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Interactieve zittende bezigheden
slecht voor bloeddruk
een meer sedentair leven verhoogt de kans op hypertensie. spaanse onderzoekers hebben
ontdekt dat het wel uitmaakt waar iemand mee bezig is. interactieve bezigheden zoals
computeren en autorijden verhogen de kans op hypertensie. Niet-interactieve bezigheden
zoals televisie kijken en slapen hebben daarentegen geen significante invloed op de
bloeddruk.
het is bekend dat regelmatige lichaamsbeweging de bloeddruk in rust verlaagt bij mensen met een normale of
hoge bloeddruk. Gebrek aan lichaamsbeweging daarentegen is een risicofactor voor hoge bloeddruk. De rol van
sedentaire bezigheden op de bloeddruk was vooralsnog onduidelijk. In de prospectieve SUN cohortstudie werden
ruim 11.800 afgestudeerden van de Universiteit van Navarra (gemiddeld 36 jaar) circa veertig maanden gevolgd.
Van degenen die bij aanvang geen hoge bloeddruk, cardiovasculaire ziekte, diabetes of kanker hadden (6742
personen) kregen 291 hoge bloeddruk. het totaal aan zittende bezigheden was geassocieerd met een significant
toegenomen kans op hypertensie (1,5 keer hoger risico in het hoogste kwartiel vergeleken met laagste kwartiel).
Alleen interactieve zittende bezigheden zoals werken aan de computer en autorijden waren geassocieerd met
het krijgen van hoge bloeddruk. Dit effect stond los van andere factoren zoals een actieve vrijetijdsbesteding, het
eetpatroon en de body mass index. De onderzoekers speculeren dat interactieve zittende bezigheden de bloeddruk verhogen omdat ze vaak gepaard gaan met mentale stress en een oppervlakkige ademhaling. <<

Groningse uitvinding:
vroege diagnostiek hart- en vaatziekten
het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten wordt nu vaak gemeten met klassieke indicatoren als cholesterol en hoge bloeddruk. In Groningen is een apparaat ontwikkeld dat AGE’s (Advanced Glycation Endproducts) kan meten. Dit blijkt een nauwkeurige indicatie te geven voor de kans op hart- en vaatziekten. In 30
seconden meet het apparaat de hoeveelheid AGE’s in de huid met behulp van UV-licht (ultraviolet licht). Aan
de hand van referentietabellen, die in het apparaat zijn opgenomen, wordt een score weergegeven. Deze score
geeft een indicatie van het risico.
AGE’s accumuleren met het hoger worden van de leeftijd, dit is een normaal proces. bij ziekten als diabetes
en nierinsufficiëntie verloopt dit proces echter sneller. Uit onderzoek van promovendus Udo Mulder blijkt, dat
de AGE-reader vroege tekenen van aderverkalking, zoals ontsteking en verdikking van de vaatwand, aantoont.
Dooral in een vroeg stadium te anticiperen, kan het ontstaan van de ziekten voorkomen worden, of kan het
aantal complicaties kleiner worden of in ernst afnemen. De AGE-reader staat momenteel in verschillende
(academische) ziekenhuizen en privéklinieken in Nederland. <<
Zieookhttp://www.diagnoptics.com.

4

Van Nature nr. 8 - 2008

