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Het renine-angiotensine systeem speelt een belangrijke rol bij bloeddruk regulatie. 

Angiotensine II (AngII) dat deel uitmaakt van het systeem zorgt voor vasoconstrictie 

dat bloeddruk verhogend werkt. AngII wordt geproduceerd nadat het Angiotensine I 

converterend enzym (ACE) zich bindt met angiotensine I (AngI). Uit dierenstudies 

blijkt dat wanneer AngII onderdrukt wordt in combinatie met inspanning een 

belangrijke stimulus voor het aanmaken van nieuwe capillairen wegvalt. Wij 

vermoedden dat AngII onderdrukking een negatief effect kan hebben in 

trainingsprogramma’s. Het doel van dit onderzoek was om in kaart te krijgen wat de 

invloed is van AngII en ACE binnen het mechanisme dat ervoor zorgt dat er 

aanmaak is van nieuwe capillairen na inspanning. In het eerste onderzoek laten we 

zien dat de hoogste toenames van onder andere AngII is bij inspanning van hoge 

intensiteit en dat deze toename afhankelijk is van het ACE genotype van de 

proefpersonen. Daarnaast blijkt dat de proefpersonen met het ACE-II genotype een 

significant hogere capillaire perfusie hebben in de vinger na maximale inspanning. In 

een tweede onderzoek bekijken we de invloed wanneer we bij proefpersonen ACE 

inhiberen, en dus indirect AngII, door het geven van ACE remmers. De resultaten 

van dit onderzoek ondersteunen het vermoeden dat het er een angiotensine 

gereguleerd mechanisme bestaat dat de respons van de gen-regulatie in de spier 

beïnvloedt bij inspanning. De studie bevestigt het vermoeden dat de transcriptie in 

de spier bij ACE inhibitie is gerelateerd aan het zuurstofniveau in de spier tijdens 

inspanning. Dit zou betekenen dat er een verschuiving is in de activatie van het gen-

mechanisme van de spier naar de extracellulaire ruimte na ACE inhibitie. In een 

trainingsstudie vonden we een significante correlatie tussen de toename van de 

maximale zuurstofopname (VO2max) en de veranderingen in de verhouding van het 

aantal capillairen ten opzichte van het aantal spiervezels. Daarnaast laten we zien 

dat de variabiliteit in de cardiovasculaire reactie, gebaseerd op de 2max en 

rusthartslag, afhankelijk is van het ACE genotype.  

 

Onze bevindingen laten zien dat ACE invloed heeft op het (trainings)effect van 

inspanning. Het verschil in ACE concentratie tussen personen, door zowel het 

genotype als het nemen van ACE remmers, kan een klinische impact hebben. Het 
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zou de individuele variaties deels kunnen verklaren van belangrijke parameters na 

trainingsprogramma’s bij revalidatie. Met deze verschillen die optreden na 

inspanning wordt zelden rekening gehouden in klinische studies naar hoge bloeddruk 

en rehabilitatie met een trainingsprogramma. 

  


