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Samenvatting

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat lichamelijke inaktiviteit en een
gering lichamelijk prestatievermogen belangrijke en onafhankelijke risikofak-
toren zijn voor hart- en vaatziekten net zoals onder meer roken en een
verhoogde bloeddruk. Tevens blijkt dat bij fysieke inaktiviteit het risiko op
een hoge bloeddruk duidelijk toeneemt.

Verschillende studies hebben aangetoond dat een aantal risikofaktoren
voor hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld het cholesterolgehalte of de bloeddruk
gunstig kan worden beinvloed door regelmatige lichamelijke aktiviteit.
Meestal worden in deze studies vrijwilligers die een zittend bestaan leiden,
getraind; dat wil zeggen, de konditie wordt verbeterd, maar of konditieverbe-
tering per se een voorwaarde is voor een verbetering van risikofaktoren staat
momenteel ter diskussie.

Van met name duurinspanning (fietsen, joggen) is overtuigend aangetoond
dat het de bloeddruk in rust kan verlagen bij mensen met hypertensie, gemid-
deld met ongeveer 7 mmHg voor de bovendruk (systolische bloeddruk) en
met gemiddeld 5 mmHg voor de onderdruk (diastolische bloeddruk). Een
voorwaarde is wel dat de inspanning van voldoende duur is (minstens 30
minuten) en voldoende zwaar (circa 50-70% van iemands maximaal prestatie-
vermogen). De effekten van regelmatige duurinspanning op de bloeddruk bij
gezonde mensen met een normale rust-bloeddruk zijn geringer, ongeveer 2-4
mmHg voor zowel de systolische als de diastolische bloeddruk. Door sommi-
ge onderzoekers wordt overigens betwijfeld of regelmatige inspanning de
bloeddruk in rust kan verlagen, omdat zij dit in hun training-studies niet
konden bevestigen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat
het moeilijk is een klein verschil van 2-4 mmHg in bloeddruk aan te tonen bij
de grote schommelingen in rust bloeddruk (tot ± 40%), gedurende de dag. j
Een andere verklaring veronderstelt dat een bloeddruk verlagend effekt voor- '
al wordt gezien onder meer stressvolle omstandigheden, zoals die gedurende
het dagelijks leven of tijdens inspanning. In hoofdstuk 2 worden de resultaten
beschreven van een studie waarbij ongetrainde vrijwilligers met een normale
of licht verhoogde bloeddruk gedurende 6 weken werden getraind. De bloed-
druk werd gemeten in rust (basaal nivo), tijdens inspanning en gedurende 24
uur tijdens het normale dagelijkse leven met behulp van een ambulante
monitor. Ondanks een duidelijke verbetering in konditie en een daling van de
hartfrekwentie in rust en tijdens inspanning, was er geen effekt van de
training op de bloeddruk.
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De efficientie van het hart- en vaatstelsel wordt verbeterd door regelmatige
duurinspanning. Mortaliteit en morbiditeit ten gevolge van hypertensie toont
een beter verband met de systolische bloeddruk dan met de diastolische
bloeddruk, wat een pulsatiel stress-effekt suggereert. Vaatwandeigenschap-
pen (kompliantie en distensibiliteit) van grote arterien bepalen voor een
belangrijk deel dit pulsatiel stress-effekt. Of deze vaatwandeigenschappen
verbeteren door training is onbekend.

In hoofdsruk 3 vergeleken wij de vaatwandeigenschappen van drie grote
arterien (de a. carotis, de a. femoralis en de a. brachialis) van zeer goed
getrainde wielrenners met die van ongetrainden van gelijke leeftijd, gewicht
en lengte. Er bleek geen verschil in vaatwandeigenschappen van de a. carotis
tussen de getrainden en ongetrainden. De diameter van de a. femoralis van de
wielrenners was signifikant groter en de kompliantie beter, hoewel statistisch
juist niet signifikant. De kompliantie van de a. brachialis van de wielrenners
was signifikant beter door een grotere distensibiliteit (rekbaarheid) van de
vaatwand. Deze bevindingen suggereren een mogelijke daling van spiertonus
van de muskulaire arterien door duurtraining.

In hoofdstuk 4 toetsten wij deze hypothese door ongetrainde vrijwilligers 6
weken te trainen. Wij veronderstelden hierbij dat de vaatwandeigenschappen
een verbetering konden laten zien ten gevolge van een eventuele bloeddruk-
daling of onafhankelijk hiervan door intrinsieke veranderingen. Ondanks een
duidelijke verbetering van de VC>2max (konditieverbetering) na 6 weken trai-
ning werden er geen verschillen gezien in de vaatwandeigenschappen. Een
mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het langer duurt, voordat
door training vaatwandeigenschappen worden veranderd of dat de verschil-
len die wij zagen tussen wielrenners en ongetrainden, eerder een uitdrukking
zijn van verschillen in genetische aanleg.

De laatste jaren staat de bloeddrukreaktie tijdens gestandaardiseerd inspan-
ningsonderzoek in de belangstelling. Een abnormaal sterke bloeddrukstijging
bij mensen met een normale rust-bloeddruk zou een belangrijke voorspeller
zijn voor het ontwikkelen van een latere hypertensie. Verder zou de bloed-
drukstijging tijdens inspanningsonderzoek een betere differentiatie mogelijk
maken tussen individuen met een echte hypertensie in rust en een verhoogde
bloeddruk in rust ten gevolge van bijvoorbeeld spanning. Tegelijkertijd wordt
echter gekonstateerd dat referentiewaarden voor bloeddruk tijdens belasting
grotendeels ontbreken, vooral voor ouderen en vrouwen. Tevens blijkt er een
aanzienlijke variatie tussen personen te bestaan in inspanningsbloeddruk.
Het doel van de studies in hoofdsruk 5.1 (mannen) en hoofdstuk 5.2 (vrou-
wen) was een evaluatie van die faktoren die een onafhankelijke bijdrage
leveren aan de interindividuele variatie in systolische bloeddruk tijdens in-
spanning. Dit werd gedaan door 747 mannen en 871 vrouwen die 40 jaar of
ouder waren, op een gestandaardiseerde manier op een fietsergometer te
belasten en een groot aantal mogelijk prognostische faktoren te onderzoeken
(zoals: bloeddruk in rust, gewicht, vetpercentage, leeftijd, alkoholkonsump-
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tie, rookgewoonten, prestatievermogen). Bij de mannen blijkt 53% van de
interindividuele variatie in systolische bloeddruk te verklaren uit fysiek be-
lastingsnivo, de systolische bloeddruk vlak voor de start van de inspanning-
stest en het maximaal prestatievermogen. Bij vrouwen is 63% van de
interindividuele variatie te verklaren uit fysiek belastingsnivo, systolische
bloeddruk vlak voor de start van de inspanningstest, leeftijd en de hartfre-
kwentie tijdens inspanning. Voor zowel mannen als vrouwen werden er geen
verschillen gevonden in bloeddrukreaktie tijdens inspanning tussen groepen
met in rust een normale, borderline verhoogde of verhoogde bloeddruk.
Mannen en vrouwen met een hoge bloeddruk hebben gemiddeld een lager
prestatievermogen en hogere hartfrekwentie in rust. Referentiewaarden voor
systolische bloeddruk tijdens inspanning werden voor mannen en vrouwen
voorgesteld.

Bij de behandeling van patienten met een lichte tot matige hypertensie
wordt allereerst getracht de bloeddruk te normaliseren met behulp van een
aantal niet-medicamenteuze maatregelen: gewichtsreduktie, beperking van
zoutkonsumptie en regelmatige lichamelijke inspanning. Bij een groot aantal
van deze patienten wordt echter geen adekwate bloeddrukregulatie bereikt,
zodat medicamenteuze behandeling noodzakelijk wordt. Beta-blokkers zijn
hierbij medicijnen van eerste keuze, omdat hiervan overtuigend is aange-
toond dat zij de lange-termijn komplikaties van een te hoge bloeddruk beper-
ken. Beta-blokkade vermindert echter het maximaal lichamelijk prestatiever-
mogen aanzienlijk. Van grotere praktische betekenis is het feit dat het duur-
prestatievermogen belangrijk wordt beperkt. Het duurprestatievermogen
wordt hierbij gedefinieerd als de volhoudtijd van een submaximale belasting,
meestal ongeveer 70% van het maximaal prestatievermogen. Beta-blokkade
vermindert deze volhoudtijd met gemiddeld 11-55% zowel bij normotensieve
proefpersonen als bij patienten met hypertensie. Het mechanisme waardoor
het duurprestatievermogen wordt beperkt, is niet bekend. Een aantal moge-
lijke verklaringen is gesuggereerd: [1] een verminderd hartminuutvolume
tijdens inspanning vermindert de bloedstroom naar de spieren, [2] de lipoly-
sis in het vetweefsel wordt geremd, waardoor vrije vetzuren als energiebron
minder beschikbaar zijn, of [3] de kaliumhomeostasis verandert, waardoor de
prikkelbaarheid en dus het kontraktievermogen van de spiervezels afneemt.
Met betrekking tot de geremde lipolysis van het vetweefsel werden er tijdens
duurtesten met beta-blokkers zowel lagere, onveranderde en zelfs hogere
plasma glycerol- en vrije vetzuurspiegels gevonden. Een konsistente bevin-
ding was echter dat in de herstelfase na een uitputtende duurinspanning
lagere plasma glycerol- en vrije vetzuurspiegels werden gezien. Deze laatste
bevinding kan echter het gevolg in plaats van de oorzaak zijn van een beperk-
te duurprestatie. In hoofdstuk 6 werd getracht oorzaak en gevolg te scheiden
door gezonde vrijwilligers zowel tijdens beta-blokkade als tijdens placebo-
kondities een gelijke duurprestatie te laten verrichten. Tijdens duurinspan-
ning waren er geen signifikante verschillen in plasma glycerol- en vrije
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vetzuurkoncentraties tussen beide kondities. In de herstelfase echter waren
de vrije vetzuurkoncentraties 75% en de glycerolkoncentraties 50% lager
tijdens beta-blokkade. Deze studie bevestigt de hypothese dat beta-blokkade
de lipolysis in het vetweefsel tijdens inspanning remt.

In hoofdstuk 7 werd het effekt van een nieuwe niet-selektieve beta-blokker
met vaatverwijdende eigenschappen (carvedilol) op het duurprestatievermo-
gen en metabolisme tijdens inspanning onderzocht in patienten met essentiele
hypertensie. Wij veronderstelden dat carvedilol, omdat het de bloeddruk op
een meer fysiologische manier verlaagt (door een verlaging van de perifere
weerstand), het prestatievermogen minder zou beperken. Uit de resultaten
van deze studie blijkt echter dat carvedilol tijdens inspanning dezelfde meta-
bole effekten laat zien als een niet-selektieve beta-blokker en dat het duur-
prestatievermogen met 39% wordt beperkt, vergelijkbaar met niet-selektieve
beta-blokkers zonder vaatverwijdende eigenschappen.

Zoals beschreven in hoofdstuk 1, verminderen alle bloeddrukverlagende
medicijnen, die tot nu toe zijn onderzocht, in meer of mindere mate het
duurprestatievermogen. De grootste vermindering in duurprestatievermo-
gen wordt echter gezien bij behandeling met beta-blokkers en diuretica.
Vanuit het perspektief van de hypertensiepatient die lichamelijk aktief wil
zijn, is behandeling met ACE-remmers of calciumantagonisten te prefereren.
Deze middelen verminderen het duurprestatievermogen in geringe mate en
geven meestal geen vermoeidheidsklachten tijdens lichamelijke inspanning.
Het therapeutische dilemma voor de behandeld arts is echter, dat van deze
antihypertensiva nog niet is aangetoond dat zij een gunstig effekt hebben op
kardiovaskulaire morbiditeit en mortaliteit.
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