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HERSENEN ONDER DRUK 

De invloed van bloeddruk en het angiotensine-converterend enzym 
op de hersenen

Achtergrond

De ziekte van Alzheimer behoort tot één van de belangrijkste gezondheids-
problemen van dit moment. Het aantal mensen met deze ziekte stijgt sterk, 
en tot op heden is ze nog niet te behandelen. De ziekte begint meestal met 
geheugenproblemen, gevolgd door problemen met taal, handelen, herkennen 
en oriëntatie. Uit onderzoek aan hersenen van overleden mensen met de ziekte 
van Alzheimer is gebleken dat de ziekte zich neuropathologisch kenmerkt door 
opeenhopingen van het eiwit amyloid-β (Aβ) in plaques, en het eiwit tau in 
neurofibrillaire kluwens. Deze giftige eiwitten zorgen ervoor dat hersencellen 
hun functie en structuur verliezen en worden daarom gezien als oorzaak voor 
de ziekte van Alzheimer. De afgelopen jaren is echter steeds meer aandacht 
voor de rol van vasculaire risicofactoren bij het ontstaan van de ziekte. Deze 
risicofactoren, zoals  onder andere een hoge bloeddruk, kunnen leiden tot 
schade aan de grote en kleine bloedvaten van de hersenen. Deze zijn zichtbaar 
als herseninfarcten en wittestofafwijkingen op hersenscans. Die vaatschade 
lijkt op haar beurt te leiden tot afname van hersenvolume en geeft daardoor 
meer kans op de ziekte van Alzheimer. Uit recent onderzoek blijkt echter dat niet 
alleen een hoge bloeddruk, maar mogelijk ook een lage bloeddruk negatieve 
gevolgen kan hebben voor de hersenen. Dit is vooral gezien in studies met 
oudere personen, maar mogelijk geldt dit ook voor andere populaties. 

Deel I  Bloeddruk en het brein

In Hoofdstuk 2 onderzochten we de relatie tussen bloeddruk en de verandering 
van hersenvolume gedurende 4 jaar follow-up, bij patiënten van middelbare 
leeftijd met bestaande hart- en vaatziekten. We zagen dat een lage bloeddruk 
aan het begin van de studie (met name de onderdruk) samenhing met een 
afname van het hersenvolume gedurende 4 jaar. Dit was onafhankelijk van een 
toename of afname van de bloeddruk gedurende de studieperiode. Vervolgens 
onderzochten we of bij patiënten met hart- en vaatziekten de bloeddruk ook 
samenhing met het mentaal en fysiek functioneren (Hoofdstuk 4). Het bleek dat 
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een lage bloeddruk gerelateerd was aan een slechter mentaal en lichamelijk 
functioneren, onafhankelijk van het gebruik van bloeddrukverlagende 
middelen. Daarnaast was het gebruik en de hoeveelheid bloeddrukverlagende 
middelen geassocieerd met een slechter mentaal en lichamelijk functioneren, 
onafhankelijk van de hoogte van de bloeddruk. Tot nog toe werden vergelijkbare 
resultaten voornamelijk gevonden bij ouderen in de algemene populatie. 
Daarmee suggereert onze data dat de relatie tussen bloeddruk en het brein in 
patiënten met hart- en vaatziekten van middelbare leeftijd vergelijkbaar is met 
die van ouderen. 
Er zijn verschillende verklaringen denkbaar voor de gevonden relaties. Mogelijk 
is een lage bloeddruk (met name een lage onderdruk) in deze hoog-risico 
populatie een maat voor vaatstijfheid. In Hoofdstuk 3 bestudeerden we de 
relatie tussen vaatstijfheid en schade aan de hersenvaten en hersenvolumes. 
We vonden een cross-sectionele relatie tussen stijvere vaten en meer vasculaire 
hersenschade enerzijds en kleinere hersenvolumes anderszijds. We vonden 
echter niet dat het hebben van stijvere vaten samenhing met een toename 
van vasculaire hersenschade of het verlies van hersenvolume gedurende de 
4 jaar follow-up. Een andere mogelijke verklaring is dat een lage bloeddruk 
een weerspiegeling kan zijn van een verminderde pompfunctie van het hart. 
Dit sluit aan bij onze bevinding dat de associatie tussen een lage bloeddruk en 
afname van het hersenvolume met name werd gevonden bij patiënten met 
ischemische coronaire hartziekte, die vaak een verminderde cardiale output 
hebben (Hoofdstuk 2). Nog een andere verklaring zou kunnen zijn dat de 
genoemde populatie een hoger risico heeft op een slechtere doorbloeding van 
de hersenen. Door een langdurige hoge bloeddruk kan er schade ontstaan 
aan de hersenvaten en kan de autoregulatie in de hersenen minder goed gaan 
functioneren.  Dit kan leiden tot een slechtere doorbloeding van de hersenen 
wanneer de bloeddruk in het lichaam laag is, ongeacht of dit veroorzaakt 
wordt door bloeddrukverlagende middelen, vaatstijfheid of verminderde 
pompfunctie van het hart. 
Een andere bevinding in Hoofdstuk 2 was dat een daling van de bloeddruk 
tijdens de follow-up periode geassocieerd was met minder afname van het 
hersenvolume. Dat was echter alleen het geval wanneer patiënten op baseline 
een hogere bloeddruk hadden. Dit zou kunnen betekenen dat verlagen van de 
bloeddruk bij patiënten met een baseline hogere bloeddruk gunstig is, maar 
dat men bij patiënten met een baseline lage bloeddruk voorzichtig moet zijn in 
het verder verlagen van de bloeddruk. 
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Deel II ACE en het brein

De bloeddruk wordt onder andere gereguleerd door het renine-angiotensine 
systeem (RAS). Dit systeem wordt actief wanneer een lage bloeddruk in 
het lichaam wordt geregistreerd. Een belangrijk enzym in het RAS is het 
angiotensine-converterend enzyme (ACE). Dit zet angiotensine I (ANGI) om in 
ANGII, wat vervolgens zorgt voor een verhoging van de bloeddruk. De laatste 
jaren is er toenemend aandacht voor de rol van ACE bij het ontstaan van de 
ziekte van Alzheimer. Er zijn echter twee hypothesen die tegenstrijdig zijn. De 
vasculaire hypothese suggereert dat meer ACE activiteit, doordat het een hoge 
bloeddruk veroorzaakt, leidt tot een toename van vaatschade in de hersenen 
en daardoor tot een hogere kans op de ziekte van Alzheimer. De amyloid 
hypothese echter suggereert dat meer ACE activiteit leidt tot afbraak van het 
giftige amyloid eiwit, waardoor er minder van dit eiwit in de hersenen kan 
stapelen en er daardoor minder verlies van hersenvolume optreedt en een 
kleinere kans is op de ziekte van Alzheimer. 
In Hoofdstuk 5 onderzochten we in patiënten met hart- en vaatziekten of 
serum ACE niveaus gerelateerd waren aan het risico op het ontstaan van 
nieuwe hart- en vaatziekten zoals vasculaire sterfte, beroerte en ischemische 
coronaire hartziekte. We vonden dat patiënten met hogere serum ACE niveaus 
bij het begin van de studie, na ongeveer 7 jaar een hoger risico hadden op het 
krijgen van een beroerte of een ischemische coronaire hartziekte, met name 
die patiënten die ook een hoge bloeddruk hadden. Vervolgens keken we of 
ACE niveaus ook samenhingen met wittestofafwijkingen en lacunaire infarcten 
(Hoofdstuk 6). We vonden een zwakke relatie tussen hogere serum ACE niveaus 
en een toename van het volume aan wittestofafwijkingen gedurende 4 jaar. 
Daarna onderzochten we in een geheugenpoli populatie de cross-sectionele 
relatie tussen ACE niveaus in serum en hersenvocht en de aanwezigheid van 
wittestofafwijkingen, lacunaire infarcten en microbloedingen (Hoofdstuk 8). 
We observeerden dat bij patiënten met de ziekte van Alzheimer die tevens 
een hoge bloeddruk hadden, hogere ACE niveaus in het hersenvocht en 
(minder duidelijk) in het serum, geassocieerd waren met uitgebreidere 
wittestofafwijkingen en met de aanwezigheid van microbloedingen. 
Bovengenoemde bevindingen pleiten voor de vasculaire hypothese. We 
vonden echter ook ondersteuning van de amyloid hypothese. In Hoofdstuk 7 
onderzochten we de cross-sectionele relatie tussen ACE niveaus in hersenvocht 
en serum en biomarkers voor de ziekte van Alzheimer in het hersenvocht (Aβ, 
totaal tau en gefosforyleerd tau) in een geheugenpoli populatie. We zagen 
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dat hogere ACE niveaus, met name die in het hersenvocht, samenhingen met 
hogere Aβ niveaus in het hersenvocht, wat wijst op minder Aβ stapeling in de 
hersenen. Om  te onderzoeken of hogere ACE niveaus ook zouden kunnen 
leiden tot minder verlies van hersenvolume bekeken we de cross-sectionele 
relatie van ACE niveaus in hersenvocht en serum met de mate van verlies 
van hersenvolume (Hoofdstuk 8). We vonden dat hogere ACE niveaus in het 
hersenvocht geassocieerd waren met minder verlies van hersenvolume. Ook 
wanneer we in patiënten met hart- en vaatziekten keken naar de relatie tussen 
ACE niveaus in serum en hersenvolume vonden we dat hogere serum ACE 
niveaus samenhingen met minder afname van het hersenvolume tijdens 4 
jaar follow-up (Hoofdstuk 5). Dit suggereert dat ACE inderdaad Aβ in mensen 
af kan breken, en dat een hoger ACE niveau minder stapeling van Aβ in de 
hersenen geeft, daardoor minder verlies van hersenvolume en mogelijk een 
kleinere kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. In Hoofdstuk 
9 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift beschreven en in 
een breder kader geplaatst. De algemene conclusies zijn dat 1) bij patiënten 
met hart- en vaatziekten een lage bloeddruk samenhangt met meer afname 
van hersenvolume en een slechter mentaal en fysiek functioneren, maar dat 
een afname van de bloeddruk over de tijd samenhangt met minder afname 
van hersenvolume, bij patiënten met een bestaande hoge bloeddruk, en dat 
2) hogere ACE niveaus zowel gunstige als ongunstige effecten hebben op 
de hersenen, wat zou kunnen betekenen dat het verlagen van ACE niveaus, 
bijvoorbeeld door ACE remmers, nadelige consequenties kan hebben voor 
mensen met (het risico op) de ziekte van Alzheimer.


