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Samenvatting "Inspanning en Type 2 Diabetes"

In dit proefschrift worden een aantal studies beschreven naar fysieke inspan-
ning bij patienten met type 2 diabetes. Type 2 diabetes is een aandoeining die
wordt gekenmerkt door insuline-ongevoeligheid. De ziekte komt steeds vaker
voor, en kan, met name indien onbehandeld, de kwaliteit van leven sterk
beperken. In Hoofdstuk 1 worden enige chronische ziekten beschreven die
met type 2 diabetes samenhangen. Deze zorgen voor een hogere mortaliteit bij
patienten met type 2 diabetes dan bij gezonde leeftijdsgenoten. Epidemiologi-
sche studies hebben aangetoond dat fysiek actieve personen minder snel type
2 diabetes ontwikkelen. Hoofdstuk 2 beschrijft de rol die een fysiek-actieve
leefstijl kan speien in de behandeling en preventie van type 2 diabetes. Uit de
literatuur blijkt dat acute inspanning de insulinegevoeligheid tijdelijk kan verho-
gen, en dat regelmatige fysieke inspanning (training) dit effect versterkt. Daar-
naast zijn er nog enige lang aanhoudende effecten van training die gunstig
kunnen zijn voor mensen met type 2 diabetes: o.a. verbeteringen in li-
chaamssamenstelling, spiermetabolisme, en normalisering van de levergluco-
seproductie. De acute effecten van inspanning zijn echter niet te verwaarlozen.
Hoofdstuk 4 bevestigt eerdere bevindingen dat de plasmaglucosespiegel daalt
tijdens inspanning bij patienten met type 2 diabetes, in tegenstelling tot bij
gezonden. De opname van glucose uit het plasma in de spier bleek bij diabe-
tespatienten tijdens inspanning hoger te zijn dan de productie van plasmaglu-
cose door met name de lever. Er werden geen afwijkingen gevonden in het
vetmetabolisme tijdens inspanning. In Hoofdstuk 5 werd aangetoond, bij ge-
zonde vrijwilligers, dat een trainingsprogramma van vier weken de insu-
linegevoeligheid in deze groep kan verbeteren. Hierbij is een trainingspro-
gramma van hoge intensiteit effectiever dan een programma van läge inten-
siteit, wanneer inspanningsduur en -frequentie gelijk worden gehouden. Er zijn
echter aanwijzingen uit de literatuur dat uitputtende inspanning (in tegenstelling
tot inspanning van läge intensiteit) de plasmaglucosespiegel van diabe-
tespatienten kan verhogen. Uit de bevindingen omschreven in Hoofdstuk 6 van
dit proefschrift blijkt dit niet: de glucosespiegel van patienten tijdens uitputtende
inspanning was identiek aan die van gezonde controlepersonen, en ook in
verscheidene hormonen die deze Spiegel reguleren werden geen afwijkingen

127



Samenvatting

waargenomen. Langdurige training bracht hierin verder geen verandering. Deze
langdurige training verbeterde daarentegen wel de insulinegevoeligheid van de
type 2 diabetes patienten, met zo'n 30% na een jaar (Hoofdstuk 7). Daarnaast
verhoogde onder andere het gehalte van GLUT-4 eiwit in de spier. GLUT-4 is
het eiwit dat verantwoordelijk is voor het glucosetransport over de spier-
celmembraan, na stimulering door insuline of spiercontractie. Een ander positief
effect van het trainingsprogramma was dat de patienten die hieraan meededen
minder medicatie gebruikten dan een groep type 2 diabeten die niet aan een
trainingsprogramma meededen (Hoofdstuk 8). Dit leek echter deels ten koste
te gaan van de bloedsuikerregulatie. Verder werd in Hoofdstuk 7 omschreven
dat, willen de verbeteringen in glucosemetabolisme gehandhaafd blijven, de
trainingsduur op een zeker minimaal niveau moet blijven. Zonder regelmatige
begeleiding van de training daalde dit niveau tot een peil waarop de trainings-
gemduceerde verbeteringen weer teniet gedaan waren. Hoofdstuk 9 is een
beschrijvende Studie naar het gehalte van GLUT-4 eiwit in verschillende spier-
vezeltypen bij zowel de mens als de rat. Er wordt over het algemeen van uit-
gegaan dat dit gehalte hoger is in type 1 spiervezels dan in type 2 spiervezels.
Dit is echter gebaseerd op studies waarbij in spierhomogenaten het totale
GLUT-4 gehalte is gemeten. Met de door ons toegepaste immunofluorescentie-
methoden blijkt dat deze relatie vaak omgekeerd is, en afhankelijk is van de
spiergroep waarin men kijkt.
Concluderend kan worden gesteld dat, gezien de meervoudige positieve effec-
ten, fysieke training aanbevolen zou moeten worden aan alle type 2 diabe-
tespatienten die hiertoe geen beperkingen hebben. Indien mogelijk, moet deze
training van een hoge intensiteit zijn. Echter, het is van belang vooraf de belast-
baarheid van de patient vast te stellen, en de training goed te begeleiden, willen
er blijvende positieve effecten het gevolg zijn.
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