.21 
SEM 1 .85 8.44 7.71 5.90 5.64 7.35 2.45 21.78 21.86 24.63 32.90 33.06 22.98 

b 91 141 102 93 108 90 91 437 523 603 650 JJ9 205 

SD 6.60 15. 1 8  26.58 17.15 19.90 24.50 8.15 60.22 47.36 89.30 1 1 9.09 120.90 91 .95 
SEM 2.95 6.79 9.21 7.67 8.90 10.96 3.65 26.93 21.18 39.95 53.25 54.07 41.12 

ë 98 136 104 92 100 81 97 369 443 518 J72 464 139* 

SD 10.80 16.78 22.01 8.44 25.15 10.31 13.44 103.34 110.22 107.58 87.62 57.56 30.39 
SEM 4.83 7.51 9.85 3.78 11 .25 4.61 6.01 46.22 49.30 48.12 39.18 25.74 13.59 

insuline 
(1,E/ml) 

102 

lo 
7 89 105 51 9 1 13 89 145 171 185 114 

4.45 87.37 56.56 30.64 5.74 90.14 65.26 72.40 135.67 150.94 161.18 63.49 
SEM 1.34 26.34 17.05 9.24 1.37 27,18 19.68 21 .83 40.91 45.51 48.60 19.14 

b 7 74 .so• 49 9 59 90 114 129 151 125 

SD 4.06 20.48 26.89 15.77 3.83 19.73 36.98 40.53 69.59 92.15 88.97 
SEM 1 .82 9.16 12.03 7.05 1.71 8.82 16.54 18.12 31.12 41.12 39.79 

ë 11 101 68 83 14 83 89 106 127 156 167 102 

SD 3.43 59.40 28.86 46.50 7.91 29.98 51.53 59.03 56.95 75.69 85.84 35.73 
SEM 1.54 26.57 12.01 20.79 3.54 13.41 23.05 26.40 25.47 33.65 38.39 15.98 

Tabel IV-1: Gemiddelde g)ucose- en insulineconcentraties met standaarddeviatie en "standard error of the mean" 
tijdens de vier stimulatietesten bij controlepersonen (a), prediabeten (b) en latente diabeten (c). 
*: � � g:g� significant verschil met controlegroep (t. test). 
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Fig. IV-1 . Verloop van de gemiddelde concentraties bij controle personen (-), 
prediabeten (- - -), en latente diabeten (- -). 0 betekent significant verschillend 
van controlegroep (t. test). 
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0 

91 
6.62 
2.00 

94 
7.73 
3.46 

105•• 
1 1 .50 
5.14 

7 
3.91 
1 .18 

10 
2.61 
1 .17 

JJ*" 
6.66 
2.98 

200� 

)JU/ml 
I SO 

Argininc-infusic 

10 20 30 

103 106 102 
9.89 7.75 10.63 
2.98 2.34 3.21 

112 114 108 
1 1 .23 16.00 6.89 
5.02 7.15 3.08 

122•• 121" 111• 
16.02 1 1 .73 12.01 
7.17 5.24 5.37 

58 107 109 
28.50 96.39 73.75 

8.59 29.06 22.24 

58 80 76 
3Ó.64 62.19 44.74 
13.70 27.81 20.00 

54 89 87 
14.07 40.59 40.00 
6.29 18.15 17.89 

QG.T.T. 

COGTI 

60 90 0 30 60 90 120 1 50 

74 84 101 163 133 110 107. 97 
12.36 5.65 13.39 29.69 23.04 1 8.31 12.27 25.02 
3.73 1.70 4.04 8.96 6.95 5.52 3.70 7.54 

85 89 98 161 144 125 122" 103 
10.84 9.92 7.98 10.90 32.02 16.54 1 1 .46 20.73 
4.85 4.44 3.57 4.87 14.32 7.42 5.12 9.26 

74 92• 114 173 169• 170"" JJ6•• 135•" 
9.56 1 1 .61 16.77 20.41 39.12 22.07 10.28 17.82 
4.27 5.19 7.50 9.1 3 17.49 9.87 4.60 7.99 

20 9 1J 215 161 113 
9.90 4.63 4.68 135.64 85.48 48.43 
3.13 1.40 1 .41 40.90 25.77 14.60 

10" 7 12 102" 126 134 
6.19 2.88 1 1 .12 28.51 74.70 84.63 
2.77 1.29 4.97 12.75 33.41 37.85 

1 6  1 4  13 106 105 138 
6.58 1 5.01 6.89 61.54 60.77 92.68 
2.94 6.71 3.08 27.52 27.18 41.45 

Glucose infusietest Argin i ne infusietest co.G:r.T. 

': � � 0--------------------------------------

2ooi 
JJ U/ml 

I SO 

100 

50 r-
Q-L.,,-...... ....,..--...... --...... ..,.,.,...,...--,----,.----"..,...,...,...,.--r-""T"-----,---,-"'T""--'T"'""--

0 30 60 120 30 60 120 0 30 60 90 0 30 60 120 min. 

Fig. IV-2. Verloop van de gemiddelde insuline concentraties bij controle perso
nen (-), prediabeten (- - -) en latente diabe:en (- -). 0 betekent significant 
verschillend van controlegroep (t. test). 
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OGIT Glucose-infusie 

0 30 60 90 120 
FFA 

150 0 10  1 5  20 30 
(11 aeq/1) 

690 470 394 408 572 515 465 452 415 503 
SD 279 153 1 07 70 170 1 54 76 208 102 259 
SEM 84 46 32 21  51  46 23 34 30 48 
b 596 420 346 446 562 606 664 482 458 500 
SD 270 75 2 04 175 277 247 439 200 1 85 138 SEM 12 1  34 47 78 1 24 1 1 1  1 97 89 83 62 

Triglyceriden 
(mg/100 ml) 

74 57 66 
SD 22.25 l 1 .31  1 6.96 
SEM 6.70 3.41 5 . 1 1  

li 162<·<· 151** 207** 
SD 76.46 75.51 89.73 
SEM 34.33 35.77 40.23 

ë 67 49 11 
SD 14 . 17  1 1 .48 20.75 
SEM 6.34 5.13 9.28 

Tabel IV- I l : Gemiddelde FFA waarden met standaarddeviatie en "standard error of the mean" bij controleperso
nen (a) en prcdiabeten (b). Dezelfde parameters betreffende de trii;lyceridcnconcentraties worden 
wccri;ci;cvcn bij cuntrolcpcrsuncn (a), prcdiabctcn (b) en latente diabeten (c). ,,.: � � �gf sii;nificant verschil met controlegroep (Wilcoxon). 
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Fig. IV-3. Procentuele FFA-reacties bij controle 
significant verschil wordt niet gevonden.  

personen en prediabeten. 
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Arginine-infusic 

0 10 20 30 60 

495 496 408 384 
146 162 67 106 
44 49 20 32 

492 412 398 298 
116 1 84 227 196 
52 82 102 88 

67 
14.08 
4.25 

209** 
91.68 
41.00 

91* 
26.15 
1 1 .69 

1 50
1 

0.G.T.T. 
120 mln. 

.. , .. 
1 30 

1 10 

90 

70 

50 

90 0 

411 JOB 
66 153 
20 46 

390 560 
213 172 

95 77 

62 JJ 
14.05 11 ,22 
4.24 3.38 

188** 173* 
93.33 66.38 
41.74 29.69 

84 62 
40.11 17.84 
17.98 7.98 

Glucose lnfusictcst 
120 mln. 

30 

421 
83 
25 

426 
321 
144 

COGTI 

60 90 120 

355 345 
8 1  68 
24 21 

302 340 
160 145 
71 65 

52 
1-2.93 
3.90 

16S* 
56.19 
25.13 

H 
23.51 
10.51 

Arglnlnc lnfusictcst 
90 mln. 

150 

.. . 

C.0.G.T.T. 
120 min. 

Fig. IV-4. Procentuele reactie van triglyceridenconcentratie bij controle personen 
(a). prediabeten (b) en latente diabeten (c). De reactie bij acromegalen tijdens 
O.G.T.T. is met (d) aangegeven. 0 betekent significant verschil met controle 
personen (t. test). 
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wordt bij de prediabeten een lagere insulinespiegel gemeten dan bij 
de controlepersonen (tabei IV-I, figuur IV-2). De � insuline / 
� glucose-ratio is op twee momenten verschillend. Bij de prediabeten 
is deze waarde lager op 20 minuten tijdens de arginine-infusietest 
en op 30 minuten tijdens de COGTT (tabel IV-III). Wat de FFA
waarden betreft wordt tussen beide groepen nergens een verschil 
gevonden (tabel IV-II). Hetzelfde geldt voor de procentuele veran
deringen van de FFA-spiegel ten opzichte van de nuchtere waarde 
( figuur IV-3). De trigl yceridenconcentra tie ligt tijdens elke belas
tingsproef bij de prediabeten hoger dan bij de controlegroep (tabel 
IV-II). Wat betreft de procentuele veranderingen van de triglyceri
denwaarden tijdens de belastingsproeven geldt dat alleen tijdens de 
OGTT tussen beiden groepen een verschil optreedt. Na 120 minuten 
wordt bij de controlepersonen een lagere procentuele waarde gevon
den dan bij de prediabeten (figuur IV-4 ). 

B. Latente diabeten. 

1 .  Nuchtere toestand. 
Vooraf gaande aan de arginine-infusietest liggen zowel de glucose-
als de insulinespiegels bij de latente diabeten hoger, terwijl op de 
andere drie dagen geen verschil wordt gemeten (tabel IV-I, figuren 
IV-1 en 2). De uitgangswaarde van de trigl yceridenspiegels bij de 

OGTT Glucose-infusietest 

30 60 120 10 15 20 30 60 120 

["'' 

-2.96 -10.10 0.41 0.50 0.55 1 .32 1.69 4.50 - -0.73 
3.60 2.85 9.83 0.87 0.61 0.98 0.88 1.43 2.25 -0.75 
1 .83 6.17 - 2.43 0.29 0.1 8  0.24 0.33 0.37 1 .44 -4.22 
0.49 1.28 0.56 0.1 1 0.09 0.08 0.09 0.09 0.27 -1.82 
0.66 6.61 - 0.15 0.03 0.02 0.04 0.04 0.07 0.39 -0.21 
2.29 127.00 - 2.42 0.06 0.07 0.08 0.08 0.13 0.28 -0.46 
1.64 3.60 7.00 0.22 0.16 0.15 0.20 0.35 1.55 -0.40 
1.27 3.03 -86.00 0.26 0.1 1  0.09 0.10 0.13 0.66 -1 .00 
1.00 4.33 - 0.14 0.22 0.26 0.29 0.33 1.07 -0.70 
0.92 2.49 15.00 0.24 0.37 0.45 0.52 0.54 3.39 -0.17 
2.41 13.50 4.70 8.25 0.26 0.28 0.28 0.36 1.45 -0.74 

{ 
0.81 12.50 i.1 8 0,12 0.12 0.13 0.14 0.19 0.78 -0.35 
2.12 26.50 0.26 0.40 0.37 0.50 0.85 7.00 -0.32 

b 1.46 1.41 1.65 0.15 0.15 0.1 8  0.21 0.34 1.35 -0.90 
1.39 1.71 3.57 0.14 0.1 8  0.23 0.16 0.22 0.76 - -0.13 
1.07 - 0.92 4.10 0.07 0.14 0.15 0.1 2  0.19 0.47 -1.21 

{ 
3.77 -32.33 0.30 0.27 0.39 0.35 0.58 1.04 -0.33 
6.00 - 2.71 - 0.70 0.19 0.14 0.19 0.19 0.26 3.25 -1.65 
2.15 - 8.00 1.83 0.15 0.19 0.21 0.20 0.25 4.35 -0.1 8 
3.12 -49.00 3.17 0.40 0.38 0.35 0.45 0.70 2.39 -0.61 
0.73 1.38 - 3.36 0.28 0.28 0.21 0.25 0,30 2.39 -0 

Tabel IV-UI: Verloop van de individuele 6 insuline / 6 glucose ratio tijdens vier stimulatietesten bij 
controlepersonen (a), prediabeten (b) en latente diabeten (c). 

� p ,;;  0.05 •1•> p ,;; 0.01 significant verschil mee controlegroep (Wilcoxon). ' - insuline- of glucoseconcencracie onder nuchtere waarde. 
- - insuline- en glucoseconcentratie onder nuchtere waarde. ~ oneindig groot, glucoseconcentra tie tot nuchtere waarde gedaald. 
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latente diabeten is alleen op de dag van de arginine-infusietest hoger 
dan bij de controlegroep (tabel IV-II) . 

2. Belastingsproeven. 
Tijdens de OGTT wordt geen verschil in glucose- en insulinespiegels 
gezien met de controlegroep. In het verloop van de glucose-infusie
test bestaat na 60 minuten bij de latente diabeten een lagere glucose
spiegel. Bij de arginine-infusietest wordt op 10, 20, 30 en 90 minuten 
bij de latente diabeten een hogere bloedsuiker gemeten, terwijl dit 
tijdens de COGTT het geval is na 60, 90, 120 en 150 minuten (tabel 
IV-I, figuur IV-1). Wat de insulinespiegels betreft wordt tijdens geen 
van de belastingsproeven een significant verschil met de controle
groep waargenomen (tabel IV-I, figuur IV-2) . De A insuline / 
6 glucose-verhouding is voorzover deze parameter gehanteerd kan 
worden, alleen tijdens de COGTT lager bij de latente diabeten en 
wel na 30 en 120 minuten (tabel IV-III). De triglyceridenwaarden 
tonen zowel in absolute zin (tabel IV-II) als in procentuele reactie 
(figuur IV-4) tijdens stimulatie geen verschil tussen beide groepen. 

C. Acromegalen. 
Bij de acromegalen werd een gestoorde OGTT gevonden, de andere 
belastingsproeven werden niet uitgevoerd. 

Arginine-infusictesc COGIT 

10 20 30 60 90 30 60 120 

6.00 12.70 4.96 5.25 -1.25 3.91 4.73 51 .00 
5.77 17.05 20.47 -0.21 -0.90 7.52 24.08 -21.00 

10.89 -13.1 1 -2.50 3.62 8.29 
2.48 3.90 8.23 1.78 -1.13 1.43 0.87 2.50 
1.42 3.67 4.67 -0.45 -0.07 0.55 1.66 - 3.42 
4.20 4.08 5.70 -0.84 -0.28 13.86 27.20 
3.67 3.00 3.59 -0.19 0.00 1.36 0.71 - 3.78 
5.86 3.60 2.50 -3.00 - -7.00 4.16 5.45 4.1 1 
2.17 3.17 -8.75 - -0.05 - -2.50 2.02 9.00 94.00 
4.50 4.00 6.33 -0.44 3.64 5.44 4.89 
5.89 7.40 106.00 -0.64 - -0.17  1.96 2.28 10.29 

7.30 -6.50* 7.30 - -0.06 - -0.06 1.03* 2.50 3.52 
1.38 2.50 3.25 0 -0 1 .23 2.53 10.88 
3.27 4.80 16.63 -0.44 -1.3 2.37 3.16 7.50 
2.22 2.47 2.00 - -0.75 1 .58 2.53 3.74 
4.00 1 .67 4.80 -0 - -1.00 1 .13 2.00 1.30 

1.26 4.70 -28.33 -o - -4.67 2.03'l- 3.19 1 .85 ° 

1.00 1.56 12.00 - -0.08 - -0.58 0.67 -14.00 0.71 
6.83 6.22 2.54 - -0.10 - -0.50 1 .10 0,97 2.32 
3.28 4.81 4.63 -0.39 -3.13 1 .78 3.59 1.27 
2.50 4.30 4.93 -0.03 - -0.06 1.27 1.86 5.17 
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1 .  Nuchtere toestand. 
Ten opzichte van de controlegroep bestaat in nuchtere toestand geen 
verschil in bloedsuikerconcentratie, de insulinespiegel bij de acrome
galen is verhoogd (tabel IV-IV A, figuur IV-5). De FFA-spiegel ligt 
bij de acromegalen lager, de triglyceridenspiegel is hoger (tabel 
IV-IV B). 

2. Orale glucosetolerantieproef. 
Tijdens de OGTT is de bloedsuikerspiegel bij de acromegalen hoger 
op 30, 60, 90, 120 en 150 minuten. Op 30 en 60 minuten is er geen 
verschil in insulinespiegels, op 120 minuten is de insulineconcentratie 
bij de acromegalen hoger dan bij de controlegroep (tabel IV-IV A, 
figuur IV-5). De /J. insuline / /J. glucose-ratio ligt bij de acromegalen 
na 30 en 60 minuten lager (tabel IV-IV C). De FFA-concentratie 
ligt gedurende de OGTT bij de acromegalen voortdurend lager (tabel 
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OGIT 
A. 

0 30 60 90 120 150 
glucose 
(mg/100 ml) 

if 109 191" 202•• 168"' 143" 110" 

SD 1 8.86 27.35 27.40 30.16 15.58 21.23 
SEM 9.43 13.68 13,70 15.08 7.79 10,62 

insuline 
(.uE/ml) 

d 19"' 126 136 120•• 

SD 7.53 88.53 72.39 69.04 
SEM 3.76 44.27 36.20 34.52 

B. 
FFA 
(/1 aeq/1) 

iï 330' 259" 233' 146" 
5D 1 74 1 18  1 1 1  133 
SEM 87 59 56 66 

trig7iceriden 
(mg 100 ml) 

d 120" 93" 
SD 19.20 12.34 
SEM 9.60 6.17 

c. 
1.12"' 0.93*'� 1.56 
0,33 0.45 1.42 
1 .11  1 .68 2.87 
2.64 2.08 7.35 

Tabel IV-IV : A. Gemiddelde glucose- en insulineconcentraties met standaard
deviatie en "standard error of the mean" bij acromegalen. 

B. Gemiddelde FFA- en triglyceridenconcentraties met stan• 
daarddeviatie en "standard error of the mean" bij acrome• 
galen, 

C. Verloop van de individuele t. insuline / t. glucose-ratio bij 
acromegalen. 
• p < 0.05 •• p < 0.01 significant verschil met controle
groep (zie tabel IV-1, Il en 111), 
Voor vergelijking van de glucose- en insulineconcentraties 
werd de Student's t test toegepast, bij de FFA- en triglyceri
denconcentraties en de t. insuline / t. glocose-ratio werd de 
toets van Wilcoxon gebruikt. 
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Fig. IV-5. Verloop van gemiddelde glucoseconcentraties (mg/ 100 ml) en insuline
spiegels (µU/ml) bij controle personen (-) en acromegalen met gestoorde glu
cosetolerantie (- - -). 0 betekent significant verschillend van controlegroep 
(t. test). 

IV-IV B) . De procentuele FFA-reactie op elk tijdstip toont geen 
verschil met die van de controlegroep. De triglyceridenspiegel ligt 
op 1 20 minuten bij de acromegalen hoger (tabel IV-IV B), hoewel 
de procentuele triglyceridenreactie bij de acromegalen niet verschilt 
van die van de controlepersonen (figuur IV-4 ) .  

Bespreking. 
De onderlinge vergelijking van de resultaten die door verschillende 
onderzoekers worden gevonden bij de toepassing van stimulatietesten 
voor de insuline-afgifte wordt bemoeilijkt doordat verschillende 
methoden en doseringen zijn gebruikt. Zo heeft Reaven (1 971 ) aan
getoond dat een variatie van de dosis glucose bij orale belasting een 
veel grotere invloed heeft op de hoogte van de insulinespiegels dan 
op die van de glucoseconcentraties. Parameters zoals de procentuele 
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st1Jgmg, op ieder ogenblik, van de insulineconcentratie en het ver
loop van de insuline/glucose-ratio zijn dus in belangrijke mate afhan
kelijk van de toegediende hoeveelheid glucose. Bij onderlinge verge
lijking van resultaten kunnen zij alleen gehanteerd worden wanneer 
een gelijke testdosis is gebruikt. Een andere factor die van groot 
belang is, is het lichaamsgewicht. Overgewicht gaat gepaard met 
hogere insulinespiegels zowel nuchter als na stimulatie. Bij vergelij
king van verschillende groepen personen dient het lichaamsgewicht 
gelijk te zijn of moet hiervoor een correctiefactor worden gebruikt. 
Seltzer (1967) heeft gevonden dat bij gebruik van de !::i. insuline / 
!::i. glucose-ratio de factor lichaamsgewicht geen invloed van betekenis 
heeft. 

De door ons gevonden resultaten kunnen als volgt worden samen
gevat: 
Bij de personen die als prediabeten kunnen worden gekarakteriseerd, 
wordt slechts op enkele momenten tijdens de stimulatietesten een 
lagere insulinespiegel gevonden dan bij de controlepersonen. Deze inci
dentele verschillen zijn echter wel in die zin in overeenstemming 
met de waarnemingen van andere onderzoekers (Cerasi 1967 c, 
Colwell 1967, Soeldner 1968, Daweke 1968, Pyke 1970) dat er bij 
prediabeten lagere insulinespiegels worden gevonden. De door ons 
gevonden lagere insulinespiegels vallen laat in de belastingscurve, 
zodat hier niet uit kan worden geconcludeerd dat er, zoals anderen 
hebben gevonden, een stoornis zou bestaan in de vroege insuline
afgifte. Het aanvankelijk waargenomen verband tussen de glucose
verdwijningssnelheid en de direct na stimulatie opgewekte insuline
af gif te (Lerner 1971 a) is bij recente onderzoekingen (Rea ven 197 4) 
onjuist gebleken. Dat er tijdens de glucose-infusietest door ons in 
het geheel geen verschil wordt waargenomen tussen controlepersonen 
en prediabeten is mogelijk toe te schrijven aan het feit dat door ons 
een grote hoeveelheid glucose is geinfundeerd. Cerasi (1972) consta
teert dat bij normalen de insuline-afgifte maximaal toeneemt bij 
bloedsuikerspiegels van 200 tot 300 mg/100 ml. Een verdere verho
ging van de glucoseconcentratie geeft slechts een geringe toename 
van de insuline-afgifte. Bij prediabeten wordt de maximale insuline
afgifte eerst bereikt bij een hogere glucoseconcentratie dan bij nor
malen. Deze maximale af gif te van insuline bij de prediabeet zou 
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nauwelijks achterblijven bij die van de normalen. Infusie van een 
hoge dosis glucose, zoals achteraf gezien helaas door ons is toegepast, 
bemoeilijkt het aantonen van een eventueel verschil in insuline
afgifte tussen prediabeten en controlepersonen. 
Een vermindering van de 6 insuline / 6 glucose-ratio wordt gevonden 
na 20 minuten tijdens de arginine-infusietest en na 30 minuten tijdens 
de COGTT. Deze bevindingen zijn té incidenteel om hieruit vergaan
de conclusies te trekken. 
De groep personen met een latente diabetes werd geselecteerd op 
grond van een abnormaal verloop van de COGTT. Tijdens deze 
COGTT blijkt de 6 insuline / 6 glucose-ratio bij de latente diabeten 
na 30 en 120 minuten lager te zijn dan bij de controlepersonen. 
Tijdens de OGTT en de glucose-infusietest worden geen verschillen 
aangetoond. Tijdens de arginine-infusietest worden bij de personen 
met een latente diabetes verhoogde glucose- en insulinespiegels ge
meten. Dit is echter reeds het geval in de nuchtere monsters vooraf
gaande aan de argininebelasting. Het is mogelijk dat de toediening 
van een grote hoeveelheid glucose in de twee hieraan voorafgaande 
dagen (OGTT en glucose-infusietest) hierop van invloed is. Van geen 
betekenis zijn in ieder geval leeftijd en gewicht omdat deze tussen 
latente diabeten en controlepersonen niet verschillen. 
Samenvattend kan gesteld worden dat door ons noch bij de pre
diabeten, noch bij de latente diabeten sterke verschillen zijn gevonden 
ten opzichte van controlepersonen wat betreft de insuline-afgiftt. 
Hiermede in overeenstemming is dat ook de concentraties en het 
reactiepatroon van de spiegels van vrije vetzuren niet verschillen 
tussen prediabeten en normale controlepersonen. Deze bevindingen 
sluiten aan bij die van Boden (1968), Serrano-Rios (1970) en Sterky 
(1973) . Door ons is bij de personen met prediabetes bij alle testen 
een verhoogd nuchter triglyceridengehalte gevonden. Bij de personen 
met een latente diabetes wordt dit echter niet bevestigd, behalve op 
de ochtend van de arginine-infusietest. De waarneming dat, verge
leken met controlepersonen, bij latente diabeten de triglyceriden
spiegel minder vaak verhoogd is dan bij prediabeten lijkt dus niet 
een gevolg te zijn van eventuele verschillen in het afgiftepatroon 
van insuline. Het verhoogde triglyceridengehalte bij de prediabeten 
hangt daarom waarschijnlijk samen met het hogere lichaamsgewicht 
dat bij deze groep bestond en mogelijk de oudere leeftijd. Deze ver-
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schillen in lichaamsgewicht en leeftijd tussen prediabeten enerzijds 
en de normale controlepersonen anderzijds hebben het onderzoek 
in belangrijke mate bemoeilijkt. 
Het hogere lichaamsgewicht van de prediabeten maakt de eventueel 
verminderde insuline-afgifte in vergelijking met die bij de normalen 
minder duidelijk. Bovendien moet men zich afvragen in hoeverre 
de door ons onderzochte personen, die als prediabeet worden geka
rakteriseerd, inderdaad de aanleg tot diabetes hebben. In de leef
tijdsperiode tussen 40 en 50 jaar zal het merendeel van de prediabeten 
die ooit een gestoorde glucosetolerantie zullen gaan ontwikkelen, 
reeds een afwijkende OGTT tonen. Mogelijk is de door ons onder
zochte groep, juist omdat zij ouder is, een selectie in die zin, dat zij 
in de toekomst geen diabetes meer zal ontwikkelen. 

De patienten met acromegalie zijn door ons onderzocht omdat het 
verhoogde �roeihormoongehalte enerzijds via een verminderde peri
fere gevoeligheid voor de werking van insuline van invloed is op de 
insuline-afgifte, terwijl anderzijds mogelijk een invloed bestaat op 
de dikte van de basaalmembraan. Bij de patienten met acromegalie 
is alleen een orale glucosebelasting verricht. Bij de vier patienten 
met een gestoorde OGTT is, vergeleken met de controlegroep, het 
nuchtere bloedsuikergehalte normaal, maar de insulinespiegel ver
hoogd. Dit laatste geldt ook voor de insulineconcentratie 120 minu
ten na het toedienen van glucose. Dat de l:::. insuline / l:::. glucose-ratio 
bij deze vier acromegalen 30 en 60 minuten na toediening van de 
glucose verlaagd is, kan beschouwd worden als uiting van hun ge
stoorde glucosetolerantie. Opvallend is de lage FF A-spiegel die bij 
deze vier acromegalen wordt gevonden, een verklaring hiervoor is 
moeilijk te geven. De verhoogde triglyceridenspiegel berust waar
schijnlijk niet op een verhoogde aanmaak, omdat er een relatief insu
linetekort is, een verminderde afbraak van triglyceriden lijkt hier de 
verklaring te zijn. 

II. Resultaten van de meting van de basaalmembraandikte. 
De individuele waarden van de basaalmembraandikte (ABMT zowel 
als MBMT) staan vermeld in tabel IV-V en worden weergegeven 
in figuur IV-6a. Binnen iedere groep bestaat een grote variatie in 
de dikte van de basaalmembraan. Vergelijking met behulp van de 
toets van Wilcoxon levert voor geen van de onderzochte groepen 
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ABMT MBMT ABMT MBMT 

;i. Ma 1577 1 147 c:. Hoe 2079 1410 
Ru 1147 645 Ba 1219 765 
Mu 1577 105 1  Br  1505 1004 
L 1290 836 w 789 526 
K 1 147 717 H 789 502 
D 860 573 
Rob 1290 789 
Rot 1075 669 d1. To 932 478 
V 1290 741 Te 1 147 669 
B 1219 812 B 1004 645 
T 932 597 M 645 406 

b. K 1290 741 
LW 1649 1027 d,. Schi 1935 1027 
os 1290 836 E 1 147 669 
T 1004 645 Schu 573 382 
s 1864 1 123 KL 1362 812 

T:1bcl IV-V : Individuele b:1s:1:1lmcmbra:1ndikte (ABMT en MBMT in À). 
;1, Controlepersonen. 
b. Prediabcten. 
c. L;itente di:1beten. 
d1. Acromegalen met gestoorde OGTT. 
d,. Acromeg;ilen met normale OGTT. 

(prediabeten, latente diabeten zowel als acromegalen) een verschil 
op met de controlegroep. De resultaten zijn onafhankelijk van de 
gebruikte meetmethode. 
Volgens de criteria van de ABMT (Siperstein 1968) vallen 9 con
trolepersonen in het normale gebied terwijl twee (Ma en Mu) een 
ABMT hebben die door hem als prediabetisch wordt aangegeven. 
Van de groep prediabeten hebben drie een normale basaalmembraan
dikte, terwijl twee (L W en S) een duidelijk verdikte basaalmembraan 
hebben zoals past bij diabetes mellitus. Bij de latente diabeten zijn 
er drie met een normale basaalmembraandikte, bij één (Br) wordt 
een iets verdikte basaalmembraan gevonden zoals past bij prediabetes, 
de vijfde (Hoe) valt in het diabetische gebied. Van de acht patienten 
met een actieve acromegalie hebben zes een normale basaalmem
braandikte, één persoon (KL) heeft een licht verdikte basaalmem
braan, terwijl ook één patient (Schi) een basaalmembraandikte ver
toont zoals past bij diabetes mellitus. Deze laatste persoon heeft een 
normale glucosetolerantie, terwijl ook de COGTT normaal blijkt 
te zijn. 
Vergelijking van de resultaten van de meting van de MBMT met die 
van Williamson (1969) leidt, rekening houdend met leeftijd en ge
slacht (figuur IV-6 b ), tot praktisch dezelfde resultaten. Personen 
met een normale ABMT blijken eveneens een normale MBMT te 
hebben. Van de acht personen met een toename van de ABMT blijken 
er zeven eveneens een toegenomen MBMT te hebben. Persoon KL, 
die volgens de ABMT-meting in het prediabetische gebied valt, heeft 
volgens de normen van de MBMT-meting een normale basaalmem
braandikte. 
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Bespreking. 
Ten aanzien van de verschillende meetmethoden blijkt in ons be
perkte materiaal de manier van meten nauwelijks van invloed op 
de resultaten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de door ons toegepaste 
wijze van fixeren en contrasteren van het spierbiopt een belemme
ring kan zijn voor vergelijking van de eigen resultaten met die van 
andere onderzoekers. Dat bij de voorbespreking van het onderzoek, 
in afwijking met andere publicaties, gekozen is voor het procédé 
zoals vermeld in hoofdstuk III, had tot doel om bij de electronen
microscopische meting een zo contrastrijk mogelijk beeld te verkrij
gen. Voor onderzoek naar eventuele micro-angiopathie verdient 
spierweefsel de voorkeur boven huid- en subcutaan weefsel, daar 
de basaalmembraan van capillairen in de beide laatste organen los
mazig van structuur is (Aagenaes 1 961 , Friederici 1 966). Een ver
dikking van de basaalmembraan in deze weefsels lijkt te berusten 
op de aanwezigheid van een aantal lagen. De basaalmembraan rond 
capillairen in spierweefsel maakt bij een aanwezige verdikking een 
compacte en homogene indruk. Van een losmazige structuur is hier 
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Fig. IV-6a. Individuele basaalmembraan dikte bij controle personen (a), latente 
diabeten (c) en acromegalen (d). Acromegalen met normale O.G.T.T. staan rechts 
in de kolom. 
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geen sprake. Dit maakt een kwantitatieve meting van de dikte van 
de basaalmembraan van spiercapillairen mogelijk. Echter ook bij 
spiercapillairen blijkt, wanneer er sprake is van hypertrofie van de 
basaalmembraan, een gelaagde verdikking te bestaan. (Vracko 1974). 
Onderzoek naar de aard van de samenstelling van basaalmembraan
weefsel in de glomerulus is verricht door Spiro en medewerkers. 
Zij vinden dat basaalmembraanweefsel van de glomerulus bij diabe
ten, vergeleken met gezonde controlepersonen, een toename van het 
gehalte aan hydroxylysine, glucose en galactose toont, terwijl de 
hoeveelheid lysine afgenomen is (Beisswenger 1973 ). De oorzaak van 
verdikking van de basaalmembraan is nog niet opgehelderd. Zowel 
immunologische als degeneratieve processen worden verantwoorde
lijk gesteld. Voor de eerste pathogenese zou pleiten dat basaalmem
braanhypertrofie wordt gezien bij een aantal immunologische aan
doeningen. Bij personen met genetische diabetes mellitus zou een 
verandering in het insulinemolecuul deze immunologische reactie 
dan moeten veroorzaken. Hiervoor is echter tot op heden geen steun 
gevonden (Berson 1970). Bovendien wijzen kwalitatieve verschillen 
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in de hypertrofie van de basaalmembraan bij diabetes mellitus en 
bijv. lupus erythematodus (Norton 1970) op een mogelijk verschil 
in pathogenese. 
Aannemelijker bij diabetes mellitus lijkt dan ook dat een metabole 
stoornis verantwoordelijk is voor de hypertrofie. Deze metabole 
stoornis kan aanwezig zijn bij genetische diabetes mellitus, maar ook 
bij personen met een gestoorde glucosetolerantie op basis van acro
megalie, chronische pancreatitis of hyperlipemie. Daar bij recent 
ontdekte juveniele diabeten pas na enige jaren een verdikte basaal
membraan kan worden waargenomen, lijkt een bepaald tijdsbestek 
voor de ontwikkeling van micro-angiopathie nodig. Het reeds be
staan van enige verdikking van de basaalmembraan bij prediabeten, 
als uiting van de genetische predispositie, is in dit licht bezien niet 
te verwachten. 
Bij de door ons onderzochte personen werd niet aangetoond dat 
micro-angiopathie vooraf zou gaan aan een stoornis in de insuline
secretie. Men moet echter daarbij wel bedenken dat door ons slechts 
weinig proefpersonen zijn onderzocht en dat met name door Siper
stein, die veel meer personen heeft onderzocht, wel een dergelijk 
verschil wordt gevonden. De karakterisering van de patienten van 
Siperstein is echter oppervlakkiger : ten opzichte van de controle
personen bleek de groep prediabeten eveneens ouder en zwaarder 
te zijn, maar een eventuele latente diabetes werd niet uitgesloten. 
Uit het resultaat dat gevonden wordt bij de patienten met acrome
galie kan geconcludeerd worden dat een sterk verhoogd groeihor
moongehalte niet zonder meer aanleiding geeft tot de ontwikkeling 
van diabetische micro-angiopathie in skeletspieren. 
Op de oorspronkelijke vraagstelling of micro-angiopathie mogelijk 
voorafgaat aan symptomen van een verminderde insuline-afgifte bij 
mensen met een genetische aanleg voor diabetes mellitus kan door 
ons geen duidelijk antwoord worden gegeven. Het feit echter dat 
wij wel enige aanwijzingen vinden voor een verminderde insuline
afgifte zonder dat er sprake is van duidelijke tekenen van diabetische 
micro-angiopathie in skeletspieren, maakt het minder waarschijnlijk 
dat de vaatafwijkingen voorafgaan aan een metabole stoornis. 
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Hoofdstuk V 

DE INVLOED VAN EEN KOOLHYDRAATARM DIEET OP 
DE GLUCOSETOLERANTIE, DE INSULINE-AFGIFTE, 

DE FFA- EN TRIGL YCERIDENSPIEGELS 
EN DE BASAALMEMBRAANDIKTE IN SPIERCAPILLAIREN 
BIJ PATIENTEN MET TYPE IV HYPERLIPOPROTEINEMIE 

Inleiding. 
Endogene hypertriglyceridemie, volgens de indeling van Fredrickson 
hyperlipoproteinemie type IV, gaat gepaard met een toename van 
prebeta-lipoproteinen in het electroforetische vetspectrum (Fredrick
son 1 965 ). Deze prebeta-lipoproteinen zijn de voornaamste trans
porteiwitten van triglyceriden terwijl zij in mindere mate ook het 
transport van cholesterol verzorgen. Bij type IV hyperlipoproteine
mie bestaat dan ook een sterke toename van triglyceriden in het 
bloed en een geringere stijging van cholesterol. 
Bij het ontstaan van hypertriglyceridemie kan zowel een toegenomen 
synthese als een verminderde afbraak van triglyceriden een rol spelen. 
Een koolhydraatrijke voeding doet de triglyceridenspiegel in het 
bloed stijgen (koolhydraatinductie) . Deze stijging houdt verband met 
de stijging van de insulinespiegels (Reaven 1 967), en is het gevolg 
van een verhoogde productie van triglyceriden in de lever. Dit geldt 
zowel voor gezonden als patienten met hypertriglyceridemie. Bij 
gezonden is de stijging van de triglyceridenconcentratie echter be
perkt. 
Bij patienten met hypertriglyceridemie blijkt de stijging van triglyce
riden vaak veel meer uitgesproken te zijn dan op grond van de 
toegenomen synthese te verwachten is (Eaton 1 971 ). Dit maakt waar
schijnlijk dat een gestoorde afbraak van triglyceriden eveneens een 
rol speelt (Havel 1 970). Brunzell (1 973) beschrijft dat verhoging 
van de hoeveelheid koolhydraten in het dieet, terwijl de hoeveelheid 
vet constant blijft, bij patienten met hyperlipoproteinemie type IV 
leidt tot het ontstaan van chylomicronemie (type V). Koolhydraat
beperking kan dan type V weer doen teruggaan in type IV. Het ont
staan van chylomicronemie zou het gevolg zijn van overbelasting 
van het PHLA-systeem * door het verhoogde koolhydraataanbod. 

,:, PHLA = Plasma Heparin Lipolytic Activity. 
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De capac1te1t van het PHLA-systeem kan in vivo worden onder
zocht door middel van heparinetoediening. Infundeert men heparine 
gedurende 5 uur, dan blijkt bij patienten met hypertriglyceridemie 
de zogenaamde "synthesis related pool" van de PHLA afgenomen 
te zijn ten opzichte van die van normalen (Brunzell 1973). De samen
stelling van het dieet blijkt niet van invloed op de PHLA-reserve. 

Hypertriglyceridemie blijkt ook geliëerd te zijn aan adipositas. Toe
name van het gewicht leidt veelal tot een toename van de trigly
ceridenspiegel bij het individu. De relatie meer in het algemeen 
tussen adipositas en triglyceridenspiegels is veelal minder duidelijk. 
Dit is het gevolg van de sterke verschillen in aanmaak en afbraak 
van triglyceriden bij verschillende personen. Adipositas en een ge
stoorde glucosetolerantie zullen beide een, zij het verschillende, in
vloed uitoefehen op de hoogte van de triglyceridenspiegels. Adiposi
tas zal via toename van de insulinespiegels de synthese van trigly
ceriden verhogen. Een insulinetekort zal weliswaar de synthese doen 
afnemen, maar mogelijk de afbraak van triglyceriden dusdanig doen 
verminderen dat dit uiteindelijk ook leidt tot een stijging van de 
trigl yceridenspiegels. 

Het doel van ons onderzoek was om bij een groep patienten met 
type IV hyperlipoproteinemie het effect van een koolhydraatarm 
dieet dat leidt tot gewichtsafname, na te gaan. Hierbij zijn para
meters als de glucosetolerantie, de insulinesecretie en het verloop van 
de FFA- en de triglyceridenspiegels gebruikt. Het frequent samen
gaan van een gestoorde glucosetolerantie met hypertriglyceridemie 
is tevens de reden geweest onderzoek te verrichten naar de basaal
membraandikte van spiercapillairen. In eerste instantie is het van 
belang in hoeverre de zogenaamde diabetische micro-angiopathie 
alleen bij die personen met hypertriglyceridemie wordt gevonden, 
bij wie ook de glucosetolerantie gestoord is. Naar aanleiding van de 
metingen van de basaalmembraandikte v66r het instellen van enige 
behandeling hebben wij in tweede instantie het onderzoek tijdens 
het dieet, op een moment dat de hypertriglyceridemie een aanmer
kelijke verbetering dan wel normalisatie toonde, herhaald teneinde 
na t� r;aan in hoeverre een aanwezige verdikking van de basaalmem
braan op dieetmaatregelen zou kunnen reageren. 
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Voor een beschrijving van de patienten, de proefopstelling en de 
criteria van beoordeling wordt verwezen naar hoofdstuk III. De 
gemiddelde waarden van de klinisch-chemische parameters, vóór en 
tijdens behandeling, worden in de tabellen en figuren van dit hoofd
stuk weergegeven. Hetzelfde geldt voor de individuele 6. insuline / 
6 glucose-ratio's en de uitkomsten van de basaalmembraanmetingen. 
De overige individuele bepalingen staan vermeld in de tabellen 
van het Supplement. 

I. Resultaten van het onderzoek naar de glucosetolerantie, 
de insuline-afgifte en het verloop van de FFA- en 
triglyceridenspiegels vóór en tijdens behandeling. 

Uitgezonderd patient M verminderden alle patienten in gewicht 
(tabel III-II) . Het vetspectrum toonde bij allen een verbetering, bij 
vijf van de acht onderzochte personen werd normalisatie van het 
triglyceridengehalte bereikt (tabel V-I) . Bij één patient (Ha) kon 
tijdens therapie, in verband met zijn beroep, alleen een OGTT wor
den herhaald. Bij de andere zeven werden alle vier stimulatietesten 
herhaald. 

PG 
y 
WM 
M 
Hu 
w 
K 
Ha 

374 
958 

1 298 
421 
199 
188 
229 
208 

308 
163 
573 
425 
136 
170 
163 
131 

Tabel V-1: Triglyceridenspiegels (mg/100 ml)  vóór (e) en tijdens (f)  behandeling. 

1 .  Nuchtere toestand. 
Op drie van de vier dagen dat een stimulatietest werd uitgevoerd, 
wordt tijdens therapie een lagere nuchtere bloedsuiker gemeten dan 
ervoor. Op de dag van de OGTT, de arginine-infusietest en de 
COGTT is het gemiddelde van de gepaarde verschillen significant 
verschillend van nul. Op de dag van de glucose-infusietest wordt dit 
verschil niet waargenomen (tabel V-II, figuur V-1). 
De nuchtere insulinewaarden zijn tijdens therapie voorafgaande aan 
alle 4 testen lager dan vóór behandeling, het gemiddelde van de 
gepaarde verschillen verschilt significant van nul ( tabel V-II, figuur 
V-1). 
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OGTI (n � 8) 

30 60 90 1 20 150 
Glucose 
(mg/100 ml) 
ë 98 157 150 131 J J5  96 
SD 9.05 2 1 .36 1 8.63 27.06 19.79 3 1 .85 
SEM 3.20 7.55 6.59 9.57 7.00 1 1 .26 

T 
SD 
SEM 

Insuline 
(.uE/ml) 

Io 
SEM 

T 
5D 
SEM 

87* 131" 115" JJ2 105 91 
10.62 16.97 30.70 39.29 33.49 30.76 
3.76 6.00 10.85 13.89 1 1 .84 1 0.87 

12 135 257 174 
7.25 49.36 193.63 169.49 
2.56 17.45 68.46 59.92 

5* 62"'-· 66'' 65 
1.67 20.62 28.8Q 49.55 
0.59 7.29 1 0.22 17.52 

92 
1 2.72 
4.81 

87 
15 .08 
5.70 

Glucose-infusietest (n - 7) 

10  15 20 30 60 1 20 

469 573 653 702 612 327 91 
100.40 86.05 92.57 90.25 99.97 95.64 24.92 
37.95 32.53 34.99 34 . 1 1  37.79 36. 15  9.42 

386''· 454** 522* 573'' 502 261 74 
75.83 82.9 1 88.75 150.22 68.73 39. 1 3  21 .38 
28.66 3 1 .34 33.54 56.78 25.98 14.79 8.08 

13 97 110 150 179 191 265 299 118 
7.16 41 .86 57.73 1 10.58 106.99 101 .76 97.94 136.95 130.58 
2.71 15.82 2 1 .82 4 1 .80 40.44 38.46 37.02 5 1 .76 49.36 

5'' 80 69*''· 81* 91*'' 99*'' 105*'' 98'' 24 
2.81 56.04 53.94 8 1 .55 78.50 76.59 66.33 40.21 8.25 
1 .06 2 1 . 1 8  20.39 30.82 29.67 28.95 25.07 15.20 3.12 

Tabel V-I I :  Gemiddelde glucose- en insulinespiegels met standaarddeviatie en "standard error of the mean" 
ti}dens vier stimu.lat!e�esten bij �ypertriglyce.ridemiepatj�ntcn �?wel vóór (c) als tijdens (f) therapie 

200� 
mg/l00ml. 

I SO 

100 

50 

•· p ,.; 0.05 s1gnif1cant gemiddeld verschil tussen voor en ttJdens therapie. 
*'· p ..; 0.01 {t. test voor gemiddelde verschil van gepaarde waarnemingen). 
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Fig. V-1 . Verloop van de gemiddelde glucose- en insuline concentraties bij hyper_ 
triglyceridemie patienten voor (-) en tijdens (- - -) therapie. 0 gemiddeld verschil 
significant verschillend van nul (t. test voor gepaarde waarneming). 

Het gemiddelde van de gepaarde verschillen in de nuchtere FFA
concentraties v66r en tijdens behandeling is, uitgezonderd op de dag 
van de glucose-infusietest, niet verschillend van nul. Op de dag van 
glucose-infusie ligt de nuchtere FFA-waarde tijdens therapie lager 
dan ervoor (tabel V-III). 
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Argininc-infusietest (n - 7) COGIT (n = 7) 

10 20 30 60 90 0 30 60 90 120 150 

96 108 118 120 96 84 106 175 186 159 143 116 
5.27 1 1 .92 12.39 9.10 1 1 .40 14.08 13.90 27.75 32.54 30.25 38.63 46.22 
1.99 4.50 4.68 3.44 4.31 5.32 5.25 10.49 12.30 1 1 .43 14.60 17.47 

85* 97* 104* 101** 77* 81 91** 144** 155•· 134* 133 107 
10.03 8.52 1 1 .84 9.85 13.88 13.03 10.77 22.77 31 .80 32.54 33.43 38.05 
3.79 3.22 4.48 3.72 5.25 4.93 4.07 8.61 12.02 12.30 12.64 14.38 

11 72 109 136 47 13 15 168 341 521 
4.12 25.05 40.25 55.19 35.72 8.84 6.48 56.48 346.52 848.1 8 
1.56 1 9.47 15.21 20.86 13.50 3.34 2.45 21.35 130.98 320.59 

6** 46* 66* 77* 15* 6 8* 76** 95 102 
2.83 17.53 24.42 34.48 10.51 3.39 3.91 3 1 .04 33.59 64.06 
1.07 6.62 9.23 13.03 3.97 1.26 1 .48 1 1 .73 12.70 24.21 

Het gemiddelde van de gepaarde verschillen in de nuchtere trigly
ceridenspiegels vóór en tijdens dieet is aan het begin van de OGTT 
en de glucose-infusietest significant verschillend van nul. Vooraf
gaande aan de arginine-infusietest en de COGTT wordt dit verschil 
niet waargenomen (tabel V-III). 

2. Belastingsproeven. 
Het gemiddelde van de gepaarde verschillen in glucose- en insuline
spiegels (tabel V-II, figuur V-1 en -2) verschilt significant van nul 
tijdens de: 

OGTT op 30 en 60 minuten, 
glucose-infusietest op 5, 10, 15 en 20 minuten, 
arginine-infusietest op 10, 20, 30 en 60 minuten, 
en de COGTT op 30 minuten. 

Op al deze momenten is zowel de glucose- als de insulinespiegel 
tijdens therapie lager dan ervoor. 
Bij de glucose-infusietest is er tijdens therapie wel een significant 
lagere insulinespiegel op 30 en 60 minuten, zonder dat de bloed
suikerspiegel op deze momenten een verschil vertoont. Gedurende 
de COGTT wordt er tijdens therapie op 60 en 90 minuten een 
significant lagere bloedsuiker gemeten dan vóór therapie, terwijl er 
op 60 minuten geen verschil in insulinespiegel gevonden wordt. 
Bij vergelijking van de 6 insuline / 6 glucose-ratio vóór en tijdens 
dieet, blijkt deze parameter gedurende de behandeling op een aantal 
momenten lager te liggen. Dit verschil is significant tijdens de OGTT 
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OGTI (n = 8) Glucose-infusietest (n = 7) 

0 30 60 90 120 1 50 0 2 10  1 5  20 30 60 
FFA 
(µ aeq/1) 
ë 851 828 771 597 900 831 174 671 670 593 532 
SD 211  218  292 299 226 191 178 228 239 240 243 
SEM 75 77 103 106 85 72 67 86 90 91 92 

î 670 540* 433* 341** 582** 574* 481* 402* 380** 345* 322 
SD 229 252 203 222 231 1 88 2 1 8  251 219 248 228 
SEM 8 1  8 9  72 78 87 71 �2 85 83 94 86 

TG 
(mg/100 ml) 

461 479 ro 484 
416 379 397 

SEM 147 134 150 

î 259** 246* 295** 

SD 163 148 199 
SEM 58 53 75 

Tabel V-III : Gemiddelde FFA- en triglyceridenspiegels met standaarddeviatie en "standard error of the mean" 
tijdens vier stimulatietesten bij hypertriglyceridenpatienten zowel vóór (e) als tijdens (f) therapie. 

'' p ..; 0.05 significant gemiddeld verschil tussen vóór en tijdens therapie 
''* p ..; 0.01 (toets van Wilcoxon voor gepaarde waarnemingen). 

VOGR THERAP I E  

200� 0.G.T.T. Glucose infusielesl 0 Arginine infusielesl C.0.G.T.T. 
n . B  n .  7 n. 7 n. 7 °to 
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':t
o: 80 • 1 

:. • • : § . : ·t 40 h 
1 

0 
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. .,, . ! . : e i 80 A •• 
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!! · :  1 � • ... 
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0 
0 30 60 120 0 30 60 120 30 90 0 30 60 

120 

380 
214 

81 

261 
211 
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132 

268** 
162 
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Fig. V-2. Procentuele FFA-reacties bij hypertriglyceridem1e patienten voor (boven) 
en  tijdens (onder) therapie. 0 significant verschil ( t .  test voor gepaarde waar
neming). 

op 60 minuten, tijdens de glucose-infusietest op 15, 20, 30 en 60 mi
nuten en tijdens de COGTT op 30, 60 en 120 minuten, in die zin 
dat tijdens therapie een lagere ratio wordt gevonden. Tijdens de 
arginine-infusietest wordt geen verschil waargenomen (tabel V-IV). 
Tijdens therapie blijken de FF A-spiegels gedurende de stimulatie-
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0 
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90 
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10 
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90 
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95 
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20 
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92 

385* 
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na8  
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30 60 
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89 

357 
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•:• 
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61 1 1 5  1 1 1  

379 581 541 
209 193 194 
79 73 73 

481 469 
377 402 
143 152 

351 298 
295 222 
112  84  
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n. 7 

voor tijdens 

COGTI (n - 7) 

60 
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291 
1 10  

351 
218  
82  

90 120 1 50 
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199 
75 
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219 
83 

410 
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267 
177 
67 

Arginine infusietest 
n:7  

voor tijdens 

C.0.G.T.T. 
n. 7 

voor tijdens 

Fig. V-3. Procentuele reactie van de triglyceridenspiegel bij hypetriglyceridemie 
patienten na 120 minuten (O.G.T.T., Glucose infusietest en C.O.G.T.T.) of na 
90 minuten (Arginine infusietest). Een significant verschil wordt niet gevonden. 

testen op meerdere momenten lager te liggen dan v66r het instellen 
op therapie. Dit verschil doet zich voor tijdens de OGTT op 30, 

60 en 1 20 minuten en tijdens de glucose-infusietest op 5 ,  1 0, 1 5 ,  20 
en 30 minuten. Gedurende de arginine-infusietest wordt dit verschil 
slechts eenmaal waargenomen en wel op 20 minuten. Bij de COGTT 
wordt nergens een verschil gevonden (tabel V-III) .  Ook wanneer 
de FFA-waarden worden uitgedrukt als percentage van de uitgangs
waarde blijkt op een aantal momenten tijdens gebruik van het dieet 
een meer uitgesproken daling op te treden dan tevoren. Dit geldt 
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OGTT (n = 8) Glucose-infusietest (n = 7) 

30 60 120 10 15 20 30 60 120 

[ 2.12 10.70 23.56 0.12 0.18  0.27 0.24 0.46 1.73 126.67 
1 .57 2.67 4.19 0.21 0.17 0.15 0. 1 4  0.36 0.97 -55.00 
1 .25 2.25 9.55 0.11 0.09 0.12 0.1 1 0.20 0.46 2.75 
4.51 5 . 15  4.61 0.49 0.68 0.72 0.69 0.98 2.75 - 0.94 
1 .87 4.37 - 3.64 0.36 0.1 8  0.20 0.24 0.42 0.97 - 1.31 
3.69 5.20 7.72 0.44 0.51 0.49 0.51 0.96 2.35 10.20 
1 .50 2.76 4.89 0.19 0.19 0.21 0.24 0.39 0.58 3.13 
1 .42 3.47 19.44 

[ 
0.72 1.00* 1.57 0.1 1 0.1 1  0.10* 0.1 1*  0.22* 0.46* - 1 .58 
0.82 1.03 0.65 0.1 1  0.06 0.06 0.07 0.12 0.23 - 1.13 
2.00 1.56 4.61 0.14 0.1 1  0.1 5  0.1 1 0.22 0.62 2.31 
1.84 1.43 1.95 0.42 0.52 0.51 0.50 0.48 0.95 - 0.54 
1.47 -27.00 - 1.38 0.21 0.23 0.17 0.28 0.31 1.09 - 0.40 
1 .52 2.14 9.40 0.21 0.12 0.13 0.1 2  0.09 0.31 1.07 
1 .15  1.90 - 2.40 0.21 0.20 0.20 0.23 0.20 0.41 - 0,88 
1 .45 3.17 - 9.17 

Tabel V-IV : Verloop van de individuele l> insuline / l> glucose ratio tijdens vier stimulatietesten bij 
hypertriglyceridemiepatienten v66r (e) en tijdens {f) therapie. 

* p .,; 0.05 significant verschil tussen v66r en tijdens therapie 
{toets van Wilcoxon voor gepaarde waarnemingen). 

- insuline- of glucoseconcentratie onder nuchtere waarde. 
- - insuline- en glucoseconcentratie onder nuchtere waarde. ~ oneindig groot, glucoseconcentra tie tot nuchtere waarde gedaald. 

tijdens de OGTT op 30, 60 en 120 minuten en tijdens de argmme
infusietest op 20 en 30 minuten. Tijdens de beide andere testen wordt 
nergens een dergelijk verschil waargenomen (figuur V-3). 

Voor het verloop van de triglyceridenspiegels geldt dat tijdens de 
OGTT en de glucose-infusietest na 120 minuten tijdens dieetbehan
deling een lagere absolute waarde wordt gemeten dan v66r therapie 
(tabel V-III). Tijdens therapie wordt geen verandering in de procen
tuele triglyceridenreactie waargenomen ten opzichte van de reactie 
v66r het instellen op therapie (figuur V-4 ). 

V66r het instellen op dieet treedt tijdens de COGTT een daling van 
de triglyceridenspiegel op, tijdens de andere stimulatietesten kan geen 
daling worden waargenomen. Tijdens dieet daalt de triglyceriden
spiegel tijdens de OGTT, de arginine-infusietest en de COGTT, 
gedurende de glucose-infusietest kan geen daling worden waargeno
men. 

Bespreking. 
Overgewicht gaat gepaard met insulineresistentie. Vermindering van 
het lichaamsgewicht doet de gevoeligheid voor insuline weer toe
nemen (Perley 1966, Olefsky 197 4 ). Op deze wijze kunnen, na ge-
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Arginine-infusietcst (n = 7) COGTI {n = 7) 

10 20 30 60 90 30 60 120 

6.69 4.44 5.05 5.75 -0.17 2.12 8.13 17.51 
7.33 3.76 5.95 -12.00 1.22 2.66 3.33 
6.09 4.38 5.33 77.00 -0.27 1.19 0.94 1.77 
4.14 4.25 6.14 -0.86 -0.03 6.79 2.56 4.08 
0.75 1.50 1.20 - -0.40 - -1.50 1.22 1.94 14.00 

-33.50 30.50 7.61 3.38 - -0.20 3.68 5.08 8.24 
4.82 3.81 4.52 -6.50 0 2.81 3.84 -0.86 

2.93 2.77 4.11 -1.39 - -0.33 0.77* 1.27* 2.07* 
1.64 1.38 1.86 -0.09 -1.00 1.06 0.90 1.44 
6.56 8.90 8.55 1.23 0.36 1.22 1.69 2.81 
6.00 3.64 9.56 -0.86 -0.88 1 .82 1.69 1.89 
2.82 3.09 2.55 -0 - -0.83 1.04 1.47 3.75 
1.55 2.35 2.65 -0.78 -0 1.62 1.31 1.88 
3.19 3.09 5.35 -0.20 - -0.50 1.98 1 .70 9.00 

wichtsvermindering, de lagere glucose- en insulinespiegels die door 
ons tijdens de OGTT en de arginine-infusietest zijn gevonden, wor
den verklaard. De waarnemingen tijdens de glucose-infusietest laten 
een dergelijke uitleg niet toe daar de toegediende hoeveelheid glucose 
gerelateerd is geweest aan het lichaamsgewicht: tijdens het dieet werd 
minder glucose toegediend waardoor lagere glucosespiegels in een 
minder krachtige stimulatie van de betacel resulteerden. Tijdens 
de COGTT kunnen lagere glucose- en insulinespiegels alleen na 
30 minuten worden aangetoond. 
Reaven (1967) heeft erop gewezen dat de hogere triglyceridenspiegel 
welke optreedt bij gewichtstoename, samenhangt met een stijging 
van de insulinespiegel. Omgekeerd zal de daling van de insuline
spiegel, die optreedt bij gewichtsvermindering, leiden tot een daling 
van de triglyceridenspiegel. De triglyceriden in het bloed worden 
in de lever gesynthetiseerd uit vrije vetzuren (en glycerol) ,  terwijl 
glucose hiervoor van zeer beperkte betekenis is (Sailer 1970). Dit 
blijkt o.a. uit het effect van een acute glucosebelasting op de trigly
ceridenspiegels, wanneer twee uur na glucosetoediening een daling 
van de triglyceridenspiegel wordt gevonden terwijl veel glucose 
beschikbaar is, maar, als gevolg van de remming van de lipolyse, 
weinig vrije vetzuren. 
Dit effect van glucosebelasting op de triglyceridenspiegels wordt bij 
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ónze patienten v66r dieetbehandeling alleen aangetoond tijdens de 
COGTT, terwijl tijdens behandeling dit effect ook optreedt tijdens 
de OGTT en de arginine-infusietest. Vergelijking van de procentuele 
daling van triglyceriden v66r en tijdens therapie geeft echter geen 
aanwijzingen voor een verschil in de reactie onder invloed van de be
handeling. 
In het verloop van de verschillende stimulatietesten treedt, zowel 
v66r als tijdens behandeling, een daling van de vrije vetzuurspiegel 
op. Opvallend is dat tijdens therapie deze daling van FF A - in het 
verloop van de OGTT, de glucose-infusietest en mogelijk ook de 
arginine-infusietest - meer uitgesproken is dan v66r dieetbehande
ling. In het verloop van de COGTT wordt geen verschil aangetoond 
tussen onbehandelde en behandelde patienten. De toegenomen gevoe
ligheid voor insuline tijdens therapie uit zich tijdens 3 van de 4 
testen in een sterkere remming van de lipolyse. 
Dat ook in de nuchtere toestand tijdens therapie de gevoeligheid 
van vetweefsel voor insuline is toegenomen, is met ons onderzoek 
niet bewezen. Er is namelijk geen significant verschil in de nuchtere 
FFA-spiegels tussen onbehandelde en behandelde patienten aange
toond. Het is echter waarschijnlijk dat tijdens therapie wel lagere 
FFA-spiegels zouden zijn gevonden ware het aantal onderzochte per
sonen groter geweest. 
Een verminderde toevoer van FF A naar de lever is dus mogelijk de 
verklaring voor de lagere triglyceridenspiegel die optreedt wanneer 
het gewicht blijvend lager is geworden. Felig (197 4) neemt, verge
leken met controlepersonen, bij personen met overgewicht, voorna
melijk als gevolg van hogere arteriële FFA-spiegels, een verhoogde 
FFA opname in de lever waar. Het is niet waarschijnlijk dat een 
toegenomen afbraak van triglyceriden een rol heeft gespeeld bij de 
daling van de triglyceridenspiegel, omdat lagere insulinespiegels niet 
gepaard gaan met een verhoogde triglyceridenafbraak. 
Op een aantal momenten tijdens de OGTT is door ons na gewichts
vermindering een lagere t::. insuline / t::. glucose-ratio gevonden. Deze 
bevinding komt niet overeen met de waarneming van Seltzer (1967) 
dat deze parameter onafhankelijk van het lichaamsgewicht zou zijn. 
Mogelijk speelt bij de daling van t::. insuline / t::. glucose-ratio de 
daling van de triglyceridenspiegel die tijdens therapie wordt bereikt, 
een rol. Dit zou er dan voor pleiten dat hogere triglyceridenspiegels 
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een bijdrage leveren aan het fenomeen van Însulineresistentîe. 

I I .  Resultaten van het onderzoek naar de basaalmembraandikte 
in spiercapillairen. 

De individuele waarden van de basaalmembraandikte (ABMT zowel 
als MBMT) staan verme'ld in tabel V-V en figuur V-4. 
Van de tien onderzochte personen met hypertriglyceridemie hebben, 
volgens de door Siperstein gestelde normen, vijf een ABMT overeen
komend met diabetische micro-angiopathie ( dikker dan 1600 
Ängström), van de resterende vijf vallen twee in het prediabetische 
gebied (1325-1600 Ängström) en zijn drie normaal. 
De familie-anamnese voor diabetes mellitus was slechts bij één van 
de patienten (HB) met een verdikte basaalmembraan positief. 
Uitgaande van de MBMT-meting blijkt dat, na correctie voor fac
toren zoals door Williamson wordt toegepast, eveneens vijf personen, 
en wel dezelfde als bovengenoemd, een diabetische micro-angiopathie 
vertonen, de overige vijf hebben allen een normale MBMT. 
De behandeling van negen van de hypertriglyceridemiepatienten be
stond uit het voorschrijven van een suikervrij, calorie-arm dieet, 
patiente GM kreeg wegens voortdurend verhoogde bloedsuikers 
tevens een oraal antidiabeticum (tolbutamide) voorgeschreven. Her
haling van de spierbiopsie vond plaats na 2 tot 27 maanden op een 
moment dat de triglyceridenspiegel sterk verbeterd (n = 5 ), dan wel 
geheel genormaliseerd was ( n = 5). 
Gelet op de individuele veranderingen tijdens therapie blijkt dat zes 
personen een dunnere basaalmembraan hebben. Bij één patient is de 
basaalmembraandikte gelijk gebleven en bij twee personen wordt 

ABMT MBMT 

PG 789 1505 502 980 
y 1864 1 004 1 123 645 
WM 1 219 1219 765 765 
M 1935 1290 1315 741 
Hu 3156 932 1816 550 
w 1434 1290 717 741 
K 1505 1 147 741 669 
Ha 860 1219 502 693 

HB 2652 1505 1243 932 
GM 2581 717 1530 384 

Tabel V-V : Individuele basaalmembraandikte (ABMT en MBMT in A) 
Hypertriglyceridemiepatienten v66r (e) en tijdens (f) therapie. 
(HB en GM zijn manifeste diabeten), 
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Foto V-1 . Elecrtonenmicroscopische opname van een dwarsdoorsnede van een 
spiercapillair van patient H B vóór het instellen op dieet. Deze foto is een van 
de 15 welke voor meting van de basaalmembraandikte werden gebruikt. Opvallend 
is de variatie in locale basaalmembraandikte (LBMT). Het gebied tussen haakjes 
valt uit  voor meting vanwege de aanwezigheid van een pericyt (P). CL = capillair 
lumen; E == endotheelcel; M = spiercel. (Vergroting 1 4.000 x). 

een toename in basaalmembraandikte gevonden. Bij één patient leiden 
de beide meetmethoden tot tegengestelde resultaten. Vergelijking van 
de metingen v66r en tijdens behandeling met de toets van Wilcoxon 
voor gepaarde waarnemingen leidt niet tot een significant verschil. 
Bij vergelijking van de meting van de basaalmembraandikte tijdens 
therapie met de criteria zoals die worden toegepast door Siperstein, 
resp. Williamson, blijkt, dat van geen van de behandelde personen 
meer gezegd kan worden dat hij of zij een diabetische micro-angio-
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Foto V-2. Electronenmicroscopische foto van een dwarsdoorsnede van een spier
capillair van patient H B tijdens behandeling. N = kern van endotheelcel. Zie 
voor verklaring onderschrift foto V-1 (vergroting 14 .000 x). 

pathie heeft. Gemeten volgens de ABMT-methode hebben twee per
sonen tijdens therapie een basaalmembraandikte die valt in het pre
diabetische gebied (HB en PG). Eén van hen (HB) had v66r de 
therapie een verdikte basaalmembraan, de ander (PG) had tevoren 
een normale basaalmembraandikte. Volgens de MBMT-methode heeft 
geen van de patienten nog een verdikte basaalmembraan. Op de 
foto's V-1 en -2 wordt het verschil in basaalmembraandikte bij 
patient HB v66r en tijdens therapie gedemonstreerd. 
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Fig. V-4. Basaalmembraan dikte (ABMT en MBMT) bij 10 personen met hyper
triglyceridemie voor therapie (links) en tijdens therapie (rechts). In de rechter 
figuur is de MBMT voor en tijdens therapie uitgezet tegen de leeftijd. 

Bespreking. 
Patienten met een gestoorde koolhydraathuishouding blijken volgens 
de literatuur niet het alleenrecht op een zogenaamde diabetische 
micro-angiopathie te bezitten. Een verdikte basaalmembraan kan ook 
worden gevonden bij neurologische aandoeningen, zoals polymyositis 
(Gonzalez-Angulo 1968) en neuromyopathieën (Danowski 1971) en 
aandoeningen berustende op een stoornis in de immunologische af
weer van het lichaam zoals sclerodermie, lupus erythematodes en 
dermatomyositis (Norton 1968 en 1970). Behalve door een verdikte 
basaalmembraan, zoals bij diabetes mellitus wordt beschreven, wordt 
de micro-angiopathie bij deze aandoeningen gekenmerkt door een 
vermindering van het aantal capillairen bij sclerodermie (Norton 
1970) of een degeneratie van capillairen met endotheel-insluitsels 
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bij lupus erythematodes en dermatomyositis (Norton 1 970). 
Binnen de groep van personen met een gestoorde koolhydraattoleran
tie blijkt micro-angiopathie niet beperkt te blijven tot personen met 
een genetische predispositie voor glucose-intolerantie. De gedachte 
dat micro-angiopathie zich bij genetische diabetes mellitus ontwikkelt 
voorafgaande aan een gestoorde glucosetolerantie lijkt niet te hand
haven (Williamson 1 969, Danowski 1 972, Pometta 1 973). Het feit 
dat een geringe stoornis in de koolhydraattolerantie klinisch geen 
symptomen behoeft te geven en reversibel kan zijn, maakt het onmo
gelijk om het moment waarop de glucose-intolerantie definitief is, 
precies aan te geven. Tot op heden is geen basaalmembraanhyper
trofie waargenomen bij personen met een gestoorde glucosetolerantie 
berustend op het syndroom van Cushing (Danowski 1 971 ) of bij 
sexueel ateleiotische dwergen met een gestoorde glucosehuishouding 
(Merimee 1 970) . Bij patienten met een chronische pancreatitis en 

61 



glucose-intolerantie zijn de waarnemingen niet eensluidend (Siper
stein 1968, Yodaiken 1973) . Bij patienten met hyperlipemie en een 
gestoorde glucosetolerantie wordt de aanwezigheid van basaalmem
braanhypertrofie geduid als het bewijs voor het bestaan van een 
genetische diabetes mellitus met als secundair fenomeen hypertrigly
ceridemie (Raskin 1973). Deze conclusie lijkt gezien onze waarne
ming dat bij drie van de vier hypertriglyceridemiepatienten, bij wie 
zelfs een latente stoornis in de glucosetolerantie niet kon worden 
aangetoond, wel een verdikte basaalmembraan wordt gemeten, niet 
juist. Dat een bestaande verdikking van de basaalmembraan bij lupus 
erythematodes onder invloed van de behandeling met steroïden terug 
zou gaan, is beschreven door Norton (1968). 
Nieuw is echter de bevinding dat een verdikte basaalmembraan zich 
bij sommige patienten met hypertriglyceridemie kan normaliseren 
tijdens dieetbehandeling, die leidt tot vermagering, verbetering van 
de glucosetolerantie, verbetering van de gevoeligheid voor insuline 
en een daling van de triglyceridenspiegels. Gezien de waarneming, 
bij een vooralsnog kleine groep patienten, dat basaalmembraanhyper
trofie mogelijk een reversibele aandoening is, lijkt voortzetting van 
dit onderzoek bij een groter aantal personen met alleen een over
gewicht, een gestoorde glucosetolerantie, een hypertriglyceridemie, 
of een combinatie van deze symptomen, gewenst. De waarneming 
dat een verdikte basaalmembraan in spierweefsel kan teruggaan 
tijdens therapie geeft nieuwe hoop ten aanzien van de preventie en 
mogelijk ook het behandelen van de zogenaamde diabetische micro
angiopa thie. Over het feit dat hypertrofie van de basaalmembraan 
ook reversibel is in capillairen van weefsel zoals de retina, het hart
spierweefsel, de glomeruli, het zenuwweefsel en de huid, kan hooguit 
worden gespeculeerd daar deze organen voor kwantitatief onderzoek 
minder toegankelijk, dan wel minder geschikt zijn. Overigens staat 
ook de relatie tussen de toestand van de basaalmembraan en het 
voorkomen van retinopathie niet vast. De kans dat een bestaande 
micro-angiopathie, tenminste voor wat betreft de basaalmembraan
hypertrofie, reversibel zou kunnen zijn, moet voor de behandelend 
medicus reden zijn er bij die patienten die gepredisponeerd zijn tot 
deze aandoening, op aan te dringen hun dieet nauwkeurig te volgen. 
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SAMENVATTING 

In hoofdstuk I wordt een literatuuroverzicht gegeven van de kennis 
van de insuline-afgifte, in nuchtere toestand en na stimulatie, bij con
trolepersonen, bij patienten met diabetes mellitus en bij genetisch be
laste personen met een normale glucosetolerantie. Een verminderde 
afgifte van insuline, zoals die bij diabetes mellitus voorkomt en oor
zaak is van de gestoorde glucosetolerantie en toegenomen lipolyse, 
wordt, zij het in mindere mate, waargenomen bij prediabeten zonder 
echter de glucosetolerantie en de lipolyse aantoonbaar te beïnvloeden. 
Handhaving van een normale glucosetolerantie bij de prediabeet zou 
het resultaat zijn van een verminderde glycogenolyse in de lever. In
sulineresistentie, zoals voorkomt bij adipositas en acromegalie, wordt 
besproken. 

In hoofdstuk II wordt de diabetische micro-angiopathie besproken, 
die leidt tot verdikking van de basaalmembraan in capillairen van 
skeletspierweefsel. De aandacht wordt vooral gericht op het moment 
van ontstaan van de basaalmembraanverdikking ten opzichte van het 
moment dat de glucose-intolerantie ontstaat. Daarnaast wordt aange
geven dat basaalmembraanhypertrofie in skeletspieren niet specifiek 
is voor genetische diabetes mellitus. 

In hoofdstuk III worden de proefpersonen beschreven en de kli
nisch-chemische methoden aangegeven. De gebruikte stimulatietesten 
zijn de orale glucosetolerantietest, een glucose-infusietest voorafge
gaan door een glucose-injectie, de arginine-infusietest en de orale cor
tison-glucosetolerantietest. De techniek van de spierbiopsie en het pro
cédé van fixeren en contrasteren van het materiaal en de wijze van 
meten van de dikte van de basaalmembraan worden uiteengezet. Tot 
slot volgt de bespreking van de wijze van statistische bewerking. 

In hoofdstuk IV worden de onderzoekresultaten bij de prediabeten, 
de latente diabeten en de acromegalen vergeleken met die van de 
controlepersonen. 

In nuchtere toestand wordt bij de prediabeten alleen een hoger tri
glyceridengehalte gevonden. Tijdens de stimulatietesten wordt bij de 
prediabeten slechts eenmaal, en wel op 120 minuten tijdens de 
COGTT, een hogere bloedsuikerspiegel waargenomen, terwijl zich op 
drie momenten, op 60 minuten tijdens de OGTT en de arginine-infu
sietest en op 30 minuten tijdens de COGTT, een lagere insulinespiegel 
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voordoet. De 6 insuline/ 6 glucose-ratio is bij de prediabeten op 20 
minuten tijdens de arginine-infusietest en op 30 minuten tijdens de 
COGTT lager dan bij de controlepersonen. Een verschil in de FFA
spiegel wordt niet waargenomen, de triglyceridenspiegel bij de predia
beten blijft tijdens stimulatie hoger dan bij de controlegroep. 

De conclusie luidt dat er voor een verminderde insuline-afgifte bij 
de prediabeten weinig aanwijzingen worden gevonden en dat deze 
waarnemingen niet duiden op een stoornis in de insuline-afgifte direct 
volgend op de stimulatie. Het niet duidelijk gestoord zijn van de 
insuline-afgifte bij prediabeten kan gelegen zijn in een onvolledige 
correctie voor het verschil in l ichaamsgewicht met de controlegroep. 
Mogelijk speelt ook de hogere leeftijd bij de prediabeten in zoverre 
een rol, dat niet iedere nakomeling van twee diabetische ouders een 
manifeste diabetes zal gaan ontwikkelen. Naarmate een nakomeling 
van twee diabetische ouders een hogere leeftijd bereikt zonder dia
betes te ontwikkelen neemt de kans dat hij in feite geen prediabeet is, 
toe. 

Bij de latente diabeten werd geen onderzoek gedaan naar de vrije 
vetzuren. In nuchtere toestand ,--ras er b�j de latente diabeten alleen 
op de dag van de arginine-infusictest sprake van een hogere glucose-, 
insuline- en triglyceridenspiegel. Bij stimulatie werd tijdens de glucose
infusietest na 60 minuten een lagere glucosespiegel gevonden, tijdens 
de arginine-inf usie van 10 tot 90 minuten een hogere bloedsuiker
spiegel. Er bestond geen verschil in de insuline- en triglyceridenspie
gels. De 6 insuline/ 6 glucose-ratio was op 30 en 90 minuten tijdens 
de COGTT lager dan bij de controlegroep. 

De conclusie uit deze waarnemingen luidt dat bij de latente dia
beten, behalve tijdens de COGTT, ook een verminderde glucosetole
rantie bij de arginine-infusietest werd waargenomen. Het feit 
dat reeds basaal een verschil met de controlegroep bestond, zou het 
gevolg kunnen zijn van de toediening van veel glucose op de twee 
voorafgaande dagen. De hogere nuchtere triglyceridenspiegel bij de 
latente diabeten, nadat twee dagen veel glucose was toegediend, zou 
passen bij een inductie van hogere triglyceridenspiegels door extra 
koolh ydraa taan bod. 

Bij de acromegalen met gestoorde OGTT werd in nuchtere toestand 
een normaal bloedsuikergehalte met een verhoogde insulinespiegel 
gevonden, wijzend op insulineresistentie. Tijdens de OGTT werd na 
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1 20 minuten een hogere insulinespiegel gevonden dan bij de normalen, 
terwijl de 6- insuline/ b. glucose-ratio bij de acromegalen op 30 en 
60 minuten lager lag. Dit laatste wijst op een relatief insulinetekort. 
De lagere FFA-spiegels die bij de acromegalen worden gevonden zijn 
niet verklaard; de hogere triglyceridenspiegels daarentegen, zowel 
nuchter als na belasting, zijn, gezien het relatieve insulinetekort, waar
schijnlijk het gevolg van een verminderde afbraak van triglyceriden. 

Bij het onderzoek naar het v66rkomen van micro-angiopathie in 
spiercapillairen blijkt er tussen de verschillende groepen, controleper
sonen, prediabeten, latente diabeten en patienten met acromegalie 
(deels met een normale, deels met een gestoorde glucosetolerantie), 
geen verschil in basaalmembraandikte aan te wijzen. Bij vergelijking 
met de door andere onderzoekers gestelde normen komen binnen elke 
groep één of twee personen met een verdikte basaalmembraan voor. 

De conclusie uit deze waarnemingen, bij een kleine doch goed ge
karakteriseerde groep personen, luidt dat we 
1 .  bij prediabeten en latente diabeten geen aanwijzingen hebben ge

vonden voor het aan een stoornis in de insuline-afgifte vooraf
gaan vc.1.n een verdikking van de basaalmembraan, 

2. bij personen met een sterk verhoogde groeihormoonspiegel in het 
bloed, onafhankelijk van ,de uitkomst van de OGTT, geen aan
wijzingen hebben gevonden voor een verdikking van de basaal
membraan in capillairen van skeletspieren. 

In hoofdstuk V wordt in de inleiding de relatie tussen de triglyce
ridenspiegel in het bloed en insuline besproken. 

Het vaak gecombineerd voorkomen van een gestoorde glucoseto
lerantie en hypertriglyceridemie was, naast het onderzoek naar de 
insuline-af gif te en de stofwisseling van vrije vetzuren, aanleiding tot 
onderzoek naar het bestaan van een verdikking van de basaalmem
braan in skeletspieren bij patienten met hypertriglyceridemie. 

Tijdens therapie met een koolhydraatarm dieet trad bij alle acht 
onderzochte personen een daling van triglyceridenspiegel op. In de 
nuchtere toestand wzrd op drie van de vier onderzoekdagen tijdens 
therapie een lager bloedsuikergehalte gemeten, terwijl op alle vier 
dagen een lagere insulinespiegel werd gevonden. De FF A-spiegel was 
slechts voorafgaande aan de glucose-infusietest tijdens behandeling 
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lager, de triglyceridenspiegel op de beide eerste onderzoekdagen voor
afgaande aan de vier testen (OGTT en glucose-infusietest). Tijdens 
behandeling werden lagere bloedsuiker- en insulinespiegels gemeten 
bij de OGTT (30 en 60 minuten), de glucose-infusietest (5, 10, 15 en 
20 minuten), de arginine-infusietest (10, 20, 30 en 60 minuten) en de 
COGTT (30 minuten). De 6 insuline/ 6. glucose-ratio lag tijdens 
therapie lager dan ervoor tijdens de OGTT (60 minuten), de glucose
infusietest (15 ,  20, 30 en 60 minuten) en de COGTT (30, 60 en 120 
minuten). 

Tijdens therapie werden na stimulatie ook lagere FFA-spiegels 
waargenomen tijdens de OGTT (30, 60 en 120 minuten), de glucose
infusietest (5, 10, 15 , 20 en 30 minuten) en de arginine-infusietest (20 
minuten); uitgaande van de nuchtere FFA-spiegels was de procentuele 
waarde na stimulatie tijdens therapie duidelijker dan v66r therapie 
tijdens de OGTT en de arginine-infusietest. De triglyceridenspiegels 
lagen tijdens therapie, na belasting met glucose per os en intraveneus, 
lager dan v66r therapie; de procentuele waarde v66r en tijdens thera
pie liet geen verschil zien. 

De conclusie uit deze waarnemingen is dat tijdens behandeling, ge
richt op vermagering en correctie van een bestaande hypertriglyceri
demie, met een calorie- en koolhydraatbeperkt dieet, de gevoeligheid 
voor insuline toeneemt. Deze toename in gevoeligheid voor insuline 
uit zich in een verbeterde glucosetolerantie en een sterkere remming 
van de lipolyse tijdens belasting met glucose of arginine. De bereikte 
insulinespiegels na stimulatie tijdens therapie zijn, blijkens de 6. insu
line/ 6 glucose-ratio, lager dan op grond van alleen gewichtsvermin
dering zou mogen worden verwacht. Waarschijnlijk speelt de daling 
van de triglyceridenspiegel een additieve rol bij het verminderen van 
de insulineresistentie. De lagere FFA-spiegels zijn waarschijnlijk ver
antwoordelijk voor een verminderde synthese van triglyceriden, welke 
leidt tot daling van de triglyceridenspiegels in het bloed. 

Onderzoek naar het v66rkomen van diabetische micro-angiopathie 
in skeletspieren werd bij tien hypertriglyceridemiepatienten gedaan. 
Volgens de criteria van Siperstein hebben vijf personen een basaal
membraan verdikking, terwijl twee personen een geringe verdikking 
hebben zoals beschreven is bij prediabeten. Volgens de criteria van 
Williamson hebben vijf, en wel dezelfden als eerder genoemd, een dia-
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betisch verdikte basaalmembraan. Van de zeven personen met tekenen 
van basaalmembraanhypertrofie volgens Siperstein verloopt bij drie 
personen zowel de OGTT als de COGTT ongestoord, terwijl twee 
personen een latente dan wel chemische diabetes mellitus hebben en 
twee een manifeste diabetes mellitus vertonen. Tijdens behandeling 
met dieet (één patient werd tevens met oraal antidiabeticum behan
deld) krijgen alle zeven personen een dunnere basaalmembraan, bij 
zes gaat de basaalmembraandikte terug tot de norm, bij één patient is 
de basaalmembraandikte overeenkomstig de norm voor prediabeten. 
Volgens de criteria van Williamson is er bij geen van deze zeven pa
tienten na dieetbehandeling sprake van een basaalmembraanverdik
king. Van de drie personen die vóór het instellen op therapie een nor
male basaalmembraandikte hebben, blijkt bij één patient na 20 maan
den behandeling, de dikte van de basaalmembraan toegenomen tot 
een waarde zoals beschreven is bij prediabeten. Hanteren we in dit 
geval de criteria van Williamson, dan blijkt dat ook deze patient een 
normale basaalmembraandikte heeft. 

De conclusies uit het onderzoek naar de basaalmembraandikte vóór 
en tijdens therapie bij hypertriglyceridemiepatienten zijn: 
1. dat de dikte van de basaalmembraan niet een statisch gegeven is, 
2. dat een verdikte basaalmembraan vóórkomt bij personen met hy

pertriglyceridemie, zowel met een gestoorde als een normale glu
cosetolerantie, en 

3. dat vermagering, gericht op een daling van de triglyceridenspie
gels, mogelijk een gunstige invloed heeft op een bestaande basaal
membraanverdikking. 

67 



SUMMARY 

In recent years several investigators described a decrease in insulin 
release after glucose stimulation in prediabetics. This means that there 
already exists a decrease of beta-cell function of the pancreas before 
a deterioration in the glucose metabolism can be shown. Other in
vestigators claim the existence of a thickening of the muscular capil
lary basal membrane in prediabetics. Thus it seems that this symptom 
of diabetes also precedes the alteration in glucose tolerance. 

The purpose of this study was to see if an increase in muscular 
capillary basa-1 membrane thickness (MCBMT) proceeds or follows 
the decrease in insulin secretion. In order to study the significance of 
growth hormone in the development of a thickening of the muscular 
capillary basal membrane, acromegalie patients were included in our 
study. During the study an apparent thickening of the muscular 
capillary basal membrane was found in patients with hypertriglyce
ridemia. This was the reason to study the relationship between glucose 
tolerance, insulin secretion and MCBMT in these patients. 

In chapter I the literature on insulin release in normals, patients 
with diabetes and prediabetics is reviewed. In patients with diabetes 
basal insulin levels are not apparently different from those in normals 
as these levels are already low in normal persons. In relation to the 
elevated blood sugar level in diabetics, however, insulin levels are 
lower. In patients with obesity or acromegaly basal insulin levels are 
mostly elevated as a result of peripheral insulin resistance. Insulin 
is released after intravenous glucose infusion in such a way that the 
secretion pattern shows two peaks. In prediabetics the initia! peak 
of insulin release is especially decreased. In maturity onset diabetes 
both peaks are diminished. In the oral glucose tolerance test (OGTT) 
several authors found a decrease in insulin-glucose ratio in prediabe
tics, whereas others could not confirm this. 

The discrepancy between a decreased insulin release and a normal 
glucose tolerance in prediabetics has been explained by a compensa
tory decrease of glycogenolysis in the liver. 

The controversy in the literature on the significance and occurence 
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of muscular capillary basal membrane thiclmess is discussed in chap
tcr Il. On the one hand Siperstein et al. claim the occurrence of 
thickening of the basal membrane in genetic diabetics before glucose 
intolerance develops. They do not find a relationship between basal 
membrane thickness and the duration of hyperglycemia, but they do 
find a relationship with the degree of obesity. On the other hand, 
Williamson et al. do not find a thickening of the basal membrane 
before the occurence of glucos� intolerance. They state that body
weight is of minor influence and that basal membrane thickness is 
predominatly related to age. They find a difference between nonna] 
men and woman insofar that the basal membrane in wamen is thinner 
betweeen 40 and 55 years of age than in man. In 55 percent of the 
diabetics they find a thickening of the basal membrane, whereas 
Siperstein et al. report a frequency of 92 percent. 

The differences found by bath groups of authors may be explained 
by differences in fixation techniques and methods used for measuring. 
Siperstein uses osmium-tetroxide for fixation, which technique seems 
to accentuate the differences between normals and diabetics. William
son and Yodaiken use first glutaraldehyde followed by osmium
tetroxide. 

Another difference is that Siperstein measures the average basal 
membrane thickness (ABMT), whereas Williamson measures the mini
mal basal membrane thickness (MBMT). In a recent study, however, 
Kilo and Williamson compared bath ways of measuring on the same 
material. They conclude that the above mentioned differences be
tween bath groups of investigators can not be explained by the me
thod of measuring the basal membrane thickness. 

Another point of controversy is the specificity of basal membrane 
thickness for genetic diabetes. Although Siperstein et al. claim such 
a specifity, others demonstrated an increased basal membrane thick
ness in hyperglycemia as a result of chronic pancreatitis. Hypertrophy 
of the muscular capillary basal membrane has also been shown in 
polymyositis, neuromyopathies, scleroderma and systemic lupus ery
thematosus. 

In chapter III follows a description of the patients, the stimulation 
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tests, the methods of chemical analysis and the procedure used for 
the muscular biopsies. 

We studied 11 normal persons, 5 prediabetics, 5 patients with latent 
diabetes and 4 patients with acromegaly. Eight patients with hyper
triglyceridemia were studied before and during long term treatment 
with a diet. 

All persons underwent four stimulation tests. During the three days 
prior to the start of the tests the patients used a diet which contained 
at least 300 grams of carbohydrate a day. The use of alcohol was 
prohibited. The patients and control persons fasted for ten hours 
before the tests started. The tests were clone on four consecutive days. 
First day: oral glucose tolerance test (OGTT) with 100 g of glucose. 
Second day: glucose infusion in a 50 per cent solution. The priming 
close was 500 mg per kg bodyweight, after which infusion continued 
at a rate of 60 mg per kg bodyweight per minute for twenty minutes. 
Third day: infusion of 30 g of arginine in a 10 per cent solution in 
thirty minutes. 
Fourth day: cortisone oral glucose tolerance test (COGTT) with 100 
g of glucose. 

Blood glucose was measured by an automated ferricyanide techni
que according to Hoffman. Insulin was determined by radioimmuno
assay. Measurement of free fatty acids was performed by a modifi
cation of the Dole technique described by Mosinger. Triglycerides 
were estimated according to Laurell. Measurements of the muscular 
capillary basal membrane thickness were clone in all the above men
tioned patients and control persons. Apart from them we studied four 
additional patients with acromegaly and a normal OGTT, and two 
additional diabetic patients with hypertriglyceridemia. 

The muscle biopsy was fixed immediately in 2 per cent glutaral
dehyde in 0.1 M phosphate buffer and subsequently cut into very 
small fragments. The tissue was rinsed in the same buffer and post
fixed with 1 per cent osmium tetroxide. For staining we used periodic 
acid-silver methenamine according to Cardno and Steiner, modified 
by Veldman. 

Quantification of the MCBMT was achieved by two methods: 
firstly by estimating the average basement membrane thickness accor
ding to Siperstein et al., avoiding the sites where a pericyte was struck, 
and secondly by using only the narrowest site of each of the same 15 
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capillaries (modification of the method of Williamson et al.). 
For statistica! analysis we used the Student's t test. When an asym

metrical distribution of values was apparent (this was the case with 
the 6 insulin/ 6 glucose-ratio, the free fatty acid and triglyceride 
concentrations) we used the Wilcoxon test. 

The results obtained in p::ttients with hypertriglyceridemia, before 
and during treatment with a diet, were compared as paired obser
vations. The difference was considered significant when a confidence 
limit of 95 per cent was reached. 

In chapter IV the results obtained in prediabetics, patients with 
latent diabetes and patients with acromegaly are compared with those 
of the control persons. In the fasting samples of the prediabetics we 
did not find differences in glucose, insulin or free fatty acid values. 
They showed, however, a higher level of triglycerides. During the 
stimulation tests we could only once demonstrate a higher blood sugar 
level (at 120 minutes during the COGTT) in the persons with pre
diabetes, while lower insulin levels were found at 60 minutes during 
the OGTT and the arginine infusion test and at 30 minutes during 
the COGTT. The 6 insulin/ 6 glucose-ratio in prediabetics was lower 
compared to normals at 20 minutes during the arginine infusion test 
and at 30 minutes during the COGTT. There was no difference in 
free fatty acid levels. The triglyceride levels in prediabetics remained 
higher during the stimulation tests in comparison to the normal 
persons. 

We did not find a clear indication of a decreased insulin release in 
our patients with prediabetes in the different stimulation tests. This 
may be due to the fact that our patients with prediabetes had a rela
tively higher body weight than the control persons, however, we were 
unable to find matched control persons. We tried to correct for body 
weight by calculating the 6 insulin/ 6 glucose-ratio according to 
Seltzer. This ratio is said not to be influenced by differences in body 
weight. Another factor in the results obtained in our persons with 
prediabetes, may be their older age (between 40 and 50  years of age). 
Not every progeny of two diabetic parents will develop diabetes. The 
older the progeny becomes without having diabetes, the smaller the 
chance he will develop a disturbed glucose tolerance in the future. 

In the patients with latent diabetes we found higher glucose levels 
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on the day of the arginine infusion test both in the fasting samples 
and during the stimulation test. During the COGTT the t:,. insulin/ 
t:,. glucose-ratio was lower in patients with latent diabetes at 30 and 
90 minutes than in the normals. There was no difference in triglyceri
de levels between normals and latent diabetics. For this reason is seems 
unlikely that the higher triglyceride level we found in prediabetics is 
::i.. result of their prediabetic state. These higher triglyceride levels in 
the prediabetics are probably a result of higher mean age and body 
weight of this group. 

In the four acromegalics patients we only did an OGTT. Their fas
ting blood sugar level was nonna!, but during the tests their blood 
sugar levels were elevated. Compm·ed to normals the fasting insulin 
level was elevated. This also holds true for the value obtained 120 
minutes after the glucose load, however, there were signs of a relative 
insulin deficiency calculated with t:,. insulin/ t:,. glucose-ratio ::tt 30 
and 60 minutes after the glucose load. Acromegalie patients showed 
lower FFA levels and elevated triglyceride levels. For the first 
phenomtnon we do not have an explanation. The increased triglyce
ride level may be duc to ::t decre:1s2cl removal as the low FFA levels 
and the relative insulin deficiency during glucose loading make an 
increased synthesis unlikely. 

The measurtments of basal membrane thickness may be summa
rized as follows. Nine control persons had a nonna! basal membrane 
thickness (ABMT according to Siperstein) while two control persons 
had a small increase in basal membr .:me thickness to a degree c::tlled 
prediabetic by Siperstein. From the five persons with prediabetes 
three had a nonnal basal membrane thickness, whereas in two persons 
the basal membrane was apparently thickened like in diabetes mel
litus. Of the patients with latent diabetes three showed a normal basal 
membrane thickness, one showed a small increase like in prediabetes, 
whereas another showed a thickening as found in diabetes. Of the 
eight patients with active acromegaly six had a nonnal basal mem
brane, one person showed a small increase and one had a basal mem
brane like in diabetes. The results of measuring the MBMT are in full 
agreement with those of the ABMT-method. According to the MBMT
method the same patients, except the acromegalie patients with a 
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sligh t increase in ABMT, can be classified as ha ving an increased 
muscular capillary basal membrane thickness. 

The groups of persons we studied are too small to draw definite 
conclusions. We could not demonstrate a difference in basal 
membrane thickness between control persons, prediabetics and 
patients with latent diabetes. The results obtained in acromegalie 
patients make it unlikely rhat elevated growth hormone levels have 
any influence on the development of basal membrane hypertrophy. 
There was no relationship between the results we obtained in measu
ring the basal membrane and the existence of a disturbed glucose 
tolerance in acromegalie patients. If we combine the results obtained 
with the stimulation tests on insulin release with the measurements of 
the basal membrane it is not possible to decide if alterations of the 
basal membrane precede a decrease in insulin secretion. From the fact 
that we did find indications for a decreased insulin secretion in our 
prediabetic persons and did not find a definite indication for an in
creased basal membrane thickness, it becomes less probable that basal 
membrane alterations already develop before there is any sign of a 
decreased insulin secretion. In this respect it should be mentioned that 
several of the prediabetic persons, studied by Siperstein, possibly were 
latent diabetics for he did not do the appropriate stimulation tests. 

In chapter V the results obtained in patients with hypertriglyceri
demia before and during treatment with a sugar free calory restricted 
diet are reported. During treatment all patients except one showed a 
loss of weight from 10 to 25 per cent. Triglyceride concentrations 
decreased during the diet treatment as was the aim of the dieting. 
Comparing the fasting values obtained before and during diet treat
ment, blood sugar levels were lower on the days of OGTT, arginine 
infusion and COGTT. Fasting insulin levels were lower on all four 
days. A decrease of the fasting FF A levels could only be demonstrated 
on the day of the glucose infusion test. 

During the stimulation tests insulin and glucose levels were lower 
during treament in the OGTT at 30 and 60 minutes, the glucose in
fusion test at 5 ,  10, 15 and 20 minutes, the arginine infusion at 10, 20, 
30 and 60 minutes and the COGTT at 30 minutes. A decrease in 
blood sugar levels without a fall in insulin levels was found in the 
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COGTT at 60 minutes, whereas the reverse occurred during the glu
cose infusion test at 30 and 60 minutes; at 90 minutes during the 
GOGTT there was also a fall in blood sugar levels. The 1::,. insulin/ 
1::,. glucose-ratio decreased during therapy in the OGTT at 60 minutes, 
the glucose infusion test at 15 , 20, 30 and 60 minutes and in the 
COGTT at 30, 60 and 120 minutes. During three of the four stimu
lation tests we also found a fall in FFA levels as a result of the dier 
treatment. This occurred during the OGTT at 30, 60 and 120 minu
tes, during the glucose infusion test at 5 ,  10, 20 and 30 minutes and 
during the arginine infusion test at 20 minutes. 

Endogenous hypertriglyceridemia can result from an increased 
synthesis and/or a decreased removal of triglycerides. Reaven et al. 
showed that the rise in triglycerides after a:dministering a carbohy
drate-rich dier is associated with the height of insulin levels. On the 
other hand, it is known that there is a defect in the removal of tri
glycerides in patients with diabetes. Insulin deficiency coincides with 
a decreased plasma heparin lipolytic activity, as can be shown by a 
5-hour heparin infusion. Against the background of these data our 
results can be interpreted as follows. After weight reduction there is 
a decrease in insulin rcsistance resulting in lower insulin and glucose 
levels. The increased sensitivity for the effect of insulin gives an in
creased glucose tolerance and a decrcase of lipolysis. This explains 
the decrease in FF A levels we found during the stimulation tests. As 
free fatty acids are the predominant precursors of triglycerides the 
decreased availibility of free fatty acids will be the cause of the fall 
of triglycerides. Therefore we explain the fall in triglycerides by a 
decrease in syn thesis. 

Basal membrane thickness in muscle capillaries was studied in ten 
patients with hypertriglyceridemia. Before the start of the dier five 
patients had a strongly increased thickness of the basal membrane 
according to the criteria of Siperstein, while two persons had a small 
increase, as is described as typical for prediabetes by Siperstein. Accor
ding to the criteria of Williamson only the first five patients had an 
increase in basal membrane thickness. Of the above mentioned seven 
patients with signs of an increase in basal membrane thickness three 
had a normal OGTT and COGTT, two showed a latent diabetes and 
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two had an overt diabetes. During treatment with a sugar free calory 
restricted diet ( only one patient used tolbutamide besides the diet) ba
sal membrane thickness became normal in six patients. In only one pa
tient there still was an increased basal membrane thickness to a degree 
as seen in prediabetics. According to the criteria of Williamson all 
patients became normal. Three patients had a normal basal membrane 
thickness before the start of the diet. In one of them there was an 
increase in thickness after 20 months of treatment to a degree called 
prediabetic by Siperstein, while the other two remained normal. Ac
cording to Williamson's criteria they all remained normal. 

From these results we conclude that an increased MCBMT can 
occur in hyperlipidemic states without glucose intolerance. 

It seems that thickening of the capillary basement membrane is not 
an irreversible condition in hypertriglyceridemic patients and that 
treatment with a carbohydrate-restricted diet is favourable to induce 
a decrease in basal membrane thickness. These results are a stimulus 
for further research on the metabolic aspects of alterations of basal 
membrane in diabetes and hypertriglyceridemia. 

75 



LITERATUURLIJST 

AAGENAES, 0., Moe, H. : Light- and electron-microscopic study of skin capilla
ries of diabetics. Diabetes 1 0 :  253, 1961 .  

AMERICAN DIABETES ASSOCIA TION : Report of the committee on  statistics 
of the standardization of the oral glucose tolerance test. 
Diabetes 1 8 :  299, 1969. 

BAGDADE, J. D., BIERMAN, E. L., PORTE, D. Jr. : The significance of basal 
insulin levels in the evalu:1.tion of the insulin response to glucose in diabetic 
and non-diabetic subjects. J. Clin. In vest. 46 : 1 549, 1967. 

BEISSWANGER, P. J., SPIRO, R. G. : Studies on the human glomerular basement 
membrane. Composition, nature of the carbohydrate units and chemical 
changes in diabetes mellitus. Diabetes 22 : 1 80, 1 973. 

BERSON, S.  A., YALOW, R. S. : In Diabetes Mellitus : Theory and Practice. 
Ellenberg, H. en Rifkin, H. Eds. McGraw-Hill, New York, p. 388 ,  1 9.70 

BLACK.ARD, W. G., NILSON, N. C., ANDREWS, S. S. : Portal and peripheral 
vein IRG after arginine or glucose in fusion. Diabetes 23 : 199, 1 974. 

BLOODWORTH, J. M. B., Jr. : Diabetic microangiopathy. Diabetes 1 2 :  99, 1963 .  
BLOODWORTH, J. M. B ., Jr., ENGERMAN, R. L. : Spontaneous and induced 

diabetic micro-angiopathy. Acta Diab. Lat. 8 (Suppl. 1) 263, 1 971 .  
BODEN, G . ,  SOELDNER, J. S . ,  GLEASON, R .  E .  e t  al. : Elevated serum growth 

hormone and decreased serum insulin in prediabetic males after intravenous 
tolbutamide and glucose. J. Clin. In vest. 4 7 :  729, 1 968. 

BRUNZELL, J. D. ,  HAZZARD, W. R., PORTE, D., Jr. et al. : Evidence for a 
common, saturable, triglyceride removal mechanism for chylomicrons and 
very low density lipoproteins in man. J. Clin. In vest. 52 : 1 578, 1 973. 

CARD NO, S.  S., STEINER, J. W. : Improvement of staining technics for thin 
sections of epoxy-embedded tissue. Am. J. Clin. Pathol. 23 : 1, 1965. 

CATALAND, S., CROCKETT, S. E., BROWN, J. C. et al : Gastric inhibitory 
polypeptide (GIP) stimulation by oral glucose in man. J. Clin. Endocr. Metab. 
39 :  223, 1974. 

CERASI, E., LUFT, R. : Plasma insulin response to sustained hyperglycaemia 
induced by glucose in fusion to human subjects. Lancet 2 :  1 359, 1963. 

CERASI, E., LUFT, R. : The plasma insulin response to glucose in fusion in healthy 
subjects and in diabetes mellitus. Acta Endocr. 5 5 :  278, 1967 a. 

CERASI, E., LUFT, R. : Further studies on healthy subjects with low and high 
insulin response to glucose infusion. Acta Endocr. 55 : 305, 1 967 b. 

CERASI, E., LUFT, R. : Insulin response to glucose in fusion in diabetic and non
diabetic monozygotic twin pairs. Genetic control of insulin response. 
Acta Endocr. 55 : 330, 1967 c. 

CERASI, E., LUFT, R. : ,,What is inherited - what is added" hypothesis for the 
pathogenesis of diabetes mellitus. Diabetes 1 6 :  6 1 5, 1 967 d. 

CERASI, E., LUFT, R. : The effect of an adenosine-3,5-monophosphate diesterase 
inhibitor (aminophylline) on the insulin response to glucose infusion in pre
diabetic and diabetic subjects. Horm. Metab. Res. 1 :  162, 1 969. 

CERASI, E., LUFT, R., WERNER, S. : The effect of moderate and high doses of 
human growth hormone on the insulin response to glucose infusion in pre
diabetic subjects. Horm. Metab. Res. 2: 246, 1970 a. 

CERASI, E., HALBERG, D., LUFT, R. : Simultaneous determination of insulin 
in brachial and portal veins during glucose infusion in normal and prediabetic 
subje.:ts. Horm. Metab. Res. 2 :  303, 1 970 b. 

CERASI, E., LUFT, R., EFENDIC, S. : Decreased sensitivity of the pancreatic 
betacell to glucose in prediabetic and diabetic subjects. Diabetes 2 1 : 224, 1 972. 

CERASI, E., EFENDIC, S., LUFT, R. : Dose response relation between plasma 
insulin and blood glucose levels during oral glucose loads in prediabetic 
subjects. Lancet 1 :  794, 1973 a. 

76 



CERASI, E., WAHREN, J., FELIG, P. : The regulation of splanchnic glucose
production in subjects with low insulin response - a compensatory mechanism 
in prediabetes ? Europ. J. Clin. In vest. 3 :  193,  1 973 b. 

CHISHOLM, D. J., YOUNG, J. D., LAZARUS, L. : The gastrointestinal stimulus 
to insulin release. I Secretin. J. Clin. Invest. 48 : 1 453,  1969. 

COLWELL, J. A., LEIN, A. : Diminished insulin response to hyperglycemia 10 
prediabetes and diabetes. Diabetes 1 6 :  560, 1 967. 

CONN, J. W., FAJANS, S. S. : The prediabetic state : a concept of dynamic 
resistance to a genetic diabetogenic influence. Am. J. Med. 3 1 : 839, 1961.  

CORRALL, R. J., HUNTER, W. M.,  CAMPBELL, I. W. et al : Reversal by 
insulin treatment of abnormal growth hormone pattern in newly diagnosed 
diabetes mellitus. Acta Endocr. 77 : 1 1 5, 1974. 

DAEMS, W. Th. :  Electronenmicroscopie, principes en toepassingen. 
In: Methoden van medisch-biologisch onderzoek. Deel 2. 
M. v. d. PLOEG en W. Th. DAEMS (Red.). 
Universitaire Pers Leiden p. 96, 1 974. 

DANOWSKI, T. S., KHURANA, R. C., GONZALEZ, A. R. et al : Capillary 
basement membrane thickness and the pseudodiabetes of myopathy. 
Am. J. Med. 5 1 : 757, 1 971.  

DANOWSKI, T. S. ,  FISHER, E. R.,  KHURANA, R. C. et al : Muscle capillary 
basement membrane in juvenile diabetes mellitus. Metabolism 21 : 1 125, 1972. 

DA WEKE, H., RUENAUVER, R., SCHILLING, W. et al : Untersuchungen des 
Kohlendrat- und Fettstoffwechsel bei prädiabetes. Diabetologia 4 :  349, 1 968.  
DAY, J. L.,  ANDERSON, J. : Abnormalities in glucagon metabolism in diabetes 

mellitus. Clinical Endocr. 2 :  2 1 1 ,  1973. 
DUPRÉ, J. : Effect of route of administration on diposal of glucose load. 

J. Physiology 1 75 :  58 ,  1964. 
DUPRÉ, J., ROJAS, L., WHITE, J. J. et al : Effects of secretin on insulin and 

glucagon in portal and peripheral blood in man. Lancet 2 :  26, 1966. 
DUPRÉ, J., CUR TIS, J. D., UNGER, R. H., et al : Effects of secretin, pan

creozymin, or gastrin on the response of the endocrine pancreas to admini
stration of glucose or arginine in man. J. Clin. Invest. 48 : 745, 1969. 

DUPRÉ, ]., ROSS, S. A., WA TSON, D. et al : Stimulation of insulin secretion 
by gastric inhibitory polypeptide in man. 
J. Clin. Endocr. Metab. 37 :  826, 1 973. 

EA TON, R. Ph. : Synthesis of plasma triglycerides 10 endogenous hypertriglyce
ridemie. J. Lipid Res. 1 2 :  491 ,  1971 .  

EFENDIC, S. ,  CERASI, E. ,  LUFT, R. : Role of glucose in arginine-induced 
insulin release in man. Metabolism 20 : 568, 1971. 

EFENDIC, S. ,  CERASI, E. ,  LUFT, R. : Arginine-induced release in relation to 
the cyclic AMP system in man. J. Clin. Endocr. 34 :  67, 1972. 

EFENDIC, S., CERASI, E., LUFT, R. : Effect of blockade of the adrenergic 
receptors on insulin response to glucose infusion in prediabetic subjects. 
Acta Endocr. 74 : 542, 1973. 

EFENDIC, S., CERASI, E., LUPT, R. : Quantitative study on the potentiating 
effect of arginine on glucose induced insulin response in healthy, prediabetic 
and diabetic subjects. Diabetes 23 : 16 1 ,  1974. 

ELRICK, H., STIMMLER, L., HLAD, C. J. et al : Plasma insulin response to 
o:-al and intravenous glucose administration. J. Clin. Endocr. 24 : 1076, 1964. 

FAJANS, S. S., CONN, J. W. : An approach to the prediction of diabetes 
mellitus by modification of the glucose tolerance test with cortisone. 
Diabetes 3 :  296, 1954. 

FAJANS, S. S., FLOYD, J. C., KNOPF, R. F. et al : Effect of aminoacids and 
proteins on insulin secretion in man. Rec. Prog. Horm. Res. 23 : 6 17, 1967. 

FAJANS, S.  S., CONN, J. W., KNOPF, R. F. et al : Aminoacids and insulin 
release in vivo. In : Impact of insulin on metabolic pathways. 
Ed. E. Shafrir. Acad. Press New York/London, p. 59, 1 971 .  

77 



FAJANS, S. S. ,  FLOYD, J. C., KNOPF, R. F. et al : Aminoacids and insulin 
release in vivo. Isr. J. of Med. Sci. 8 :  233, 1 972. 

FALCONER, D. S . :  The inherirance of liability i:o diabetes mellitus with variable 
age of onset, with particular reference to diabetes mellitus. 
Ann. Hum. Gen. 3 1 : 1, 1 967. 

FELIG, Ph., MARLISS, E. : The glycemic response to arginine in man. 
Diabetes 2 1 : 308, 1972. 

FELIG, Ph., WAHREN, J., HENDLER, R. et al : Splanchnic glucose and amino 
acid metabolism in obesity. J. Clin. In vest. 53 : 582, 1 974. 

FLOYD, J. C., FAJANS, S. S., CONN, J. W. et al : Insulin secretion in response 
to protein ingestion. J. Clin. In vest. 45 : 1 479, 1966 a. 

FLOYD, ]. C., FAJANS, S. S., CONN, J. W. et al : Stimulation of insulin 
secretion by amino acids. J. Clin. Invest. 45 : 1 487, 1 966 b. 

FLOYD, ]. C., FAJANS, S. S., CONN ,]. W. et al : Sccretion of insulin induced 
by aminoacids and glucose in diabetes mellitus. 
J. Clin. Endocr. Metab. 28 : 266, 1968. 

FLOYD, J. C., FAJANS, S. S., PEK, S. et al : Synergistic effect of essential 
aminoacids and glucose upon insulin secretion in man. Diabetes 1 9 :  1 09, 1 970. 

FREDRICKSON, D. S., LEES, R. S . :  A system for phenotyping hyperlipopro
teinemia. Circulation 3 1 : 321 ,  1 965 . 

FRIEDERICI, H. H. R., TUCKER, W. R., SCHWARTZ, T. B. : Observations 
on small blood vessels of skin in the normal and diabetic patients. 
Diabetes 1 5 :  233, 1966. 

GERICH, J. E., LANGLOIS, M., NOACCO, C. et al : Lack of glucagon 
response to hypoglocaemia in diabetes : evidence for an intrinsic pancreatic 
alpha r.ell defect. Science 1 82 :  1 7 1 ,  1 973. 

GERICH, J. E., LORENZI, M., SCHNEIDER, V. et al : Effects of somatostatin 
on plasma glucose and glucagon levels in human diabetes mellitus. 
New Engl. J. Med. 291 :  544, 1 974. 

GOLDENBERG, S., ALEX, M., JOSHI, R. A. et al : Nonatheromatous peripheral 
vascular disease of the lowcr cxtremity in diabetes mellitus. 
Diabetes 8 :  261 ,  1959. 

GOLDFINE, I .  D.,  CERASI, E., LUFT, R. : Glucagon stimulation of insulin 
release in man. Inhibition during hypoglycaemia. 
J. Clin. Endocr. Metab. 35 : 3 12, 1972. 

GONZALEZ-ANGULO, A., FRAGA, A., MINTZ, G. et al : Submicroscopic 
alterations in capillaries of skeletal muscles in polymyositis. 
Am. ]. Med. 4 5 :  873, 1968.  

GREY, N., KIPNIS, D. M. : Effect of diet composition on the hyperinsulinemia 
of obesity. New Engl. J. Med. 285 : 827, 1971 .  

HALES, C.  N. ,  GREENWOOD, F. C. ,  MITCHELL, F. L.  et  al : Blood glucose, 
plasma insulin and growth hormone secretion of individuals with minor 
abnormalities of glucose tolerance. Diabetologia 4: 73, 1968. 

HAVEL, R. J., KANE, J. P., BALASSA, E. P. et al : Splanchnic metabolism of 
free fatty acids and production of triglycerides of very low density lipopro
teins in normotriglyceridemic and hypertriglyceridemic humans. 
J. Clin. Invest. 49 : 201 7, 1 970. 

HOFFMAN, W. S. : A rapid photo elcctric method for the determination of 
glucose in blood and urine. J. Biol. Chem. 120 :  5 1 ,  1 937. 

HOLLE, G. : Uber elektronenmikroskopische Befunde bei diabetischer Angiopathie. 
Langenbecks Arch. Klin. Chi r. 295 : 253, 1 960. 

JACKSON, W. P. U., MIEGHEM, P. VAN, KELLER, P. : lnsulin excess as the 
initial lesion in diabetes. Lancet 1 :  1 040, 1972. 

JORDAN, S. W., PERLEY, M. J. : Microangiopathy in diabetes mellitus and 
aging. Arch. Path. 93 : 261 ,  1972. 

KALKHOFF, R., FERROU, C. : Metabolic differences between obese ovcrweight 
and muscular overweight men. New Engl. J. Med. 284 : 1236, 1971 .  

78 



KALKHOFF, R., GOSSAIN, V. V., MATUTE, M. L. : Plasma glucagon in 
obesity : response to arginine, glucose and protein administration. 
New Engl. J. Med. 289 : 465, 1 973. 

KHURANA, R. C., ROBIN, J. A., JUNG, Y. et al : Hyperinsulinemia after 
tolbutamide in mild glucose in tolerance. Horm. Metab. Res. 3 :  233, 1 97 1 .  

KILO, Ch., VOGLER, N., WILLIAMSON, J. R. : Muscle capillary basement 
membrane changes related to aging and to diabetes mellitus. 
Diabetes 21 : 8 8 1 ,  1 973. 

KRAEGEN, E. W., CHISHOLM, D. ]., YOUNG, J. D. et al : The gastroin
testinal stimulus to insulin release. II A dual a-::tion of secretin. 
J. Clin. In vest. 49 : 524, 1970. 

KYNER, J. L., LEVY, R. I., SOELDNER, J. S. et al : The short term effect of 
cortisone acctatc upon fasting triglyceride and cholesterd in normal subjects 
and off spring of diabetic couples. Metabolism 21 : 329, 1972. 

LAURELL, S. : A method for routine determination of plasma triglycerides. 
Scand. J. Clin. Lab. In vest. 1 8 :  668, 1 966. 

LERNER, R. L., PORTE, D. Jr. : Uniphasic insulin response to secretin stimulation 
in man. J. Clin. In vest. 49 : 2276, 1 970. 

LERNER, R. L., PORTE, D. Jr. : Relationship between intravenous glucose loads, 
insulin response and glucose disappcarance rate. 
J. Clin. Endocr. 33 : 409, 1971 a. 

LERNER, R. L., PORTE, D. Jr. : Epincphrinc : Selectivc inhibition of the acute 
insulin response to glucose. J. Clin. In vest. 50 : 2453, 1 971 b. 

LEVIN, S. R., KARAM, ]. H., HANE, S. et al : Enhancement of arginine
induced insuEn secretion in man by prior administration of glucose. 
Diabetes 20 : 1 71 ,  1971 . 

LEVIN, S. R., REED, J. W., CHING, K. N. et al : Diphenylhydantoin. lts use 
in detecting carly insulin secretory defects in patients with mild glucose 
intolerancc. Diabetes 22 : 1 94, 1973. 

LUFT, R. : Some considerations on the pathogenesis of diabetes mellitus. 
New Engl. J. Med. 279 : 1 086, 1 968 .  

LUFT, R. ,  CERASI, E. ,  WERNER, S. : The effect of moderate and high doses 
of human growth hormone on the insulin response to glucose infusion in 
prediabetic subject�. Horm. Metab. Rcs. 1 :  1 1 1 ,  1969. 

LUNDBAEK, K., JENSEN, V. A., OLSEN, T. S. et al : Diabetes, diabetic 
angiopathy and growth hormone. Lancet 2 :  1 3 1 ,  1970. 

MARCO, J., BAROJA, I., DIAZ-FIERROS, M. et al : Relationship between 
insulin and gut glucagon-like immunoreactivity (GLI). Secretion in normal 
and gastrectomized subjects. J. Clin. Endocr. 34 :  1 88 ,  1 972 a. 

MARCO, ]., DIAZ-FIERROS, M., BAROJA, I. et al : Opposite effccts of amino
phyllinc on arginine-induced glucagon and insulin secretion in humans. 
Diabetes 21 : 289, 1 972 b. 

MA Y, ]. F . :  Epidemiological cardiology. Ischaemic heart disease study Vlagt
wedde 1970. Proefschrift Groningen 1974. 

Me INTYRE, N., HOLDSWORTH, C. D., TURNER, D.  S. : Intestinal factors 
in the control of insulin secretion. J. Clin. Endocr. 25 : 1 3 1 7, 1965 .  

MERIMEE, T.  ]. ,  LILLICRAP, D.  A. ,  RABINOWITZ, D. : Effect of arginine 
on serum levels of growth hormone. Lancet 2 :  668, 1965.  

MERIMEE, T. J., BURGESS, J. A., RABINOWITZ, D . :  Sex determined 
variation in serum insulin and growth hormone response to amino acid 
stimulation. J. Clin. Endocr. Mctab. 26 : 791 ,  1 966 a. 

MERIMEE, T. J., BURGESS, J. A., RABINOWITZ, D . :  An influence of growth 
hormone on insulin release : studies in growth hormone deficien t subjects. 
Diabetes 1 5 :  5 1 6, 1 966 b (abstract). 

MERIMEE, T. J., BURGESS, J. A., RABINOWTIZ, D. : Arginine infusion in 
maturity-onset diabetes. Lancet 1 :  1 300, 1966 c. 

MERIMEE, T. J., SIPERSTEIN, M. S., HALL, J.  D.  et al : Capillary basement 
membrane structure: a comparative study of diabetics and sexual ateliotic 
dwarfs. J. Clin. Invest. 49 : 2 161 ,  1 970. 

79 



METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY : New weight standards 
for men and women. Statistica! Bulletin 40 : 1, 1 959. 
(Voor omrekening naar het metrieke stelsel zie : Durchschnitts- und Ideal
gewicht Erwachsener. In : Documenta Geigy Wissenschaftliche Tabellen 7 :  
701 ,  1968) .  

MOSINGER, F. : Photometric adaptation of Dole's microdetermination of free 
fatty acids. J. Lipid Res. 6 :  1 57, 1 965. 

MULLER, W. A., FALCONA, G. R., AGUILAR-PARADA et al : Abnormal 
alpha-cell function in diabetes. New Engl. J. Med. 283 : 109, 1 970. 

NOR TON, W. L., HURD, E. R., LEWIS, D. C. et al : Evidence of microvascular 
injury in scleroderma and systcmic lupus erythematosus : quantitative study 
of microvascular bed. J. Lab. Clin. Med. 71 : 919,  1 968. 

NOR TON, W. L. : Comparison of the microangiopathy of sytemic lupus erythe
matosus, dermatomyositis, scleroderma and diabetes mellitus. 
Lab. Investigation 22 : 301 , 1970. 

OLEFSKY, J., REAVEN, G. M., FARQUHAR, J. : Effects of weight reduction 
on obesity. J. Clin. Invest. 53 : 64, 1 974. 

PERLEY, M., KIPNIS, D. M . :  Plasma insulin response to glucose and tolbuta
mide of normal weight and obese àiabetic and non-diabetic subjects. 
Diabetes 1 5 :  867, 1966. 

PERLEY, M., KIPNIS, D.  M . :  Plasma insulin responses to oral and intravenously 
infused glucose. J. Clin. In vest. 46 : 1954, 1967. 

PETERSON, D. T., REA VEN, G. M. : Evidence that a glucose laad is an 
important determinant of plasma insulin response in normal subjects. 
Diabetes 20 : 729, 1 97 1 .  

POMETTA, D., AMHERDT, M., RUFENER, C .  e t  al : Capillary basement 
membrane thickness in early diabetes. 
In :  Advances in metabolic disease. Supplement 2. Vascular and neurological 
changes in carly diabetes. Edited by R. A. Camarini-Dávalos and H. S. Cole. 
Academie Prcss, New York and London. p. 357, 1973 . 

PORTE, D. Jr. : A receptor mechanism for the inhibition of insulin release by 
epinephrine in man. J. Clin . Invest . 46 : 86, 1967. 

PORTE, D. Jr., PUPO, A. A. : Insulin response to glucose : evidence for a two 
pool system in man. J. Clin. In vest. 48 : 2309, 1969. 

POZEFSKY, Th., SANTIS, M. R., SOELDNER, J. S. : Insulin sensitivity of 
forearm tissues in prediabctic man. J. Clin. In vest. 52 : 1608, 1 973. 

PYKE, D. A., CASSAR, .J., TODD, J. et al : Glucose tolerance and serum insulin 
in identical twins of diabetics. Brit. Med. J. 4 :  649, 1 970. 

RABINOWITZ, D., MERIMEE, T. J., MAFFEZZOLI, R. et al : Patterns of 
hormonal release after glucose, protein and glucose plus protein. 
Lancet 2 :  454, 1966. 

RABINOWITZ, D., SPITZ, I., GONEN, B.  et al : Effects of single and multiple 
pulses of arginine on insulin release in man. 
J. Clin. Endocr. Metab. 36 : 901 ,  1973. 

RASKIN, Ph., SIPERSTEIN, M. S. : Hyperlipidemia and diabetes mellitus : 
Can electron microscopy help in the diagnosis? 
Mount Sinaï Journal of Med. 40 : 350, 1 973. 

REA VEN, G. M., LERNER, R. L., STERN, M. P. et al : Role of insulin in 
endogenous hypertriglyceridemia. J. Clin. lnYest. 46 : 1756, 1 967. 

REAVEN, G.  M., SHEN, S. W., SILVER, A .  et al : Is  there a delay in the 
plasma insulin response of patients with chemical diabetes? 
Diabetes 20 : 4 1 6, 1 971 . 

REAVEN, G. M., OLEFSKY, J., FARQUHAR, J. W. : Does hyperglycaemia or 
hyperinsulinaemia characterize the patient with chemical diabetes mellitus? 
Lancet 1 :  1247, 1972. 

REA VEN, G. M., OLEFSKY, J. M. : Relationship between insulin response during 
the intravenous glucose tolerance test, rate of fractional glucose removal and 
the degree of insuline resistance in norm al adults. Diabetes 23 : 454, 1 97 4. 

80 



REITSMA, W. D. : Adipositas en diabetes mellitus. 
Ned. Tijdschr. Genecsk. 1 10 :  1228, 1 966. 

RICKETTS, H. T., CHERRY, R. A., KIRSTEIN, L. : Biochemical studies of 
,,prediabetes". Diabetes 1 5 :  880, 1 966. 

ROBERTSON, R. P., PORTE, D.  Jr. : Adrenergic modulation of basal insulin 
sccretion in man. Diabetes 22 : 1, 1973 a. 

ROBERTSON, R. P.,  PORTE, D. Jr. : The glucose receptor : a defective mecha
nism in diabetes mellitus distinct from the beta adrenergic receptor . .J. Clin. In vest. 52 :  870, 1 973 b. 

ROJAS, L., SOELDNER, J. S., GLEASON, R. E. et al : Offspring of two 
diabetic parents : differential serum insulin responses to intraveneus glucose 
and tolbutamide. J. Clin. Endocr. 29 : 1569, 1969. 

ROSENBLOOM, A. L. : Insulin responses of children with chemical diabetes 
mellitus. New Engl. J. Med. 282 : 1228, 1970. 

RULL, J. A., CONN, J. W., FLOYD, J.  C. et al : Levels of plasma insulin 
during cortisone glucose tolerance tests in "nondiabetic" relatives of diabetic 
patients. Diabetes 1 9 :  1 ,  1 970. 

SAILER, S., SANDHOFER, F., BOLZANO ,K. et al : Incorporation of plasma 
glucose carbon into plasma triglyceridcs in normals and in patients with 
hypertriglyceridemia. (type IV) . Proceedings of the Seconq International 
Symposium on Atherosclerosis. 
Springer Verlag New York, Ine., N. Y., p. 277, 1970. 

SELTZER, H. S., ALLON, E. W., HERRON Jr., A. L. et al : Insulin secretion 
in response to glyccmic stimulus : relation of delayed initial release to carbo
hydrate in tolerance in mild diabetes. J. Clin. In vest. 46 : 323, 1967. 

SERRANO-RIOS, M., RAM OS, F., RODRIGUEZ-MINON, J. L., et al : 
Studies in prediabetes : Insulin response to oral glucose, intraveneus tolbu
tamide and rapid intraveneus glucose infusion in genetic prediabetics. 
Diabetologia 6 :  392, 1 970. 

SIMPSON, N. E. : Multifactorial inheritance. A possible hypothesis for diabetes. 
Diabetes 1 3 :  462, 1964. 

SIMPSON, N. E. : Diabetes in the families of diabetics. 
Can. Med. Assoc. J. 98 : 427, 1968.  

SIMPSON, R. G., BENEDETTI, A., GRODSKY, G. A. et al : Early phase of 
insul;n release. Diabetes 1 7 :  684, 1968.  

SIPERSTEIN, M. D., NORTON, W. D., UNGER, R. H. et al : Muscle capillary 
basement membrane width in normal, diabetic and prediabetic patients. 
Transact. Ass. Am. Phys. 79 : 330, 1966. 

SIPERSTEIN, M. D.,  UNGER, R. H., MADISON, L. L. : Studies of muscle 
capillary basement membranes in normal subjects, diabetic and prediabetic 
subjects. J. Clin. In vest. 47 :  1973, 1968 .  

SIPERSTEIN, M. D., UNGER, R. H., MADISON, L. L. : Further electron 
microscopie study of diabetic microangiopathy. 
In : advances in metabolic disorders. Supplement 1. Early diabetes. 
Camarini-Dávalos, R. A. and Cole, H. eds. 
New York. Academie Prcss. p. 261 ,  1 970. 

SIPERSTEIN, M. D., RASKIN, Ph., BURNS, H. : Electron microscopie 
quantification of diabctic microangiopathy. Diabetes 22 : 5 14, 1973. 

SOELDNER, J. S., GLEASON, R. E., WILLIAMS, R. F. et al : Diminished serum 
insulin response to glucose in genetic prediabetic males with normal glucose 
tolerance. Diabetes 1 7 :  1 7, 1968.  

SPARKS, L. L., COPINSCHI, G. ,  DONALDSON, Ch. L. et al : Hyperglycemic 
response to intraveneus arginine in prematurity-onset diabetes. 
Diabetes 1 6 :  268, 1967. 

STEINBERG, A. G. : Heredity in  diabetes mellitus. Diabetes 1 0 :  269, 196 1 .  
STERKY, G., THORELL, J .  I . : Early insulin response t o  glucose stimulation in 

siblings of juvenile diabetics. Acta Endocr. 73 : 721 ,  1 973. 

8 1  



TATTERSAL, R. B., PYKE, D. A. : Discordant identical twins. IV Diabetes 
mellitus. Practitioner 209 : 569, 1972. 

TUR TLE, J. R., KIPNIS, D. M. : An adrenergic receptor mechanism for the 
control of cyclic 3'5' adenosine monophosphate synthesis in tissues. 
Bioch. Bioph. Res. Commun. 28 : 797, 1967. 

UNGER, R. H., OHNEDA, A.,  VALVERDA, I. et al : Characterization of the 
responses of circulat=ng glucagon-like immunoreactivity to intraduodenal and 
intravenous adm:nistration of glucose . .J. Clin. Invest. 47 :  48, 1968.  

UNGER, R. H., AQUILAR-PARADA, MULLER, W. A. et al : Studies of 
pancreatic alphacell function in normal and diabetic subjects. 
J. Clin. In vest. 49 : 837, 1970. 

UNGER, R. H. : Glucagon and the insulin : glucagon ratio in diabetes and other 
catabolic states. Diabetes 20 : 834, 1971 a. 

UNGER, R. H. : Glucagon physiology and pathophysiology. 
New Engl. J. Med. 285 : 443, 1971 b. 

UNGER, R. H., MADISON, L. L., MULLER, W. A. : Abnormal alphacell 
function in diabetes. Response to insulin. Diabetes 21 : 301 ,  1972. 

VELDMAN, J. E. : Histophysiology and electron microscopy of the immune 
response. Proefschrift Groningen 1970. 

VINIK, A. I. , KALK, W. J., KELLER, P. et al : Overactivity of the entero-insular 
axis in maturity-onset diabetes. Lancet 2 :  1 83 ,  1 973. 

VISSER, J. \Y/. E . :  Enkele klinis-.:h-chemische onderzoekingen naar metabole 
interrelaties. Proefschrift Groningen 1971 . 

VRACKO, R. : Skcletal muscle capillaries in diabetics. A quantitative analysis. 
Circulation 41 : 271 ,  1970. 

VRACKO, R., SEA TTLE, M. D. : Basal lamina layering in diabetes mellitus. 
Evidence for accelerated rate of celldeath and cellregeneration. 
Diabetes 23 : 94, 1974. 

WAHREN, .J., FELIG, P .. CERASI, E. et al : Spl::tnchnic glucose production and 
its regula.tion in healthy mo1�0Z) gotic twins of c.liabetic.; 
Clin. s�:ence 44 : 493, 1 973. 

WEST, K. : Response to cortisone in prediabetes. Diabetes 9: 379, 1960. 
WILLIAMSON, _T. R., VOGLER, N. ]., KILO, Ch. : Estimation of vascular 

basement membrane thickness. Theoretical and practical considerations. 
Diabete5 1 8 :  567, 1969. 

·w1LLIAMSON, J. R., VOGLER, N. J., KILO, Ch. : Regional variations in the 
width of the basement membrane of muscle capillaries in man and giraffe. 
Am. J. Pathol. 63 : 359, 1971  a. 

WILLIAMSON, J. R., VOGLER, N. ]., KILO, Ch. et al : Muscle capillary 
basement membrane thickening (M.C.B.M.T.) in subjects with mild carbohy
drate in tolerance. Diabetes 20 : 329, 1 971  b (abstract). 

YALOW, R. S., BERSON, S. A. : Immunoassay of endogenous plasma insulin 
in man. J. Clin. In vest. 39 : 1 1 57, 1960. 

YODAIKEN, R. E., SEFFEL, H. C., KEW, M. C. et al : Ultrastructure of 
capillaries in South African Diabetes. I I  Muscle capillaries. 
Diabetes 1 8 :  1 64, 1969. 

YODAIKEN, R. E. : The capillaries of South African diabetics in perspective. 
In : Advances in metabolic disease. Supplement 2. Vascular and neurological 
changes in early diabetes. 
Edited by R. A. Camarini-Dávalos and H. S. Cole. 
Academie Press, New York and London. p. 341 ,  1973. 

ZACKS, S. I., PEGUES, J. J., ELLIOTT, F. A. : Interstitial muscle capillaries 111 
patients with diabetes mellitus : a rght and ele.:tron microscopie study. 
Metabolism 1 1  : 3 8 1 ,  1962. 

82 



SUPPLEMENT 

Tabellen met alle individuele klinisch-chemische parameters 
tijdens de stimulatietesten. 
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OGIT Glucose-infusietest 

30 60 90 120 150 0 10 15  20 30 60 120 

l 
102 98 74 84 92 76 102 358 452 624 460 380 150 76 
98 190 144 129 104 128 1 00 38:? 510 580 552 432 132 84 
89 1 24 107 84 64 52 84 374 530 622 616 536 1 87 75 
93 142 153  1 10 132 126 90 356 496 566 576 626 332 79 

100 1 53 13 1  59 80 101 101 512 592 708 816 732 180 59 
a 92 130 93 95 80 55 93 531 584 596 704 590 308 67 

91 105 96 77 94 83 91 36 1 5 1 1  621 598 475 147 56 
96 178 129 100 95 77 77 392 584 648 724 656 262 55 
96 128 99 93 82 95 99 492 536 516 376 128 79 
86 15 1  147 104 90 96 88 322 336 386 476 524 147 46 

107 129 1 1 1  1 1 7  1 1 7 85 99 458 508 554 568 470 166 76 

{ 
91 1 34 93 90 125 81  89 396 504 518  520 492 1 85 53 
89 128 89 81 91 74 84 357 448 502 542 417 98 43 

b 99 151 133 1 15 133 128 98 456 556 688 754 684 297 69 
8 1  130 1 1 3  74 88 69 83 469 546 622 654 460 141 67 
95 163 83 106 106 102 101 508 560 686 775 648 302 82 

{ 
102 141 99 100 102 85 102 360 412 470 520 400 151  90 
1 13  1 17  99 82 76 81  105 302 390 444 490 418  1 25 82 

86 120 82 95 1 10 94 100 384 434 474 552 472 1 20 61 
99 150 98 85 1 35 66 104 533 632 708 716 544 186 70 

89 153 141 100 75 77 73 264 348 496 584 488 1 1 1  54 

Tabel S I :  Individuele glucoseconcentraties (mg/100 ml) gedurende de vier stimulatietesten 
bij controlepersonen (a), prediabeten (b) en latente diabeten (c). 

OGTT Glucose-infusietest 

0 30 60 90 120 150 0 2 10 15 20 30 60 120 

l 
3 93 86 104 24 160 130 200 310 495 495 240 5 
9 340 140 68 1 0  340 255 260 480 410  485 82 22 
9 75 1 20 60 12  85 95 92 140 1 85 1 80 1 60 50 

1 8  42  95  40 5 47 35 42 42 50 54 70 25 
5 40 210  8 5 28 1 6  1 6  30 32 48 75 14 
3 90 130 32 4 33 29 40 44 52 67 55 16 

5 28 23 26 5 68 65 72 85 105 140 92 19 

4 108 104 90 10  160 92 66 65 74 85 132 32  
1 1  43  24  1 3  1 1  108 98 124 1 32 103 42 25 

8 68 160 68 5 60 62 96 140 205 240 205 12 
5 58 59 52 8 154 98 1 1 6  135 140 140 10, 25 

{ 
5 40 30 46 5 43 54 60 65 80 80 17 

7 90 8 2  60 1 2  84 150 165 240 285 1 1 0  25 

b 14 90 62 70 12  67 82 120 1 50 120 280 38 

5 73 60 30 1 2  65 95 135 105 105 95 56 
4 77 1 5  41  5 35 68 90 85 110  100 28 

{ 
1 3  160 1 1 0  145 21 82 99 106 153 1 68 194 72 25 

1 2  36 50 38 10 44 48 50 75 85 92 75 48 

14 87 46 58 23 83 67 88 102 1 1 5  1 15 1 10  30 
6 165 55 120 12 1 28 175 205 215 280 305 160 45 

8 55 80 55 4 76 58 80 92 130 1 30 95 4 

Tabel S II : Individuele insulineconcentraties (µE/ml) gedurende vier stimulatietesten 
bij controlepersonen (a), prediabeten (b) en latente diabeten (c). 

OGIT Glucose-infusietest 

0 30 60 90 120 150 0 10 15 20 30 60 120 

l 
410 480 310  360 320 340 470 350 250 380 350 390 
270 330 180 300 410  320 340 350 230 340 290 320 
430 340 420 480 620 460 530 480 410 830 340 550 
770 430 370 370 800 700 580 450 470 380 370 400 
840 640 450 500 620 490 570 570 420 480 500 490 

a 860 350 260 300 410  460 370 370 410  320 290 310 
820 650 420 440 500 410  440 690 500 600 560 470 
690 770 5 1 0  410 620 440 480 470 430 450 400 560 

670 470 530 440 570 820 430 500 580 540 490 
540 320 400 400 900 600 490 390 410 480 390 290 

1290 390 480 490 520 620 420 400 460 700 570 410 

{ 
530 480 390 530 850 960 1430 530 660 730 900 420 
480 440 470 340 490 470 360 390 450 400 450 720 
900 460 390 520 440 440 500 810 440 470 360 380 
830 430 2 10  640 830 770 620 320 570 5 10  830 430 
240 290 270 200 200 390 410 360 170 390 270 190 

Tabel S-III : Individuele FFA-spiegels (11aeq/l) tijdens vier stimulatietesten bij controlepersonen (a) 
en prediabetcn (b ). 
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Argininc-infusictcst COGTI 

10  20 30 60 90 G 30 60 90 120 150 

88 100 98 1 1:? 92 84 1 12  170 142 98 1 14 80 
99 1:?1 1:?1 1 14 65 89 1 13 1 80 125 108 104 123 
92 92 101 83 54 90 1 17 206 145 122 117 1 1 6  
80 103 101 93 98 72 70 138 1 16 93 92 89 
97 1 16  1 12  1 12  75 82 101 1 84 183 126 89 140 

• 93 103 105 103 68 75 97 1 1 8  102 105 97 79 
92 101 108 109 76 86 107 163 138 121 98 85 
85 92 100 109 79 84 91 123 131 80 127 82 
91 103 103 87 71 89 103 199 124 96 104 56 
85 93 101 97 76 85 92 142 108 1 1 3  1 19  83 

103 114 1 1 8  104 67 85 109 179 156 146 1 1 6  123 

95 98 93 98 78 70 94 157 1 14 102 l i l  85 
89 1 1 8  122 1 1 3 90 85 99 172 194 133 1 16  1 1 8  
95 125 120 107 77 98 105 154 1 54 145 133 95 
85 103 102 107 81 85 87 158 120 1 16  122 87 

105 1 16 132 116 103 102 105 156 140 130 135 132 

103 130 120 100 8 1  100 124 196 151  154 165 127 
124 143 133 125 71 105 138 192 137 198 166 160 
95 101 104 1 19  64 79 105 156 225 175 155 131 

104 122 131 131 86 96 102 171 138  142 141 113 
97 1 1 3  1 17  1 12 66 81 99 151  195 180 152 144 

Arginine-infusictest COGTI 

0 10 20 30 60 90 0 30 60 90 120 150 

3 75 130 122 24 8 1 8  245 160 120 
8 135 385 315 15 17 21  525 310  210 

1 2  55  1 1 0  130 1 7  23 345 265 135 
3 60 85  1 10  35  12  1 5  105 55 70 
5 33 60 75 15 6 14  60 150 55 
3 45 52 60 24 8 14 305 150 110 
4 37 52 65 7 4 10  86  32 44 

12 53 66 72 30 5 12  145 230 160 
13 39 51 48 1 2  8 11 205 200 105 
6 42 70 82 10  5 8 190 95 140 
9 62 120 1 1 5  32 6 1 8  155 125 90 

6 28 19 28 5 5 s 70 55  65 
12 52 95 90 1 2  1 2  15  105 225 200 
12 1 1 0  1 80 145 20 8 30 145 1 85 240 
8 48  50 52 5 5 4 105 90 120 

lÓ 54 55 63 10  7 5 83 74 44 

20 54 100 105 20 6 23 169 109 99 
19 3B 33 31 1 5  8 7 43 2 1  27 
19 60 75 80 1 6  1 2  1 4  70 130 130 
15  74  145  140 22 40 15 175 79 155 
4 44 90 78 5 3 6 72 185 280 

Argininc-infusictest COGTI 

0 10 20 30 60 90 0 30 60 90 120 150 

360 340 350 360 330 470 460 380 410 
470 490 360 200 320 490 270 160 170 
340 360 320 300 380 390 350 320 340 
390 370 370 460 320 440 460 390 370 
610 650 450 290 380 480 560 310 290 
420 440 370 460 420 290 350 310 330 
510 870 460 410 390 490 440 440 390 
440 370 380 390 380 480 430 430 370 
620 560 540 560 520 480 390 340 380 
440 410 400 300 430 740 390 390 340 
840 600 490 490 450 840 530 430 410  

640 520 760 500 590 670 860 480 520 
580 670 460 480 580 810 640 460 400 
440 350 340 310 360 430 370 260 340 
450 200 240 120 350 430 140 140 120 
350 320 190 80 70 460 120 170 320 
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OGTI Glucose-inf. Arginine-inf. COGTI 

0 120 0 120 0 90 0 120 

· I  
87 55 65 69 72 74 55 61 
52 49 51 48 56 40 33 39 
44 56 85 56 78 60 46 31 
78 51 54 36 53 54 69 50 
87 72 97 66 80 73 66 54 
63 42 62 35 59 50 59 46 
56 46 52 53 51 50 46 45 
63 50 60 53 76 70 55 52 
85 71 90 125 92 81 69 79 
79 63 47 47 49 51 46 64 

{ 
181  170 231 248 222 224 199 1 88 
108 90 148 15S 195 130 137 130 

b 142 132 198 167 157 147 1 62 168 
285 272 34S 291 357 335 271 244 
93 90 112 104 116 105 96 97 

. { 
88  66 7S 72 82 81  56 66 
S5 36 74 48 79 56 59 35 
57 50 112 112 136 154 92 91 
57 41 63 57 69 60 44 40 
72 SI 60 54 90 71 60 42 

Tabel S-IV : Individuele triglyceridenspiegels (mg/100 ml) tijdens vier stimula-
tietesten bij controlepersonen (a), prediabeten (b) en latente 
diabeten (c). 

Acromegalen met gestoorde OGTI' 
anamnestische 
ziekteduur in 

0 30 60 90 120 150 jaren 
glucose 
(mg/100ml) 

191 1 83 144 143 129 12 100 
137 227 242 208 161 130 13 
98 161 196 145 145 126 5 

100 184 1 86 173 123 86 10  
HGH 
(11E/ml) 

121 
96 90 82 
90 88 68 

128 128 176 
insuline 
(1,E/ml) 

1 3  1 15  90 80 
12 42 59 46 
25 95 190 160 
26 250 205 195 

FFA 
c,, aeq/1) 

545 405 385 340 
370 295 24S 100 
275 200 160 100 
130 135 140 40 

Triglyceriden 
(mg/100ml) 

1 13 98 
147 99 
102 74 
118 99 
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Acromegalen met normale OGTr 
anamnestische 
ziekteduur in 

0 30 60 90 120 150 jaren 

82 1 1 8  146 134 108 1 10  2 
76 137 1 1 8  95 75 68 10 
95 1 1 1  8 4  90 78 76 10  

102 159 170 126 104 101 3 

72 52 
36 42 
56 29 72 
44 44 

Tabel S V : Individuele waarden tijdens OGTr bij acromegalen mèt (links) en 
zonder (rechts) glucose-intolerantie. 
HGH - human growth hormone, 
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OGTI (n = 8) Glucose-infusietest (n = 7) 

0 30 60 90 120 150 0 2 10 1 5  20 30 60 120 

l 
1 1 3  162 1 73 1 26 122 88 106 544 614 690 720 644 400 109 
97 134 143 175 1 1 8  144 101 5 10  590 732 768 650 385 99 

107 195 169 142 1 1 8  100 107 488 557 703 847 747 405 131 
97 132 1 1 7  104 1 15 123 82 544 632 632 644 506 153 66 
97 175 143 123 86 72 90 3 1 8  484 572 650 630 345 58 
83 142 149 159 154 122 78 332 440 494 572 452 236 88 
94 160 167 94 103 73 79 544 692 748 716 658 362 87 
93 153 142 121 102 49 

l 
84 145 194 179 151  1 17 82 364 480 598 720 564 296 70 
86 124 123 105 103 124 84 372 398 402 401 402 280 60 
95 122 127 131 128 88 95 406 502 592 808 548 281  111  

108 152 1 3 1  1 52  149 133 114 538 593 602 614 587 282 88 
91 153 90 97 78 74 91 320 366 490 528 488 171 48 
77 1 1 1  1 1 3  8 2  8 2  86 67 309 366 408 427 494 263 82 
75 129 1 1 5  63 70 50 76 392 472 564 510 432 247 59 
83 1 1 2  107 84 77 58 

Tabel S-VI : Individuele glucosespiegels (mg/100 ml) gedurende vier stimulatietesten bij 
hypertriglyceridemiepatienten v66r (e) en tijdens (f) therapie. 

OGTI (n = 8} Glucose-infusietest (n = 7} 

0 30 60 90 120 150 0 2 10  15  20 30 60 120 

l 
28  132 700 240 20 72 72 110 1 80 170 265 530 400 
12 70 135 100 25 125 1 1 0  1 1 0  120 120 220 300 135 
10  120 1 50 1 15 9 60 50 50 80 95 140 145 75 

e 12 1 70 1 1 5  95 5 175 230 380 400 390 420 200 20 
4 150 205 44 12  59 95 82 1 10 145 240 360 54 

1 2  230 355 560 8 105 120 195 2 10  260 370 380 1 10  
6 105 2 10  50 10 85 95 125 150 160 200 175 35 

15 100 1 85 190 

l 
5 49 1 15 1 10 6 40 37 48 60 78 110 105 25 
4 35 42 15  2 55 33 20 20 24 40 48 20 
3 57 5 3  1 1 5  5 25 50 50 80 80 105 120 42 
6 87 39 86 10 196 1 88 260 260 260 235 170 24 
4 95 31 22 3 80 51  66 72 98 125 100 20 
3 55 80 50 74 52 38 48 46 40 64 1 8  
8 70 84 20 90 70 85 100 105 80 80 20 
5 47 8 1  60 

Tabel S-VII : Individuele insulinespiegels (pE/ml) gedurende vier stimulatietesten 
bij hypcmiglyceridemiepatienten v66r (e) en tijdens (f) therapie. 

OGTT Glucose-infusietest 

0 30 60 90 120 150 10 1 5  20 30 60 120 

l 
815  835 855 370 800 780 780 755 775 530 340 275 

1080 1015 1 140 955 1265 1025 1015 975 900 970 970 770 
1060 935 7 10  440 1000 945 910 900 910 800 675 370 
805 860 565 465 8 15  675 695 465 500 565 595 545 
425 350 300 235 525 495 455 335 285 210 255 140 
830 915 730 425 935 920 835 595 510 500 510  220 
780 700 680 990 960 975 725 675 810 575 380 340 

1010 1010 1 190 895 

l 
845 700 545 395 725 715 715 675 555 545 440 455 
270 235 155 1 80 245 290 185 205 125 140 145 95 
880 925 590 440 880 820 640 520 580 490 410 270 
745 545 495 340 495 450 280 300 290 245 385 350 
675 255 290 165 510 540 505 75 195 30 70 30 
505 365 325 220 405 470 330 290 235 240 150 55 
945 795 775 820 815  730 710 750 680 725 725 575 
520 500 290 165 

Tabel S-VIII : Individuele FFA spiegels (11 aeq/1) bij hypertriglyceridemiepatienten gedurende 
vier s1imula1ie1esten zowel v66r (e) als tijdens (f) therapie. 
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Arginine-infusietest (n = 7) COGTI (n = 7) 

10 20 30 60 90 0 30 60 90 1 20 1 50 

98 1 1 1  1 30 136 114 75 114 197 247 188 1 50 130 
97 103 114 1 1 7  97 96 1 1 8  192 1 82 1 80 193 1 88 

104 1 15  1 25 1 25 105 89 1 15 190 178 179 168 132 
93 1 14  1 24 121  79 61 1 1 3  135 168 171  161 1 35 
99 1 23 1 1 9  1 19 89 95 105 193 209 155 108 50 
88 86 92 106 96 73 78 135 148 1 39 146 108 
':12 103 1 1 9  1 1 7  90 97 100 1 85 170 102 78 67 

84 99 1 1 0  1 1 2  66 72 89 173 1 99 1 98 183 1 53 
87 101 1 1 1  109 76 88 90 126 1 82 140 1 26 132 
90 99 100 101 103 101 100 149 162 126 157 1 1 5  

102 1 1 1  1 24 1 1 1  88 94 109 142 168 147 154 138 
82 93 93 93 73 76 86 163 135 108 102 48 
76 87 93 93 67 71 76 105 131  106 1 25 95 
71 87 94 88 66 67 85 150 108 1 1 1  87 71 

Arginine-infusietest (n = 7) COGTI (n - 7) 

0 10 20 30 60 90 0 30 60 90 1 20 150 

18 105 160 210 1 1 0  22 1 9  195 1 100 2400 
16 60 80 135 65 28 20 1 10 190 270 
8 75 100 120 65 1 2  26  1 15 85 1 20 
8 95 140 1 80 20 9 1 4  170 1 55 210 

10  28 40 34 6 4 8 1 15 210 50 
8 75 1 30 145 35 5 10  220 365 570 

12 65 1 1 5  1 25 25 1 2  1 1  250 280 30 

10 54 82 125 35 6 10  75 150 205 
4 27 37 45 5 3 2 40 85 5 4  
6 65 95 100 22 10  10  70 1 ! 5  170 
3 57 83 89 15 10 10 70 l ! O  95 
7 38 41 35 7 2 1 2  92 84 72 
3 20 43 48 10 3 3 50 75 95 
9 60 80 100 10  7 6 135 45 24 

Arginine-infusietest COGTI 

1 0  20 30 60 90 0 30 60 90 1 20 150 

340 635 680 530 1 75 555 465 130 240 
820 730 835 905 455 875 880 850 755 
900 9 10  745 515  515 1035 1 1 35 785 505 
635 620 455 490 290 430 595 535 290 
365 255 205 230 280 235 280 155 205 

1010 910 850 870 560 8 1 5  770 405 235 
1085 9 10  830 660 600 1030 925 700 420 

9 10  9 10  795 605 545 780 830 595 530 
250 235 185 1 80 1 10  365 380 145 170 
640 490 390 520 530 700 625 530 370 
620 470 350 305 305 620 550 425 350 
565 500 165 195 520 620 565 30 30 
270 210 150 110 90 265 220 220 100 
730 745 660 585 550 720 615 510 615  
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OGTI Glucose-inf. Arginine-inf. COGTI 

0 120 0 120 0 90 0 120min. 

! 
374 395 310 435 440 478 483 442 
958 989 866 762 809 724 808 676 

1298 1 126 1 1 88 1089 1478 1210 1210 1065 
ë' 421 374 424 424 387 371 230 1 88 

199 174 174 166 166 168 162 132 
1 8 8  172 136 1 13 179 162 167 148 
229 265 257 266 266 255 221 222 
208 200 

f ! 
308 297 438 432 645 548 514 450 
163 165 1 87 177 213 192 203 197 
573 521 630 463 930 924 685 555 
425 411  410  419  384 364 307 306 
136 141 125 1 1 3  148 141 109 103 
170 156 124 1 1 1  123 119 133 127 
163 156 151 158 1 84 170 1 )2 130 
13 1  123 

Tabel S IX : Individuele triglyceridenspiegels (mg/100 ml) bij hyfertriglyceri-
demiepatienten gedurende vier stimulatietesten zowe v66r (e) als 
tijdens (f) therapie. 
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