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Abstract 
 
Ongeveer 16% procent van de patiënten die een myocard infarct ondergaan overlijdt binnen 1 jaar 
ziekenhuisopname en wanneer zij niet binnen 1 jaar overlijden, is het risico op het ontwikkelen van 
hartfalen groot. Hier komt bij dat veel hartpatiënten kampen met een depressie, echter zijn de 
mechanismen hierachter nog onbekend. Een systeem dat een belangrijke rol speelt in het reguleren van 
cardiovasculaire processen, maar ook in stemming gerelateerde processen is het renine- angiotensine- 
aldosteron systeem (RAAS). De effector angiotensine-II (Ang-II) bleek in eerste instantie de 
hoofdcomponent van het RAAS, maar omdat niet alle reacties van het RAAS verklaard konden worden 
aan de hand van een enkele signaalroute, verwacht men dat er sprake is van een alternatieve 
signaalroute waar angiotensine (1-7) Ang(1-7) onderdeel van uitmaakt. In dit literatuuronderzoek werd 
daarom de rol van Ang(1-7) in hartfalen en depressie onderzocht.  
 
Toediening van Ang(1-7) bij ratten met een geïnduceerd myocard infarct (MI) resulteerde in significant 
herstel van LVEDP, MAP, coronary flow, endotheel functie en systolische spanning ten opzichte van 
onbehandelde MI- ratten. Aan de hand van de elevated plus maze (EPM) en immobiliteitstesten werden 
er tegengestelde effecten gevonden van Ang-II en Ang(1-7), waarbij Ang(1-7) een angst en depressie 
verlagend effect had. Over het algemeen laat Ang(1-7) dus een hart- beschermend effect en een angst 
en depressie verlagend effect zien. Wel moet er rekening gehouden worden met het gebruik van het MI- 
model waarin enkel hartfalen wordt nagebootst, omdat aandoeningen vaak niet op zichzelf staan. Wat 
betreft de gedragstesten, meerdere typen gedragstesten moeten de hier verkregen resultaten 
bevestigen wil er met zekerheid gezegd kunnen worden dat Ang(1-7) angst en depressief gedrag 
verlaagt.  
 
Uit het geheel is te concluderen dat Ang(1-7) onderdeel zou kunnen uitmaken van een behandeling voor 
hartfalen en angst en depressieve stoornissen. Wel is vervolg onderzoek nodig om de specifieke effecten 
van Ang(1-7) te bevestigen en om de rol van Ang(1-7) in andere diermodellen te onderzoeken. Om 
uiteindelijk het mechanisme achter depressie in hartfalen te ontrafelen zal onderzoek in een diermodel 
waar zowel sprake is van hartfalen als van chronisch milde stress een goede optie zijn. 
 
 
Trefwoorden: myocard infarct, hartfalen, RAAS, Ang-II, Ang(1-7), angst, depressie. 
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1. Inleiding 
 
In 2009 kregen naar geschat 785.000 Amerikanen voor het eerst een myocard infarct en 470.000 
Amerikanen opnieuw een myocard infarct. Ongeveer 16% procent van de patiënten die een myocard 
infarct ondergaan overlijdt binnen 1 jaar ziekenhuisopname (Lloyd-Jones et al. 2009). En wanneer zij niet 
binnen 1 jaar overlijden, is op termijn de kans op het ontwikkelen van hartfalen groot (Katz 2004). Dit 
zijn schokkende gegevens die duidelijk maken dat de nabehandeling van een myocard infarct beter 
moet.   
 
Bovenop het feit dat een myocard infarct en hartfalen het hart ernstige schade toebrengen blijkt ook 
een groot deel van de hartpatiënten te kampen met depressie (Pereira et al. 2013). Dit 
pathofysiologische beeld wordt nog slecht erkend, maar verslechtert wel de prognose voor de patiënt 
en resulteert in een hogere mortaliteit. Verder onderzoek naar depressie in hartfalen is daarom van 
belang. 
 
Dankzij onderzoek naar de rol van het renine- angiotensine- aldosteron systeem was het mogelijk de 
prognose voor hartpatiënten sterk te verbeteren. Remming van deze signaalroute en dan met name 
remming van angiotensin- converting enzyme (ACE) welke de omzetting van hoofdeffector  
angiotensine-II reguleert leverde een flinke daling op van de mortaliteit (Owan et al. 2006). Ondanks de 
ontdekking van een systeem dat een zeer groot aandeel levert in cardiovasculaire aandoeningen heeft 
men de afgelopen jaren weinig nieuwe vindingen gedaan.  Het wordt enkel complexer wanneer men 
ontdekt dat het RAAS niet uit een, maar uit meerdere signaalroutes bestaat (Ferrario, Iyer 1998).  
 
Nieuwe resultaten zorgen voor een verschuiving in de focus van het onderzoek naar RAAS betrokken bij 
cardiovasculaire aandoeningen. Het bleek namelijk dat bij remming van de productie en het effect van 
Ang-II middels respectievelijk ACE- remmers en AT1- receptor blokkers, plasma levels van Ang(1-7) 
toenemen (Campbell, Kladis & Duncan 1994, Kohara et al. 1991, Yamada et al. 1998). Reden hiervoor 
kan zijn dat de blokkade van de AT1- receptor zorgt voor een hogere productie van Ang-II waardoor er 
meer substraat beschikbaar is voor de alternatieve signaalroute richting Ang(1-7). Aangezien medicatie 
voor de behandeling van hartfalen is gericht op ACE- remmers en AT1-receptor blokkers is het mogelijk 
dat de werking hiervan niet alleen te wijden valt aan Ang-II, maar ook aan Ang(1-7).  
 
Omdat hartfalen tegenwoordig nog steeds per jaar zo’n 600.000 levens eist en omdat depressie gepaard 
gaat met een hoge morbiditeit en mortaliteit, wordt de rol van Ang(1-7) in zowel hartfalen als angst en 
depressie onderzocht (Lloyd-Jones et al. 2009). Hiervoor zal er eerst gekeken worden naar hoe een 
myocard infarct kan leiden tot de ontwikkeling van hartfalen en wat men precies verstaat onder een 
depressie. Vervolgens zal het RAAS en al zijn componenten aan bod komen om daaropvolgend Ang(1-7) 
te introduceren.  
 

Myocard infarct en hartfalen 

Er wordt gesproken van een myocard infarct(MI) als de hartspier niet van voldoende bloed kan worden 
voorzien (ischemie) waardoor de zuurstoftoevoer naar een deel van de hartspiercellen afneemt en deze 
uiteindelijk in necrose gaan (infarct) (van den Akker et al. 2013). De oorzaak van myocard ischemie ligt 
meestal bij een blokkade van de coronair arteriën ontstaan door atherosclerose of een trombus en komt 
het meeste voor in coronair arteriën die het linker ventrikel van bloed voorzien (Silverthorn, Johnson 
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2012). Symptomen van myocard ischemie kunnen zijn: angina pectoris1, misselijkheid, hevig 
transpireren en kortademigheid. Aan de hand van deze symptomen is het mogelijk een myocard infarct 
te diagnosticeren. Ook kan een myocard infarct worden vastgesteld door middel van een 
elektrocardiogram (ECG) en enzymwaarden in het bloed. De behandeling van myocard ischemie bestaat 
uit stollingsremmers met als doel het opnieuw optreden van myocard ischemie te voorkomen en 
vasodilaterende medicijnen zoals nitroglycerin, welke de bloedtoevoer naar het hart verbeteren en de 
workload2 van het hart verlagen (Fox 2004). Als het infarct echter zodanig van omvang is dat de 
hartfunctie is verlaagd dan kan dit leiden tot een hartstilstand met als gevolg het overlijden van de 
patiënt (Silverthorn, Johnson 2012). 

 
Indien patiënten een myocard infarct overleven hebben zij een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
hartfalen. Een myocard infarct beschadigt het hart ernstig waardoor verlittekening optreedt en het hart 
op die plek niet meer kan contraheren. Men spreekt van hartfalen als het hart niet meer in staat is om 
alle weefsels van voldoende bloed te voorzien (Katz 2004). 
 
Naast het verhoogde risico van patiënten die een MI kregen, op hartfalen, ontwikkelen steeds meer 
hartpatiënten depressieve stoornissen. In dit review artikel zal daarom onderzoek gedaan worden naar 
depressie in de context van hartfalen, waarin het renine- angiotensine- aldosteron systeem de hoofdrol 
speelt. 

 
Depressie 

Het krijgen van een hartinfarct is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt welke hem de rest van zijn 
leven bij zal blijven. Naast het ontwikkelen van hartfalen na een myocard infarct, is ook de kans op het 
ontwikkelen van depressie verhoogd. De prevalentie van depressie 2 weken na een myocard infarct ligt 
tussen de 16% en 27% (data van klinische interviews, (Thombs et al. 2006)). Depressie en myocard 
infarct zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 
Depressie is een stemmingsstoornis waarvan het ontstaan ligt in genetische vatbaarheid en 
omgevingsfactoren. Een depressief gevoel wordt gekenmerkt door anhedonia3, vermoeidheid, 
schuldgevoelens, voedsel- inname ontregeling, laag zelf- respect en in het ernstige geval zelfmoord 
neigingen (Wong, Licinio 2001). 
 
Meer vrouwen dan mannen lijden aan depressie en een deel van de mensen lijdt aan een depressie 
zonder dat deze wordt gediagnosticeerd. Het is moeilijk om onderscheid te maken tussen depressie en 
dagelijkse bedroefdheid vandaar dat het classificatie systeem DSM-IV is ontwikkeld. In deze handleiding 
zijn patronen van symptomen opgenomen die wijzen op een psychiatrische stoornis (Thombs et al. 
2006). 
 

Depressie is een ernstige stoornis met een hoge morbiditeit en mortaliteit en dient dan ook serieus 
behandeld te worden. In deze review zal er gekeken worden naar de biologische achtergrond van de 
ontwikkeling van een depressie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het renine- angiotensine- 
aldosteron systeem niet alleen een rol speelt in cardiovasculaire processen, maar ook van belang is als 
het gaat om hogere hersenfuncties (Voigt et al. 2005). Aan de hand van diermodellen zal daarom de 
invloed van het RAAS op stemmingsstoornissen als angst en depressie onderzocht worden.  

                                                 
1
 Pijn op de borst met uitstraling naar linkerarm, linkerschouder en nek. 

2
 De inspanning die het hart moet leveren. 

3
 Onvermogen om plezier te ervaren van plezierige activiteiten. 
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Renine- angiotensine- aldosteron systeem (RAAS) 

Een systeem dat een zeer belangrijke bijdrage levert aan het reguleren van bloeddruk en 
vochthuishouding, maar ook aan stemming gerelateerde processen is het renine- angiotensine- 
aldosteron systeem (RAAS). 
 
Op het moment dat het juxtaglomulaire apparaat dat zich in de afferente arteriolen van het nefron4 
bevindt een verlaagde bloeddruk waarneemt wordt het RAAS geactiveerd. En indien het individu stress 
ervaart, wordt het renine- angiotensine systeem in de paraventriculaire nucleus (PVN) gestimuleerd 
waardoor de HPA- as actief wordt. De hoofdeffector van het RAAS is angiotensine-II (Ang-II), maar sinds 
men een alternatieve signaalroute heeft ontdekt blijkt ook Ang(1-7) een interessante component 
(Silverthorn, Johnson 2012, Saavedra 2012) 
 
In deze review zal de rol van RAAS in hartfalen en angst en depressie nader onderzocht worden. Hierbij 
zullen we ons richten op twee componenten afkomstig van twee signaalroutes van het RAAS, namelijk 
angiotensine-II en angiotensine(1-7). 

2. Hartfalen en RAAS 
 
Hartfalen als resultaat van een MI 

Patiënten die een myocard infarct hebben gehad, hebben een grote kans op het ontwikkelen van 
hartfalen. Er is sprake van hartfalen als het hart niet in staat is alle weefsels van voldoende bloed te 
voorzien. Door een myocard infarct raakt het hart ernstig beschadigd en neemt de hartfunctie af. Om 
toch de bloedtoevoer naar de weefsels op gang te houden worden er compensatie mechanismen 
gestimuleerd. Het hart ondergaat remodeling5, zoals myocard hypertrofie6 en niet-spiercel hyperplasie7. 
Ook wordt er door een geïnduceerde ontstekingsreactie littekenweefsel gevormd op de plaats van het 
infarct waarbij dode hartspiercellen en matrix afval worden opgeruimd (Katz 2004, Frangogiannis 2012). 
Dit alles gebeurt om de hartfunctie en hartstructuur te herstellen. Naast lokale processen, vinden er ook 
reacties plaats op systemisch niveau. Veneuze en arteriële vasoconstrictie en zout en waterretentie 
dragen bij aan het behouden van filling pressure. Op den duur kunnen deze compensatie mechanismen 
bloedcirculatie en zuurstoftoevoer belemmeren en de workload van het hart verhogen. Dit leidt juist tot 
verslechtering van de hartfunctie (Katz 2004, Katz 2001). Daarnaast kan op lange termijn te sterke of te 
langdurige activatie van het immuunsysteem leiden tot een verminderde collageen afgifte waardoor 
gevormde littekens trekkracht missen en ventrikel dilatatie optreedt. Ook kan een hyperactief 
immuunsysteem resulteren in infiltratie van de ontsteking vanuit het infarcte deel naar het gezonde 
deel. Hierdoor wordt fibrose geïnduceerd en gaat de diastolisch functie verder achteruit. Kortom, 
compensatie mechanismen hebben een herstellende functie, maar kunnen op lange termijn leiden tot 
progressie van hartfalen met als gevolg een verslechterde prognose voor de patiënt (Frangogiannis 
2012, Katz 2004, Katz 2001). 
 

                                                 
4
 Niereenheid 

5
 Lokale structuur veranderingen 

6
 Verdikking van de hartspier 

7
 Verhoogde celdeling 
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RAAS activatie in hartfalen 

Zoals hierboven al werd genoemd worden er na een myocard infarct compensatie mechanismen in gang 
gezet welke kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hartfalen indien ze langdurig actief zijn. Mede 
veroorzaker van deze compensatie mechanismen is het RAAS. De activiteit van RAAS is sterk 
toegenomen bij hartfalen en kan resulteren in veranderingen in bloedvolume, arterial pressure, hart en 
vaatstructuur en hart en vaatfunctie. Een activatie van RAAS zal resulteren in stimulatie en productie 
van verschillende componenten die met elkaar samenwerken (Unger, Jun Li, 2004). De 
hoofdcomponenten van het RAAS zullen in detail besproken worden. 

Het gezonde hart 
De hoofdeffector van het RAAS, angiotensine-II, speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
hartfalen. Om te bepalen wat deze rol precies is zal er eerst naar de situatie in een gezond lichaam 
worden gekeken. Ang-II wordt geproduceerd na activatie van RAAS door een daling van de bloeddruk en 
komt zowel lokaal als systemisch voor. De lokale productie van Ang-II vindt plaats in de nieren, het 
belangrijkst orgaan als er wordt gesproken over het RAAS. Naast de lokale productie van Ang-II komt 
Ang-II ook voor in de circulatie. Weefsels, waaronder de nieren, geven prorenine af aan de circulatie dat 
door middel van proteolyse wordt omgezet in renine. Renine zet vervolgens angiotensinogeen (AGT), 
met name afkomstig van levercellen, om in Ang-I. Uiteindelijk kan Ang-I door chymase of door 
angiotensin- converting enzyme (ACE), voornamelijk afkomstig van de van long- endotheelcellen, 
worden omgezet in Ang-II (Kobori et al. 2007, Ryan et al. 1976). 

Het falende hart 
Er worden meerdere verschillen waargenomen tussen de gezonde situatie en de situatie bij 
hartpatiënten. Uit onderzoek bleek dat patiënten met een verminderde hartfunctie verhoogde renine 
levels hebben. Deze resultaten worden ondersteund met het gegeven dat bij een myocard infarct de 
hartfunctie daalt en de cardiac output (CO) afneemt. Hierdoor neemt de renal blood flow8 af en 
detecteert het juxtaglomulaire apparaat een verlaagde bloeddruk waarop de productie van renine in de 
nieren wordt gestimuleerd. Een hoge renine productie zorgt voor veel omzetting van AGT naar Ang-I 
waardoor er verlaagde waarden van AGT in het falende hart worden gedetecteerd. Wat echter niet 
zeker is, is of het hart zichzelf voorziet van renine. Danser et al. (1997) vond een correlatie tussen renine 
levels in het hart en renine levels in de circulatie wat wijst op dat het hart renine hoogstwaarschijnlijk 
heeft opgenomen uit de circulatie. Hierop werd geconcludeerd dat de regulatie van cardiaal9 renine 
vermoedelijk afhankelijk is van de regulatie van circulerend renine waarvan de bron in de 
juxtaglomulaire cellen ligt (Danser et al. 1997).  
 
Het hart is zelf in staat ACE te produceren. Deze component van het RAAS zet Ang-I om in Ang-II en 
deactiveert bradykinine (vasodilator) waardoor het een vasocontraherende eigenschap krijgt. Uit 
onderzoek van Hokimoto et al. (1996) is gebleken dat in een gezond hart, ACE eiwit levels zijn beperkt 
tot het vaatendotheel en het endocardium. Echter, na een MI in mensen blijkt de concentratie ACE in 
het hart te zijn verhoogd. Daar komt bij dat ACE nu zowel gedetecteerd kan worden in de levende 
hartspiercellen in de buurt van het infarct litteken, maar ook in het litteken zelf, namelijk in fibroblasten, 
macrofagen en vascular smooth muscle cells (VSMCs). Omdat onder andere fibrose een kenmerk is van 
cardiale remodeling zijn deze resultaten een aanwijzing voor een verband tussen de lokale aanwezigheid 
van ACE en compensatie mechanismen als cardiale remodeling (Hokimoto et al. 1996). 
 

                                                 
8
 Bloedstroom door de nieren 

9
 Met betrekking tot het hart 
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Om terug te komen op de uiteindelijk effector van het RAAS, Ang-II; deze gaat een interactie aan met 
twee typen receptoren, Ang-II type 1 (AT1) receptoren en Ang-II type 2 (AT2) receptoren. De meest 
voorkomende receptor is de AT1 receptor welke een vasocontraherend effect heeft. AT2 receptoren 
daarentegen hebben een vasodilaterend effect en nemen na het foetale leven sterk af in dichtheid 
waarnaar ze nog aanwezig blijven in hart, bijnieren, ovaria en hersenen. Omdat alleen bekend is dat de 
AT2 receptor de AT1 receptor tegenwerkt, maar verdere details ontbreken zal er alleen worden in 
gegaan op de functie van de AT1 receptor (Crowley et al. 2005, Lavoie, Sigmund 2003, Gard 2002). 
 
AT1 receptoren komen voor door het gehele lichaam en induceren meerdere signaalroutes. Activatie 
van AT1 receptoren in de nieren door middel van Ang-II resulteert in constrictie van renale arteriolen en 
een verhoogde terugresorptie van natrium in het nefron. Doordat het lichaam meer water vasthoudt 
neemt het extracellulair volume (ECV) toe waardoor de bloeddruk genormaliseerd wordt (Crowley et al. 
2005). 
 
Circulerend Ang-II is in staat direct via AT1 receptoren in de arteriolen de vaatweerstand te verhogen. 
Daarnaast grijpt circulerend Ang-II aan op AT1 receptoren in de hersenen, onder andere gelegen in het 
cardiovasculaire controle centrum aanwezig in de medulla oblongata (verlengde merg). Hierdoor wordt 
het sympathische zenuwstelsel geactiveerd waardoor vaten contraheren en de hartfrequentie en 
contractiekracht toenemen. Aansluitend stijgt de CO en wordt de bloeddruk hersteld (Crowley et al. 
2005, Silverthorn, Johnson 2012). 
 
Ook stimuleert circulerend Ang-II het dorstgevoel en de productie van ADH (anti-diuretisch hormoon) in 
de hypothalamus. ADH zorgt voor de aanmaak van ACTH (adrenocorticotropic hormone) in de hypofyse 
waardoor aldosteron afgifte uit de bijnierschors wordt gestimuleerd. De activatie van al deze 
signaalroutes resulteert uiteindelijk in het normaliseren van de bloeddruk (Kobori et al. 2007, Schmitz, 
Brand & Brand 2014, Silverthorn, Johnson 2012). 
 
Te zien is dat AT1 receptoren op diverse plekken in het lichaam voorkomen. Activatie door Ang-II leidt 
tot het in gang zetten van vele signaalroutes met als algemeen doel de bloeddruk te normaliseren. 
Echter komt dit bloeddruk- herstellende effect ook naar voren in de pathofysiologie van hartfalen. Zoals 
al eerder werd genoemd is het RAAS bij hartfalen sterker geactiveerd. De Ang-II productie neemt toe 
waardoor middels de AT1 en AT2 receptoren signaalroutes worden geactiveerd. Ang-II stimuleert bij 
hartfalen naast het sympathische zenuwstelsel, ook de ontwikkeling van myocard hypertrofie, fibrose en 
endotheel dysfunctie (Unger, Jun Li, 2004). Ook bevat Ang-II groei stimulerende eigenschappen die 
bijdragen aan de ontwikkeling van cardiale remodeling (Baker, Aceto 1990, Aceto, Baker 1990). 
 
Naast een hogere productie van de effector Ang-II blijkt er ook een verandering op te treden in de 
hoeveelheid AT1 en AT2 receptoren. In een gezond hart werkt de AT1 receptor vasocontraherend en de 
AT2 receptor vasodilaterend. Bij patiënten met hartfalen werd er een verlaagde expressie van de AT1 
receptor gevonden. In een normale situatie zorgen AT1 receptoren voor toename in intracellulaire 
calcium levels. Men suggereert dat door een verlaagde expressie van AT1 receptoren de calcium levels 
dalen waardoor de contractiekracht van het hart afneemt. Ook vond men een verhoogde expressie van 
AT2 receptoren in het linker ventrikel wat mogelijk kan leiden tot het remmen van mitogenese10, 
geïnduceerd door Ang-II (Tsutsumi et al. 1998). 

                                                 
10

 Celdeling- stimulerende signalen 
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Hartfalen en medicatie 
De behandeling van hartfalen is gericht tegen zowel de productie van Ang-II door ACE, als tegen de AT1 
receptor waarmee Ang-II een interactie aangaat. Het remmen van ACE brengt Ang-II levels omlaag 
waardoor vasodilatatie optreedt en de perifere weerstand afneemt. Hierdoor wordt de weerstand 
waartegen het hart moet pompen verlaagd en neemt de CO toe (Loot et al. 2002). Toch blijken ACE- 
remmers zich te onderscheiden van andere vasodilaterende medicatie.  
 

Toen ACE- remmers rond 1987 als 
behandeling tegen ontwikkeling van 
hartfalen voorgeschreven werden 
daalde de mortaliteit drastisch, echter 
is er sindsdien geen doorbraak meer  
geweest op het gebied van hartfalen 
(Owan et al. 2006). De complexiteit 
van behandeling met RAAS gerichte 
medicatie zit hem in de vele 
signaalroutes betrokken bij dit 
systeem. Men voorspelt dat het effect 
van ACE- remmers niet alleen gericht is 
op hemodynamica11, maar ook cardiale 
remodeling na een MI positief zou 

beïnvloeden. Echter worden hier alleen bescheiden aanwijzingen voor gevonden. 

 
Onderzoek dat bovenstaande hypothese voor een deel bevestigt is het onderzoek van Schieffer et 
al.(1994). Zij toonden aan dat de remming van ACE of blokkade van de AT1 receptor in ratten 
resulteerde in afname van collageen in het myocard waardoor interstitiële12 fibrose werd voorkomen. 
Echter kan men dit effect niet enkel toekennen aan de remming van ACE of de blokkade van de AT1 
receptor. Er wordt verwacht dat er meerdere componenten betrokken zijn bij het proces van cardiale 
remodeling. Een hogere productie van Ang-II door blokkade van de AT1 receptor zou mogelijk leiden tot 
een toename in substraat, beschikbaar voor de alternatieve signaalroute richting Ang(1-7). In deze 
review zal daarom de aandacht uit gaan naar deze minder bekende component van het RAAS, Ang(1-7), 
en zijn rol in hartfalen (Schieffer et al. 1994).  
  

                                                 
11

 Wetenschap van de bloedbeweging 
12

 Tussen de weefsels liggend 
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3. Angiotensine(1-7), belangrijke component van het RAAS 
 
Angiotensine(1-7) kan zowel gevormd worden uit Ang-I als uit Ang-II. Splitsing van Ang-I door onder 
andere NEP (neutral endopeptidases), PEP (prolyl-endopeptidase) of TOP(thimet oligopeptidase) leidt 
tot vorming van Ang(1-7) en ook hydrolyse van Ang-II door ACE2 leidt tot vorming van Ang(1-7) 
(Ferrario, Iyer 1998). Een wat minder efficiënte manier om Ang(1-7) te produceren betreft eerst de 
formatie van Ang(1-9) uit Ang-II door ACE2. Hydrolyse van Ang(1-9) door ACE of NEP leidt vervolgens tot 
formatie van Ang(1-7). Echter, de directe productie van Ang(1-7) uit Ang-II wordt gezien als fysiologisch 
en biochemische het meest gunstig (Vickers et al. 2002). 
 
Opvallend is dat Ang-I zowel de precursor is van Ang-II als van Ang(1-7). Het feit dat zij afkomstig zijn van 
dezelfde bron geeft aan dat er wel degelijk een verband bestaat tussen beiden. Wel is het nog onbekend 
wat bepaalt of Ang-I wordt omgezet in Ang-II of Ang(1-7). De mogelijkheid bestaat dat door de productie 
van Ang(1-7) de hoeveelheid substraat beschikbaar voor de productie van Ang-II vermindert. Een 
experiment die deze hypothese ondersteunt laat zien dat als plasma of weefsel levels van Ang-I 
verhoogd zijn er een toename van Ang(1-7) productie wordt waargenomen (Ferrario et al. 1997). Uit 
onderzoek van Roks et al. kwam naar voren dat Ang(1-7) een hogere affiniteit heeft voor ACE dan Ang-I, 
waardoor Ang(1-7) werkt als endogene ACE- remmer en de productie van Ang-II uit Ang-I tegenwerkt 
(Roks et al. 1999). Dit zou kunnen verklaren waarom er zowel verhoogde levels Ang(1-7) als Ang-I 
worden waargenomen. Echter, onder normale condities worden gelijke plasma en weefsel levels van 
Ang(1-7) en Ang-II gevonden (Lawrence et al. 1990).  
 
Ondanks de gemeenschappelijke bron 
van Ang(1-7) en Ang-II functioneren ze 
wel via een andere receptor. De 
receptor behorende tot Ang(1-7) blijkt 
de G- eiwit gekoppelde Mas- receptor te 
zijn. Onderzoek van Santos et al. (2003) 
toonde dit aan door te laten zien dat 
Ang(1-7) niet wilde binden in de nieren 
van Mas- knockout muizen. Dit 
experiment en de daarop volgende 
experimenten kwamen met resultaten 
die lieten zien dat de Mas- receptor 
perifere acties van Ang(1-7) reguleert, 
waaronder antidiurese13 (Pinheiro et al. 
2004, Santos et al. 2003), vasodilatatie 
(Lemos et al. 2005), verbetering van de 
endotheel functie (Castro et al. 2005, 
Faria-Silva, Duarte & Santos 2005) en 
een antifibrose effect (Ferreira et al. 
2007). Daarnaast is er gevonden dat de 
Mas- receptor een fysiologische 
antagonist is van de AT1 receptor door 
hiermee te hetero- oligomeriseren14 en 

                                                 
13

 Vermindering van urine volume 
14

 Het vormen van een moleculair complex bestaande uit een aantal  verschillende macromoleculen.  

Afbeelding 1: Het renine-angiotensine systeem gebaseerd op een afbeelding 
van (Loot et al. 2002) 



11 

 

daarmee de activiteit van Ang-II te remmen, resulterende in vasodilatatie (Kostenis et al. 2005). Er wordt 
aangenomen dat deze diermodellen representatief zijn voor de situatie in de mens, waaruit gesteld kan 
worden dat ook bij de mens Ang(1-7) een interactie aangaat met de Mas- receptor. 

4. De rol van Angiotensine (1-7) bij hartfalen 
 
Over de algemene functie van Ang(1-7) zijn al vele artikelen gepubliceerd. Er is bekend dat Ang(1-7) 
onder andere een rol speelt in vasodilatatie, myocard hypertrofie, fibrose, trombose en endotheel 
functie en dat het heel waarschijnlijk de tegenpool is van Ang-II. Aan de hand van deze bevindingen 
hopen wij in de toekomst Ang(1-7) te kunnen zien als nieuwe therapeutische behandeling voor 
cardiovasculaire aandoeningen. Ontdekkingen betreffende de receptor van Ang(1-7) zijn belangrijk voor 
ontwikkelingen in dit onderzoek. Echter is er nog meer onderzoek nodig om de plaats van Ang(1-7) in 
het RAAS volledig in kaart te kunnen brengen.  

Hemodynamische parameters 
Loot et al. onderzocht wat het effect was van intraveneuze toediening van Ang(1-7) op 
hemodynamische parameters, bij ratten waarbij een MI was geïnduceerd. De volgende figuren laten 
zien wat het effect is van een myocard infarct op de hartfunctie. Ang(1-7) lijkt in meerdere gevallen de 
hartfunctie te verbeteren (Figuur 1) (Loot et al. 2002). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te zien is dat de linker ventrikel eind-diastolische druk(LVDEP) bij 
gezonde ratten (sham-operated) rond de 6,5 mmHg ligt en dat de 
LVDEP bij ratten met een MI rond de 16 mmHg ligt. MI ratten 
behandeld met Ang(1-7) laten een bijna volledig herstelde LVDEP 
druk zien met enkel een verschil van 3 mmHg ten opzichte van de 
sham-ratten. Ook bij de mean arterial pressure (MAP) en de 
coronary flow resulteert Ang(1-7) behandeling in een benadering 
van de gezonde situatie. Wel moet er rekening mee gehouden 
worden dat de MAP na een MI verlaagd is om de workload van het 
hart te verlagen. Ondanks dat toediening van Ang(1-7) leidt tot het 
benaderen van de situatie in een gezond hart, kan dit in een 
beschadigt hart juist een negatief effect hebben.  
 
Uit figuur 2 is af te leiden dat Ang(1-7) niet in staat was de 
contractiliteit van het hart te herstellen. Er werd een significant verschil gevonden tussen de sham-
groep en de met Ang(1-7) behandelde MI ratten. Afgezien van het resultaat dat Ang(1-7) deze 

Figuur 1: Hemodynamische 
parameters. Effect van myocard 
infarct en Ang(1-7) intraveneuze 
toediening(24 µg/kg/per uur, n=7) 
op LVEDP:linker ventrikel eind-
diastolische druk, MAP: mean 
arterial pressure, coronary flow: 
bloedstroom door kransslagaders.  
*p<0.05 vs. sham-operated mice 
(schijn geopereerde muizen, n=9) 
Soort: Mannelijke Sprague-Dawley 
ratten(Loot et al. 2002) 

Figuur 2: Hemodynamische parameter. Effect 
van myocard infarct en Ang(1-7) intraveneuze 
toediening (24µgkg/per uur, n=7) op dP/dT: 
maat voor contractiliteit van het hart. *p<0.05 
vs. sham-operated mice(n=9). (Loot et al. 
2002)  
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Figuur 3: Endotheel functie. Methacholine-afhankelijke relaxatie van 
phenylephrine (PE) precontracted aorta ringen; *p<0.05 vs. sham en p< 
0.05 vs. Ang(1-7).(Loot et al. 2002) 

parameter niet wist te herstellen resulteerde behandeling met Ang(1-7) over het algemeen in het 
benaderen van de situatie in een gezond hart.  
 
Endotheel functie 
De herstellende functie van Ang(1-7) in hartfalen 
werd verder onderzocht aan de hand van de 
endotheel functie. Een indicatie voor endotheel 
functie is de endotheel- afhankelijke relaxatie in de 
aorta waarbij relaxatie wordt geïnduceerd met 
behulp van metacholine. Figuur 3 demonstreert een 
verslechterde endotheel functie bij ratten waarbij 
een MI werd geïnduceerd. De curve van MI- ratten 
is  afgevlakt en bereikt niet het relaxatie level van 
de sham- ratten. MI- ratten behandelt met Ang(1-7) 
daarentegen geven hetzelfde relaxatie patroon 
weer als de gezonde ratten waaruit geconcludeerd 
kan worden dat Ang(1-7) een herstellende functie 
heeft op de endotheel- afhankelijke relaxatie van 
aorta ringen (Loot et al. 2002). 
 
Meerdere onderzoeken richtten zich op de  verbetering van de endotheel functie door Ang(1-7). Het 
onderzoek van Langeveld et al. (2008) heeft een toegepast karakter. Langeveld et al.(2008) onderzocht 
of het plaatsen van een stent15 de dilatatie functie van arteriën en daarmee de endotheel functie buiten 
het stent segment verlaagt en of Ang(1-7) deze functie kan verbeteren. De stent werd in dit geval 
geplaatst in de abdominal (buik) aorta en metingen werden verricht aan de brachiale (arm) arteriën en 
de iliacale (darm) arteriën (Langeveld et al. 2008). Een deel van de resultaten is weergegeven in figuur 4. 
Figuur 4A laat zien dat bij het plaatsen van een stent in de brachiale arteriën verlaging van endotheel- 
afhankelijke relaxatie door metacholine optreedt. In de iliacale arteriën daarentegen, stroomafwaarts 
van de stent, bleef endotheel functie intact (figuur 4B). Chronische toediening van Ang(1-7) resulteerde 
in verbeterde endotheel functie van beide typen arteriën (resultaten niet weergegeven). Het plaatsen 
van een stent blijkt in het geval van de brachiale arteriën wel degelijk endotheel dysfunctie te 
veroorzaken. Langeveld et al. (2008) wijdt dit aan een mogelijke stijging van ontstekings- cytokinen ten 
gevolge van het plaatsen van de stent.  

                                                 
15

 Metalen of kunststof buisje dat in een bloedvat geplaatst kan worden om het kanaal open te houden. Als het vat opnieuw 
vernauwd raakt (restenose) kan dit leiden tot een myocard infarct afhankelijk van de locatie van de stent.  

Figuur 4: Vasomotorische respons van A) 
brachiale(arm) arteriën, B) Iliacale(darm) 
arteriën op toediening van metacholine 
(MeCh:relaxatie middel), 4 weken na het 
plaatsen van een abdominal aorta metalen 
stent of sham operatie. Ang(1-7) en saline 
infusies. *p<0.05 vs. stent + Ang(1-7) infusie 
en sham. Stent+saline: brachiaal:n=8; 
iliacaal;n=10. Stent+Ang-1-7: n=6. Sham:n=8. 
(Langeveld et al. 2008) 
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 Figuur 5: Tijdsverloop A)systolische B) 
diastolische spanning in geïsoleerde 
harten. Perfusie met: KRS[Krebs-Ringer 
perfusion solution,controle,n=10], 
KRS+AngII [0.20nM,n=10],KRS+Ang1-
7[0.22nM,n=10]. *P<0.05 vs. controle 
groep en + P<0.05 vs. AngII groep. 
(Ferreira, Santos & Almeida 2002) 

 

Het is de vraag of deze resultaten ook van betekenis kunnen zijn voor hartfalen. Bij zowel een myocard 
infarct als bij stent- plaatsing is er namelijk sprake van endotheel beschadiging en ontsteking. De 
onderzoeken van Loot et al. (2002) en Langeveld et al. (2008) suggereren een verband tussen endotheel 
dysfunctie en de herstellende rol van Ang(1-7). Voordat er echter een verband kan worden gezien 
tussen het onderzoek van Langeveld et al. (2008) en endotheel dysfunctie bij hartfalen moet er verder 
onderzoek gedaan worden naar de ontstekingsreactie betrokken bij stent- plaatsing (Langeveld et al. 
2008, Loot et al. 2002). 
 
Post- ischemische effect van Ang(1-7) 
Het ontstaan van een myocard infarct begint met een fase van 
myocard ischemie. Door een vernauwing van de kransslagaders 
vermindert de bloedtoevoer naar de hartspier waardoor cellen 
hypoxie ondervinden en moeten overschakelen naar het anaerobe 
metabolisme. Kan na deze vernauwing de bloedstroom zich weer 
hervatten, dan wordt er gesproken van reperfusie16. Ferreira et al. 
(2001-2002) demonstreerde het effect van Ang(1-7) op de post-
ischemische17 functie van het hart.  
 
In een eerdere studie van Ferreira et al. (2001) werd aangetoond 
dat een lage concentratie Ang(1-7) een afname veroorzaakte in 
incidentie en duur van hartritmestoornissen na ischemie of 
reperfusie (data niet weergegeven) (Ferreira, Santos & Almeida 
2001). Een jaar later doet Ferreira et al.(2002) hier verder 
onderzoek naar. Dit keer wordt de post-ischemische functie in 
geïsoleerde harten bepaald aan de hand van systolische en 
diastolische spanning. Het hart van mannelijke Wistar ratten werd 
geïsoleerd en geperfuseerd met Krebs-Ringer perfusion solution 
(KRS, controle groep), KRS+ Ang-II [0.20 nM, n=10] of KRS+ Ang(1-
7)[0.22 nM, n=10] voor 30 minuten. Dertig minuten na perfusie 
werd de left anterior descending coronary artery afgebonden voor 
15 minuten. Daarna werd de doorstroom hersteld. In figuur 5 zijn 
de resultaten weergegeven. Tijdens occlusie is er bij alle drie de 
groepen een daling in systolische spanning gemeten (figuur 5A). 
Echter bij reperfusie dalen de KRS controle groep en KRS+Ang-II 
groep nog verder in systolische spanning. De KRS+Ang(1-7) groep 
laat geen verdere daling in systolische spanning zien. Dit is een 
significant effect en duidt op een lichte myocard beschermende 
functie van Ang(1-7) en mogelijk ook een hartfunctie 
verslechterend effect van Ang-II. Bij de diastolische spanning heeft 
Ang(1-7) ook een beschermende werking door de stijging in 
diastolische spanning af te zwakken (figuur 5B) (Ferreira, Santos & 
Almeida 2002). 
 
  

                                                 
16

 Herstel van de bloedtoevoer naar een orgaan of weefsel. 
17

 Periode na ischemie 
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Regeneratieve eigenschap van Ang(1-7)  
Bovenstaande studies bevestigen al voor een deel dat Ang(1-7) een positief effect heeft op de werking 
van het hart. Maar of dit effect enkel te wijden is aan Ang(1-7) weet men niet. Wang et al. (2010) deed 
onderzoek naar een mogelijk betrokken factor, namelijk beenmerg afkomstige voorloper- cellen 
(progenitor cells). Indien Ang(1-7) de aanmaak van deze voorloper- cellen stimuleert kan dat een 
indicatie zijn voor een regeneratieve eigenschap van Ang(1-7) op hart en bloedvaten (Wang et al. 2010).  
In figuur 6 zijn de resultaten weergegeven die deze 
hypothese mogelijk ondersteunen. Er werd onderzocht 
of Ang(1-7) de aanmaak van endotheel- progenitor 
cellen (EPC) stimuleerde in geïsoleerde beenmerg- 
cellen afkomstig van sham-ratten en MI-geïnduceerde 
ratten (Sprague-Dawley ratten). Na toediening van 
Ang(1-7) werd er een gelijke toename van het aantal 
EPCs gezien in sham-ratten en MI- ratten, maar 
toediening van Ang(1-7) in combinatie met de Mas- 
receptor blokker A-779 leidde niet tot een toename in 
het aantal EPCs. Hieruit blijkt dat Ang(1-7) een 
stimulerende werking heeft op EPCs en dat A-779 het 
effect van Ang(1-7) blokkeert. Aan de hand van dit 
experiment kan bovengenoemde hypothese positief 
ondersteund worden. Ang(1-7) lijkt een geschikte 
kandidaat voor verder onderzoek naar het regenereren van hart en bloedvaten. Wel moet er in vervolg 
onderzoek uitsluitsel gegeven worden over of het stimulerende effect van Ang(1-7) op EPCs niet 
afhankelijk is van andere mediatoren.  
 
Ang(1-7) als therapeutische behandeling 
Onderzoek naar Ang(1-7) resulteert in 
vele positieve resultaten, maar of deze 
resultaten in de toekomst ook kunnen 
leiden tot een therapeutische 
behandeling voor cardiovasculaire ziekten 
is de vraag. Durik et al. (2011) en Marques 
et al. (2011) onderzochten de 
toepasbaarheid van Ang(1-7) als 
beschermende factor voor het hart. Durik 
et al. (2011) stelde dat Ang(1-7) een 
ongunstig farmacokinetisch profiel heeft. 
Het zou snel worden omgezet in plasma 
en weefsel en enkel bij een lage dosis 
zouden er gunstige effecten optreden. Bij 
een hoge dosis zou Ang(1-7) aspecifiek 
worden voor receptor subtype binding 
waardoor het deels AT1/AT2 receptor 
agonist wordt. Om die reden 
ontwikkelden Durik et al. (2011) en  
Marques et al. (2011) Ang(1-7) mimics18 

                                                 
18

 Nabootsen/imiteren van effect en/of structuur van in dit geval Ang(1-7). 

Figuur 6: Effect van 7-daagse Ang1-7 behandeling(10-7 mol/L) 
op hoeveelheid cultured, geisoleerde beenmerg- afkomstige 
rat- endotheel-progenitor cellen(EPC) in de aan en afwezigheid 
van antagonist A-779. *p<0.05 vs. sham. n≥5. (Wang et al. 2010) 

Figuur 7: A) Effect van Ang(1-7) op linker ventrikel einddiastolische druk (LVEDP) bij 
Sprague-Dawley ratten met een MI (resultaten van Loot et al., 2002)( *P<0.05 vs. sham. 
B) Effect van cAng(1-7) op LVEDP bij Sprague-Dawley ratten met een MI (resultaten van 
Durik et al., 2011) (#P <0.05 t-test sham+saline vs. sham+cAng(1-7); *P<0.05, One way 
ANOVA voor MI-ratten, Dunnett’s post hoc test. 
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die farmacologisch gezien gunstiger zijn dan het natuurlijke Ang(1-7). Durik et al. (2011) ontwikkelde een 
Ang(1-7) variant welke meer stabiel zou zijn door het toevoegen van een thioester brug, genaamd 
cAng(1-7). Hierdoor zou afbraak middels ACE niet meer mogelijk zijn. In figuur 7 zijn de effecten van 
cAng(1-7) op LVEDP uitgezet tegen de effecten van natuurlijk Ang(1-7) op LVEDP van Loot et al. (2002). 
 
Het effect van cAng(1-7) op de LVEDP is discutabel. Durik et al. (2011) stelde vast dat de hartfunctie van 
de onbehandelde MI- ratten niet significant slechter was dan de hartfunctie van de sham- ratten. De 
infarct grootte bleek te klein en ook LVEDP was bij MI- ratten niet verhoogd. Desondanks werd er wel 
een Ang(1-7) dosis- afhankelijke afname in LVEDP waargenomen bij MI- ratten wanneer deze werden 
vergeleken met MI- controlegroep in plaats van met sham- ratten. Dit resultaat is een aanwijzing voor 
cAng(1-7) als mimic van het natuurlijk Ang(1-7), echter moet cAng(1-7) wel getest worden in een juist 
myocard infarct model om daadwerkelijk onderdeel te kunnen uitmaken van een therapeutische 
behandeling (Marques et al. 2011, Durik et al. 2012). 
 
Marques et al. (2011) ontwikkelde een Ang(1-7) variant welke het maag-darmkanaal zou overleven bij 
orale inname, genaamd HPβCD/Ang(1-7). In figuur 8 zijn de effecten van HPβCD/Ang(1-7) op het 
hartweefsel te zien na het induceren van een myocard infarct bij mannelijke Wistar ratten. Op de 
microscoop foto’s is te zien dat bij de behandeling met HPβCD/Ang(1-7) er meer hartweefsel behouden 
blijft vergeleken met de MI- onbehandelde ratten. Deze data wordt gekwantificeerd in figuur 8B. Hier is 
inderdaad een significante afname te zien in infarct grootte van MI+ HPβCD/Ang(1-7) vergeleken met 
MI- onbehandelde ratten (Marques et al. 2011). Of deze therapeutische variant van Ang(1-7) een net zo 
beschermend effect heeft als het natuurlijke Ang(1-7) moet nog worden uitgezocht. Hiervoor zouden 
ratten zowel behandeld moeten worden met HPβCD/Ang(1-7) als met natuurlijk Ang(1-7). 

  

Figuur 8: MI bij mannelijke Wistar ratten. Sham-operated, MI + HPβCD(orale toediening), MI + HPβCD/Ang-1-7(orale toediening). A) microscoop foto’s. 
Witte symbool*: behouden hartweefsel, zwarte symbool*: fibrotisch weefsel. Bar=300 µm, stain= Masson trichome. B) Kwantificeren van infarct grootte. 
(Marques et al., 2011) 



16 

 

5. Angst, depressie en RAS 
 
Het ontstaan van een depressieve stoornis ligt in genetische vatbaarheid en omgevingsfactoren en 
klachten als anhedonia19, vermoeidheid, schuldgevoelens, laag zelf- respect en zelfmoord neigingen 
kunnen duiden op een depressie (Wong, Licinio 2001). Naast de rol van het RAAS bij het reguleren van 
cardiovasculaire processen blijkt het ook betrokken te zijn bij stemmingsstoornissen, waaronder angst 
en depressie (Voigt et al. 2005). 
 
Onderzoekers hebben aangetoond dat de hersenen beschikken over een afzonderlijk renine-
angiotensine systeem (RAS). Ganten et al. (1983) en Philips et al. (1985) lieten zien dat renine en Ang-II 
eiwit aanwezig waren in de hersenen (Ganten et al. 1983, Phillips, Stenstrom 1985). Uiteindelijk 
demonstreerden Dzau et al. (1986) en Lynch et al.(1986) dat Ang-II ook gesynthetiseerd werd in de 
hersenen, doordat ze mRNA van AGT en renine in de hersenen wisten aan te tonen (Dzau et al. 1986, 
Lynch et al. 1986). Deze bevindingen ondersteunen de aanwezigheid van een afzonderlijk RAS in de 
hersenen. Er bestaat de mogelijkheid dat Ang-II in de hersenen ook aangrijpt op de AT1 receptoren 
bekend van het perifere RAAS. Er worden inderdaad AT1 receptoren gevonden in de hersenen, zowel 
binnen de bloed- hersenbarrière als daarbuiten. AT1 receptoren buiten de bloed- hersenbarrière 
worden gestimuleerd door circulerend Ang-II en Ang-II afkomstig uit de hersenen. AT1 receptoren 
binnen de bloed- hersenbarrière kunnen echter alleen gestimuleerd worden door Ang-II uit de 
hersenen. Naast de stimulatie van AT1 receptoren in de periferie bij stress, treedt er 
hoogstwaarschijnlijk ook stimulatie op van AT1 receptoren in de hersenen. Deze blijken bij stress 
namelijk in hoge dichtheid aanwezig te zijn in de paraventriculaire nucleus (PVN) (Figuur 9) (Saavedra et 
al. 2004). Stress- geïnduceerde ziekte blijkt ook te kunnen worden voorkomen door AT1 receptor 
blokkade (Castren, Saavedra 1988). Al met al lijkt er een verband te bestaan tussen het RAS en het RAAS 
als het stress gerelateerd gedrag betreft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belangrijk onderdeel van dit verband, wat duidelijk naar voren komt in figuur 9, is de PVN, 
gelokaliseerd in de hypothalamus. Het is namelijk niet alleen betrokken bij cardiovasculaire activiteit, 
maar ook bij de hormonale stress respons (Saavedra 2012). De PVN geeft corticotropin releasing 
hormone (CRH) af waarmee de hypothalamic pituitary- adrenal axis (HPA-as) gestimuleerd wordt 
(Pereira et al. 2013). CRH stimuleert de hypofyse om ACTH aan te maken en ACTH stimuleert de 

                                                 
19

 Onvermogen om plezier te ervaren van plezierige activiteiten. 

Figuur 9: Ang-II AT1A receptor mRNA in de PVN na enkele en herhaaldelijke blootstelling aan restraint 
stress bepaald aan de hand van in situ hybridization. A) doorsnede van controle groep, niet- gestresste 
ratten. B) doorsnede van ratten blootgesteld aan enkele acute 2 uur durende restraint stress C) 
doorsnede van ratten blootgesteld aan 7 opeenvolgende dagen van 2 uur durende restraint stres 
(Saavedra et al. 2004) 
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bijnieren om het stress hormoon cortisol20 af te geven welke tal van metabole effecten induceert. 
Cortisol afgifte is er om de verstoorde homeostase in stress te herstellen (Silverthorn, Johnson 2012). 
Langdurige activatie van de HPA-as door stress kan uiteindelijk resulteren in een angst of depressieve 
stoornis (Swaab, Bao & Lucassen 2005). 
 
In dit review artikel zal er in detail worden in gegaan op het verband tussen het RAS systeem en angst en 
depressief gedrag. Medicatie die patiënten met een depressieve stoornis op dit moment zoal 
voorgeschreven krijgen zijn; selectieve- serotonine- reuptake inhibitors (SSRIs), tricyclic antidepressiva, 
monoamine oxidase inhibitors en noradrenaline reuptake inhibitors. Het kost echter 6 à 8 weken om 
een hiervan klinisch effect waar te nemen. Aangezien het van patiënt tot patiënt verschilt welke klasse 
antidepressiva het beste resultaat boekt, kan het lang duren voordat een patiënt zijn juiste medicatie 
gevonden heeft. Onderzoek heeft als doel antidepressiva te vinden die gerichter te werk gaan en 
resulteren in minder bijwerkingen waardoor depressie effectiever en beter behandeld kan worden en 
mortaliteit hopelijk wordt verlaagd. Het nadeel is alleen dat door het vertraagde klinische effect van 
antidepressiva dit onderzoek lang duurt (Wong, Licinio 2001). 

6. De rol van Angiotensine-II bij angst en depressie 
 
Allereerst zal er gekeken worden naar het deel van het RAS systeem waar al veel over bekend is. De 
belangrijkste effector van het RAS, angiotensine-II blijkt namelijk ook betrokken bij angst en depressie.  

Ang-II en angst 
Aan de hand van gedragstesten kan het effect van componenten als 
Ang-II gemeten worden. Een gedragstest welke een indicatie is voor 
angst- achtig gedrag is de zogeheten elevated plus maze (EPM). In deze 
gedragstest worden muizen in een verhoogt kruisvormig doolhof 
geplaatst waarin ze de keus krijgen om in een gesloten arm of in een 
open arm rond te lopen. Hoe angstiger het dier, hoe meer het dier de 
gesloten ruimte zal opzoeken. Aan de hand van het percentage ‘tijd 
doorgebracht in open armen’ en ‘open armen binnen gaan’ kan er iets 
gezegd worden over de angst die het dier ervaart. Toediening van 
bepaalde medicatie kan van invloed zijn op dit gedrag en middels dit 
model geanalyseerd worden (Bild, Ciobica 2013). 
 
Braskzo et al. (2003), Ciobica et al. (2011) en Kulakowska et al. (1996), onderzochten of AT1/AT2 
receptor blokkade dan wel toediening van Ang-II invloed heeft op angst- achtig gedrag. De 
samengevoegde resultaten zijn weergegeven in figuur 10. Aan de hand van de zojuist genoemde EPM 
gedragstest werd de “tijd doorgebracht in open armen” per 5 minuten gemeten. In alle drie de 
onderzoeken werd er  gebruik gemaakt van mannelijke Wistar ratten en in alle drie de onderzoeken was 
er sprake van intracerebroventriculaire (icv) toediening van losartan (AT1 receptor blokker), PD-123177 
(AT2 receptor blokker) en Ang-II. Wel was er variatie in linker of rechter ventrikel icv en in toegediende 
dosis, deze variatie kon echter niet verwerkt worden in de resultaten getoond in figuur 10 (Braszko, 
Kulakowska & Winnicka 2003, Ciobica et al. 2011, Kulakowska et al. 1996). 
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Over het algemeen laten de drie afzonderlijke onderzoeken een overeenkomstig verloop van resultaten 
zien en zouden dus representatief zijn voor een grotere populatie. Te zien is dat toediening van losartan 
bij onderzoek A (Ciobica et al., 2011) en C (Kulakowska et al., 1996) significant leidt tot een verhoogde 
‘tijd doorgebracht in open armen’ vergeleken met controle groepen (figuur 10A en 10B). Hier zou uit 
opgemaakt kunnen worden dat losartan een angst- verlagend effect heeft. AT2 receptor blokker PD-
123177 met saline laat nauwelijks verschil zien ten opzichte van controle groep. Toediening van Ang-II 
verlaagt de ‘tijd doorgebracht in open armen’ significant en verhoogt angst- gerelateerd gedrag. 
Losartan in combinatie met Ang-II leidt significant tot verlaging van angst en PD-123177 in combinatie 
met Ang-II blijkt nu ook een angst- verlagend effect te hebben. Echter is de combinatie PD-123177 met 
Ang-II maar in een onderzoek opgenomen en heeft daarom een lage n-waarde (Braszko, Kulakowska & 
Winnicka 2003, Ciobica et al. 2011, Kulakowska et al. 1996). Uit deze resultaten kan opgemaakt worden 
dat Ang-II, welke voornamelijk aangrijpt op de AT1 receptor, een angst- inducerend karakter heeft. 
Blokkade van de AT1 receptor door losartan ondersteunt deze conclusie, doordat het significant leidde 
tot vermindering van angst, zelfs wanneer losartan de competitie aanging met Ang-II. Over de rol van 
PD-123177 kan door de beperkte hoeveelheid resultaten weinig gezegd worden.  
 
De resultaten in figuur 10 lijken duidelijk te 
bevestigen dat Ang-II werkt als angst- 
inducerende component van het RAS. Ook is er 
een onderzoek bekend welke het tegendeel 
bewijst. Belcheva et al. (1997) laat in figuur 11 
zien dat mannelijke Sprague- Dawley ratten na icv 
toediening van 0.1 µg Ang-II in de CA1 regio van 
de hippocampus minder angst- achtig gedrag 
vertonen. Echter heeft Ang-II geen angst- 
verlagend effect meer als het toegediend wordt in 
een hogere dosis (0.5 en 1.0 µg) (Belcheva et al. 
1997). Interessant aan deze resultaten is dat ze 
tegenstrijdig zijn aan vele onderzoeken, 
waaronder de hierboven vermelde onderzoeken 
in figuur 10. Wel is er sprake van toediening in 

Figuur 11: Effect van Ang-II (0.1, 0.5, 1.0 µg) icv toegediend in de CA1 regio 
van de hippocampus op ‘aantal keren open armen binnengaan’(EPM). 
*P<0.01 (post-hoc t-test) Means (±SEM) zijn aanwezig. (Belcheva et al. 
1997) 

Figuur 10: Effect van toediening losartan (AT1-R blokker), PD-123177(AT2-R blokker) en Ang-II  op de ‘tijd doorgebracht in open 
armen’/5 min(s) in EPM.  A) Ciobica et al., 2011. (***p<0.001 vs. controle groep) B) Braszko et al., 2003.(*p<0.05 vs. Ang-II+saline, 
***p<0.01 vs. Ang-II+ saline) C) Kulakowska et al., 1996.(*p<0.01 vs controle, **p<0.02 vs. Ang-II+saline). Controle; saline+saline 
(n=A:12, B: 31,C:10), Los+sal(n=A:12, B:10 C:10), PD+ sal(n=A:12, B:10, C:NA), AngII+sal(n=A:12, B:31, C:10), Los+AngII(n=A:NA, B:10, 
C:10), PD+AngII(n=A:NA, B:10, C:NA). (Ciobica et al. 2011, Braszko, Kulakowska & Winnicka 2003, Kulakowska et al. 1996) 

 



19 

 

een specifiek hersengebied, namelijk de CA1 regio van de hippocampus. De hippocampus is een 
belangrijke component van het limbisch systeem en is betrokken bij de pathofysiologie en behandeling 
van stemmingsstoornissen. In patiënten met angst en depressieve stoornissen werd door Shah et al. 
(1998) atrofie21 of verlies van neuronen in de prefrontale cortex en hippocampus gevonden (Shah et al. 
1998). Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat Ang-II toediening in de hippocampus tot andere effecten 
leidt dan centrale toediening van Ang-II in de hersenen. Opvallend  blijft wel dat alleen bij een zeer lage 
dosis Ang-II een angst- verlagend effect heeft. Daarnaast vond Belcheva et al. (1997) geen effect op ‘tijd 
doorgebracht in open armen’(data niet weergegeven) en was de n-waarde aan de lage kant (n=5). Als 
Ang-II daadwerkelijk een angst- verlagend effect heeft zal dit bij meerdere onderdelen van een 
gedragstest naar voren moeten komen en zal er ook zeer waarschijnlijk een correlatie moeten zijn 
tussen toename in dosis en toename in effect. Aangezien dit niet het geval is wordt er meer waarde 
gehecht aan de resultaten weergegeven in figuur 10 welke het angst- verhogende karakter van Ang-II 
aantonen. 

Ang-II en depressie 
Naast onderzoek naar de rol van Ang-II bij angst werd er ook onderzoek gedaan naar Ang-II bij 
depressie. Er moet echter wel rekening mee gehouden worden dat angstig en depressief gedrag overlap 
vertonen.  
 
Ping et al. (2014) deed onderzoek naar het effect van AT1 receptor 
antagonist valsartan op depressie in unpredictable chronic mild stress 
(UCMS) muizen22 aan de hand van gedragstesten. In figuur 12 wordt 
de duur van immobiliteit weergegeven bij de tail suspension test 
(TST). Bij een TST wordt de muis opgehangen aan zijn staart waarop 
het actief, bewegend gedrag gaat vertonen. Heeft het dier echter 
depressieve gedragskenmerken, dan zal hij het bewegen snel 
opgeven en immobiel gedrag vertonen. De duur van immobiliteit is 
hierbij een maat voor motivatie en dus voor depressie. Er werden 
metingen verricht bij controle groep, UCMS muizen en UCMS 
muizen+ valsartan. Valsartan behandeling had een duur van 2 weken 
en gedragstesten werden 24 uur na laatste toediening in gang gezet. 
In UCMS muizen is er een significante verhoging in immobiliteit te zien vergeleken met controle groep. 
UCMS muizen behandelt met 10 mg/kg/d en 40 mg/kg/d valsartan laten een significant verlaagde 
immobiliteit zien vergeleken met onbehandelde UMCS muizen. Concluderend stelde Ping et al. dat 
valsartan vanaf een dosis van 10 mg/kg/d resulteert in een significante afname van depressie- achtig 
gedrag en daarom een effectief antidepressie middel is voor UCMS muizen (Ping et al. 2014). 
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 Muizen die 6 weken chronische stress hebben ervaren 

Afbeelding 3: Tail suspension test (TST) 
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In het onderzoek van Ping et al. (2014) werd gedemonstreerd dat 
hoe hoger de dosis AT1 receptor blokker, hoe korter de periode 
immobiliteit bij muizen. Echter komt Vijayapandi et al. met 
tegenstrijdige resultaten. In figuur 14 is het effect van AT1 receptor 
blokker losartan- kalium op de immobiliteit van albino muizen in de 
forced swimming test(FST) weergegeven. De rode getallen op de x-
as geven aan hoeveel uur voor aanvang van de FST losartan- kalium 
werd toegediend. Kort na toediening is er een groot effect te zien 
van losartan-kalium, maar als de toediening van losartan- kalium 
24 uur voorafgaand aan de FST plaatsvindt is het effect ervan 
minder zichtbaar. Een acuut- lage dosis losartan-kalium resulteert 
in kortere immobiliteit vergeleken met controle groepen (rode, 

Figuur 12: Toediening van AT1 receptor 
blokker valsartan bij unpredictable chronic 
mild stress (UCMS) muizen. Effecten van 
valsartan (5,10,40 mg/kg/d) op de 
immobiliteit tijd bij de tail suspension 
test(TST). Valsartan werd 2 weken lang 
toegediend en gedragstesten vonden plaats, 
24 uur na laatste toediening. *p<0.05, 
**p<0.01 vs. controle, #p<0.05, ##p<0.01 vs. 
vehicle(1-way ANOVA)   
(Ping et al. 2014) 

Figuur 13: Effect van toediening van losartan potassium (AT1-R blokker) met een dosis verloop van:  0.1; 1.0; 5.0; 10; 20; 100 mg/kg, toediening: 
intraperitoneaal(i.p.) op duur immobiliteit(s) bij forced swimming test (FST, index voor depressie). Significante waarden; p<0.05 
(0.1;1hr;244.33),(20;3hr;320.10).p<0.01(1.0;1hr;181.41),(5.0;1hr;223.84),(5.0;3hr;233.09),(20;6hr;328.43),(100;1hr;312.42),(100;3hr;321.4
4),(100;6hr;309.90),(100;24hr;302.69)(Vijayapandi, Nagappa 2005) 

Afbeelding 4: Forced swimming test (FST) 
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groene en blauwe lijn) en een acuut- hoge dosis losartan- kalium daarentegen resulteert in een langere 
immobiliteit vergeleken met controle groepen (oranje, paarse en licht blauwe lijn). Chronische 
behandeling met losartan- kalium (3 en 30 mg/kg), gedurende 21 dagen, resulteerde in verhoging van 
immobiliteit (resultaten niet weergegeven). De verklaring die Vijayapandi et al. hiervoor geeft is dat een 
acuut lage dosis losartan-kalium AT1 receptoren blokkeert en depressie vermindert, maar dat een 
acuut- hoge dosis losartan-kalium en een chronische behandeling met losartan- kalium in staat zijn Ang-
II te verdringen van zijn AT1 receptor waarnaar Ang-II aangrijpt op zijn AT2 receptor en daarmee juist 
immobiliteit en depressie verhoogt (Vijayapandi, Nagappa 2005). Er zal niet verder worden ingegaan op 
dit fenomeen, maar men moet wel bedenken dat het blokkeren van een receptor geen eenzijdig proces 
is en dat er meerdere signaalroutes mee verbonden zijn. 

7. De rol van Angiotensine(1-7) bij angst en depressie 
 
Ondanks de vele positieve resultaten op het gebied van angst en depressie die men boekt met het 
remmen van RAS via Ang-II en de daarbij horende receptoren zijn de volledige mechanismen hierachter 
nog onbekend.  Onderzoekers  denken dat er sprake is van een tegenpool van Ang-II, namelijk Ang(1-7). 
In het deel over de rol van RAAS bij hartfalen kwam al naar voren dat AngII en Ang(1-7) tegenstrijdige 
effecten hebben. Daar waar Ang-II de hartfunctie verslechtert, zorgt Ang(1-7) voor een verbetering 
ervan. Ook blijkt Ang-II voor vasoconstrictie te zorgen en Ang(1-7) voor vasodilatatie. Onderzoek naar 
Ang(1-7) is nog in een vroeg stadium, maar veelbelovende resultaten zijn er al geboekt.  

Ang(1-7) en angst 
Bild et al. (2013) en Kangussu et al. (2013) deden onderzoek naar het effect van Ang(1-7) op angst- 
achtig gedrag en Walther et al. (1998) onderzocht het effect van Mas- receptor deficiëntie op angst-
achtig gedrag. De drie onderzoeken zijn gecombineerd weergegeven in figuur 14 en 15. Omdat pas rond 
2003 bekend werd dat Ang(1-7) een interactie aangaat met de Mas- receptor (Santos et al. 2003) deed 
Walther et al. (1998) geen uitspraak over de rol van Ang(1-7) in angst en depressie. Echter kan er nu aan 
de hand van zijn resultaten wel wat gezegd worden over de rol van Ang(1-7) in angst en depressie. 
Figuur 14 laat het percentage ‘tijd doorgebracht in open armen’ in de EPM zien en figuur 15 het 
percentage ‘open armen binnen gaan’ in de EPM. Bij het onderzoek van Bild et al. (2013) is een 
verhoging in ‘tijd doorgebracht in open armen’ te zien na icv toediening van Ang(1-7) in mannelijke 
Wistar ratten wat duidt op een angst- verlagend effect van Ang(1-7)(Figuur 14)(Bild, Ciobica 2013). 
 
Kangussu et al. (2013) onderzocht het effect van icv toediening van Ang(1-7) bij zowel Sprague-
Dawley(SD) Hanover ratten als bij TGR(ASrAOGEN)680 ratten23. Er lijkt bij de SD ratten behandelt met 
Ang(1-7) een verlaging van ‘tijd doorgebracht in open armen’ te zien te zijn, maar dit verschil is niet 
significant. Onbehandelde TGR(ASrAOGEN)680 ratten laten significant minder ‘tijd doorgebracht in open 
armen’ zien vergeleken met SD- controle groep. TGR(ASrAOGEN)680 ratten behandelt met Ang(1-7) 
brengen significant meer tijd door in open armen, vergeleken met zowel SD- controlegroep als met 
TGR(ASrAOGEN)680- onbehandelde ratten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat TGR(ASrAOGEN)680 
ratten angstiger gedrag vertonen dan SD- ratten en dat behandeling met Ang(1-7) dit angst- gedrag 
vermindert (Bild, Ciobica 2013, Kangussu et al. 2013). De resultaten van Walther et al. (1998) laten een 
significante verhoging van angst- achtig gedrag zien in Mas- deficiënte muizen vergeleken met wildtype 
muizen. Dit zou een angst- verlagend effect van de Mas- receptor en Ang(1-7) kunnen betekenen. Figuur 
15 ondersteunt de resultaten van figuur 14 door dezelfde verdeling in groepen te laten zien, waarin voor 
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Figuur 14:  Effect van Ang1-7 en Mas- deficiëntie op angst- achtig 
gedrag in de elevated plus maze (EPM), percentage ‘tijd 
doorgebracht in open armen’. A) Bild et al.: Wistar+ saline(n=11), 
Wistar+ Ang1-7(n=13; icv, rechter ventrikel, 2µL in 1min, 
gedurende 8 dagen, laatste dag: EPM, gedurende 5 min.); B) 
Kangussu et al.: SD controle+ saline(n=7)+, SD +Ang1-7(n=7), TGR 
+saline(n=5), TGR+ Ang1-7 (n=5; icv, laterale ventrikel, 1µL in 1 
min 10 min voor aanvang EPM, gedurende 5 min); C)Walther et 
al.: mannelijke muizen, Mas +/+(n=9), Mas-/- (n=9;EPM gedurende 
10 min.) *p<0.05 vs. sham, SD ratten of Mas+/+ (wildtype), 
**p<0.001 vs. sham ratten, #p<0.05 vs. SD of TGR vehicle.  (Bild, 
Ciobica 2013, Kangussu et al. 2013, Walther et al. 1998)  

 

een groot deel dezelfde significante verschillen aanwezig zijn. Alleen de Wistar ratten behandelt met 
Ang(1-7) laten een iets minder groot significant verschil zien ten opzichte van de Wistar controle groep. 
  

Figuur 15:  Effect van Ang1-7 en Mas-deficiëntie op angst-achtig 
gedrag in de elevated plus maze (EPM), percentage ‘open armen 
binnengaan’. A) Bild et al.: Wistar+ saline(n=11) + Wistar + Ang1-
7(n=13; icv, rechter ventrikel, 2µL in 1min, gedurende 8 dagen, 
laatste dag: EPM, gedurende 5 min.); B) Kangussu et al.: SD 
controle+ saline(n=7), SD+ Ang1-7(n=7), TGR + saline(n=5), TGR+ 
Ang1-7 (n=5; icv, laterale ventrikel, 1µL in 1 min,10 min voor 
aanvang EPM, gedurende 5 min); C) Walther et al.: mannelijke 
muizen, Mas- aanwezig +/+(n=9), Mas-deficiënt -/- (n=9;EPM 
gedurende 10 min.) *p<0.05 vs. sham,SD ratten of Mas+/+ 
(wildtype), **p<0.001 vs. sham ratten, #p<0.05 vs. SD of TGR 
vehicle. (Bild, Ciobica 2013, Kangussu et al. 2013, Walther et al. 
1998)  
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Ang(1-7) en depressie 
Naast de elevated plus maze, welke een indicatie geeft 
voor angst- achtig gedrag, zijn er ook resultaten 
bekend over de invloed van Ang(1-7) op depressief 
gedrag. Aan de hand van de duur van immobiliteit 
gemeten in de forced swimming test(FST) kan er iets 
gezegd worden over de depressieve staat van het dier. 
Kangussu et al. (2013) demonstreert in figuur  16 dat 
TGR(ASrAOGEN)680 ratten een significant langere 
immobiliteit laten zien vergeleken met zowel SD- 
controlegroep als SD behandelt met Ang(1-7). Dit is in 
overeenstemming met de resultaten gevonden in 
figuur 14 en 15 waarin naar voren kwam dat 
TGR(ASrAOGEN)680 ratten significant meer angstig- 
gedrag vertonen dan controle groepen. Deze dieren 
lijden aan angst- en depressieve stoornissen waarvan 

de oorzaak hoogstwaarschijnlijk ligt bij verlaagde levels angiotensinogeen (AGT) in de hersenen. Hierin is 
echter een soort discrepantie te ontdekken. Doordat maar 90% AGT lokaal aanwezig is zijn ook Ang-II en 
Ang(1-7) levels verlaagd (Kangussu et al. 2013). Je zou echter verwachten dat verlaagde Ang-II levels 
leiden tot een vermindering van angst en depressief gedrag. In onderzoeken van onder andere Ciobica 
et al. (2011), Braszko et al. (2003) en Kulakowska et al. (1996) kwam immers naar voren dat toediening  
van Ang-II angst- achtig gedrag verhoogt en remming van het effect van Ang-II  angst- achtig gedrag 
verlaagt. Het is nog onbekend waardoor deze discrepantie wordt veroorzaakt. Dat het lokale RAS niet 
alleen een belangrijke rol speelt in cardiovasculaire processen, maar ook van groot belang is voor het 
gedrag van dieren wordt wel door bovenstaande experimenten bevestigd.  
 
Echter betekent dit niet dat toediening van stoffen als AngII en Ang(1-7) in dieren exact dezelfde 
effecten hebben als in mensen. Angst en depressie gemeten bij dieren is niet hetzelfde als angst en 
depressie gemeten bij de mens. Desondanks worden er diermodellen ontwikkelt die de pathologie van 
de mens steeds beter benaderen.  

8. Discussie 
 
Ang(1-7) is hoogstwaarschijnlijk de tegenhanger van Ang-II en vervult mogelijk een belangrijk rol in de 
pathofysiologie van hartfalen en depressie. In deze review wordt er aan de hand van literatuur 
onderzoek onderzocht in hoeverre Ang(1-7) in verband staat met deze beide ziektebeelden.  
 
Als er wordt gesproken over hartfalen en het RAAS wordt de ACE/Ang-II/AT1 receptor signaalroute 
geassocieerd met een hartfunctie verslechterend effect. Tot voor kort dacht men dat het RAAS uit een 
enkele signaalroute bestond, maar er worden steeds meer componenten van het RAAS ontdekt welke 
het bestaan van een alternatieve signaalroute aantonen. Onderdeel van deze alternatieve signaalroute 
is Ang(1-7) welke wordt gezien als component van het RAAS met een hartfunctie beschermend effect.  
 
Om het effect van componenten als Ang(1-7) op de hartfunctie te onderzoeken wordt er gebruik 
gemaakt van myocard infarct knaagdiermodellen. Positieve resultaten werden verkregen na toediening 
van Ang(1-7) bij ratten met een geïnduceerd MI waarnaar er significant herstel optrad van LVEDP, MAP, 
coronary flow, endotheel functie en systolische spanning ten opzichte van onbehandelde MI- 

Figuur 16: Effect van icv toediening van Ang1-7(1µL in 1 min) in 
SD ratten en TGR(ASrAOGEN)680 ratten op de duur van 
immobiliteit in de FST. Error bars: mean±SEM. *p<0.05 vs. 
vehicle (2-way ANOVA gevolgd door Bonferroni post-
test)(Kangussu et al. 2013) 
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Figuur 17: Tegengestelde effecten van Ang-II en Ang(1-7) en hun rol in 
cardiovasculaire aandoeningen. Ang-II is hierin vasoconstrictor en 
stimuleert proliferatie. Ang1-7 daarentegen heeft een vasodilaterende 
eigenschap en werkt anti-proliferatief.  Ang: angiotensinogeen, Ang-I, 
angiotensine I, Ang-II: angiotensine II, Ang(1-7): angiotensine (1-7), PEP: 
prolyl-endopeptidase, NEP: neutral endopeptidase, TOP: thymet 
oligopeptidase, ACE/ACE2: angiotensin-converting enzyme 2, AT1: 
angiotensine II type 1 receptor, MAS: Mas receptor-Ang(1-7). (Santos et 
al. 2013) 
 

ratten(Loot et al., 2002; Ferreira et al., 2002). 
Naast de hierboven genoemde 
hemodynamische parameters zijn er ook 
processen als oxidatieve stress en ontsteking 
betrokken bij de ontwikkeling van hartfalen. 
Aangezien de focus van dit review artikel lag op 
het RAAS systeem zijn deze processen niet 
opgenomen in het onderzoek. Zij spelen echter 
wel degelijk een belangrijke rol in de 
pathofysiologie van cardiovasculaire 
aandoeningen en moeten daarom niet vergeten 
worden. Op het gebied van Ang(1-7) zal verder 
onderzoek in grotere diermodellen moeten 
aantonen of Ang(1-7) op dat niveau ook een 
beschermende functie vervult. Daarnaast moet 
er rekening gehouden worden met een 
combinatie van ziektebeelden. Resultaten in dit 
artikel zijn gebaseerd op een model waarin 
alleen hartfalen waren geïnduceerd, maar de 
activiteit van het RAAS kan afwijkend zijn als er 
sprake is van meerdere ziektebeelden. 
Hartpatiënten lijden vaak niet alleen aan 
hartfalen, maar bijvoorbeeld ook aan obesitas of 
diabetes mellitus.  
 
Indien Ang(1-7) in de toekomst een goed 
aangrijpingspunt blijkt te zijn voor de 
behandeling van cardiovasculaire 
aandoeningen, moet er aller eest de mogelijkheid bestaan om Ang(1-7) bij patiënten toe te dienen of 
om ACE2 te stimuleren. Hierna zal pas de wisselwerking met andere medicatie aan bod komen. Het blijkt 
dat het natuurlijke Ang(1-7) een ongunstig farmacokinetisch profiel heeft. Er zal dus naar alternatieven 
gezocht moeten worden om toch gebruik te maken van het mogelijk beschermende effect van Ang(1-7). 
Er werden twee therapeutische varianten bedacht, namelijk cAng(1-7) en HPβCD/Ang(1-7) (Durik et al., 
2011; Marques et al.,2011). Kritiek is er op het onderzoek van Durik et al., omdat er uiteindelijk geen 
sprake bleek te zijn van een juist myocard infarct model. Het onderzoek van Marques et al. leverde 
echter wel veelbelovende resultaten op. Vervolg onderzoek is een vereiste om te bepalen of deze 
therapeutische variant tot een net zo groot effect leidt als het natuurlijke Ang(1-7). 
 
RAAS reguleert niet alleen cardiovasculaire processen, maar blijkt ook lokaal voor te komen in de 
hersenen. Hierdoor werd besloten naast de welbekende ACE/Ang-II/AT1 receptor route ook de vrij 
onbekende ACE2/Ang(1-7)/Mas signaalroute in verband te brengen met stemmingsstoornissen. 
 
De focus van dit literatuuronderzoek is gericht op angst en depressieve stoornissen. Aan de hand van de 
elevated plus maze (EPM) gedragstest werd de mate van angst- achtig gedrag bepaald bij muizen en 
ratten na toediening van respectievelijk Ang-II en Ang(1-7). Wistar ratten behandelt met Ang-II brachten 
significant minder tijd door in open armen en Wistar ratten behandelt met Ang(1-7) brachten significant 
meer tijd door in open armen vergeleken met controle groep. De toediening van AT1 en AT2 receptor 
blokkers bevestigden het angst- inducerende effect van Ang-II door juist een angst- verminderend effect 
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te laten zien. Experimenten bij muizen waarvan de Mas- receptor gebrekkig aanwezig was bevestigden 
het angst- verminderende effect van Ang(1-7) door een angst- verhogend effect te laten zien (Braskzo et 
al., 2003; Ciobica et al., 2011; Kuakowska et al., 1996; Bild et al., 2013; Walther et al., 1998; Kangussu et 
al., 2013). Bovenstaande resultaten suggereren tegengestelde effecten van  Ang-II en Ang(1-7) in angst-
achtig gedrag in ratten en muizen bij de EPM.  
 
Echter kan niet op basis van een type gedragstest de exacte effecten van Ang-II en Ang(1-7) worden 
aangetoond. Er kan variatie in uitkomst bestaan tussen verschillende gedragstesten mede door verschil 
in de uitvoering van het experiment, maar ook door het gebruik van andere rassen dieren. Vandaar dat 
in dit literatuuronderzoek ook resultaten van een ander type gedragstest werden opgenomen waarbij 
naar de immobiliteit van het dier werd gekeken, een indicatie voor depressie. In een muismodel voor 
unpredictable chronisch milde stress (UCMS) muizen zag men een significante dosis- afhankelijke 
afname in immobiliteit bij toediening van een AT1- receptor blokker (Ping et al. 2014). Bij 
TGR(ASrAOGEN)680 ratten, extreem angstige en depressieve dieren, was na Ang(1-7) toediening een 
significante afname in immobiliteit te zien (Kangussu et al. 2013). Samenvattend lijken AT1 receptor 
blokkade en toediening van Ang(1-7) beiden depressief gedrag in ratten en muizen te verminderen. 
 
Al met al lijken bovenstaande resultaten te duiden op tegengestelde effecten van Ang-II en Ang(1-7) bij 
angst en depressie- achtig gedrag. Ang(1-7) heeft hierin een angst en depressie verminderende rol en 
zou mogelijk in de toekomst als antidepressiva kunnen dienen. Wel zal er een verband gelegd moeten 
worden tussen gedragstesten en factoren als hippocampus neurogenese en oxidatieve stress. Deze 
bijkomende processen zijn niet opgenomen in dit literatuuronderzoek om de resultaten van 
gedragstesten secuurder te kunnen uitwerken. Voor een volledige eindconclusie betreft het effect van 
Ang(1-7) zullen deze fysiologische processen erbij betrokken moeten worden. Pas daarna heeft het 
diermodel de situatie in de mens optimaal nagebootst en kan het onderzoek vervolgt worden in grotere 
diermodellen.  
 
Het ene ziektebeeld kan leiden tot het andere ziektebeeld. Een groot deel van de patiënten die een MI 
kregen blijkt ook te kampen met een depressie. Naast dat deze combinatie van aandoeningen slecht 
erkend wordt door artsen is ook de behandeling ervan lastig. Men weet niet waardoor depressie 
volgend op hartfalen wordt veroorzaakt. Er wordt gespeculeerd dat dit komt door het ontstekingsproces 
dat in gang wordt gezet na een myocard infarct. Dit zou de bloed- hersenbarrière toegankelijker maken 
waardoor neuro- inflammatie wordt geïnduceerd en depressie kan ontstaan (Naude et al. 2014). Echter 
lopen hiervan de onderzoeken nog.   

Wel zijn er cijfers bekend over de 
combinatie van cardiovasculaire 
ziekten en depressieve 
stoornissen. In 2009 werd er een 
onderzoek verricht naar vrouwen 
met zowel een cardiovasculaire 
aandoening als een depressie. Het 
bleek dat vrouwen die behandelt 
werden voor zowel 
cardiovasculaire problemen als 
voor hun depressie een verlaagde 
overlevingskans hadden 
vergeleken met vrouwen die enkel 
werden behandeld voor hun 

Figuur 18: Gebeurtenisvrije overlevingscurves voor cardiovasculaire gevolgen bij 
vrouwen die medicatie innemen (Krantz et al., 2009). 
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cardiovasculaire problemen (Figuur 18) ((Krantz et al. 2009). Indien je een causaal verband veronderstelt 
is dit tegenstrijdig met dat mensen die aan een depressie lijden een verlaagde overlevingskans hebben, 
maar dat behandeling van deze depressie bij mensen met hartfalen daarentegen juist de 
overlevingskans negatief beïnvloed. Daarnaast resulteert het behandelen van hartfalen met 
bijvoorbeeld ACE- remmers niet in een verbetering van depressie. Een mogelijke oorzaak hiervan zou 
kunnen zijn dat niet alle ACE- remmers de bloed- hersenbarrière kunnen passeren en daardoor ook geen 
invloed kunnen uitoefenen op het lokale RAS in de hersenen.  
 
Het optreden van zowel cardiovasculaire problemen als een depressieve stoornis is een complexe 
combinatie van ziektebeelden. Wel is het belangrijk deze ziektebeelden te erkennen en onderzoek 
hiernaar te verrichten. In dit review artikel kwam naar voren dat Ang(1-7) een lichte beschermende 
functie heeft voor het hart en daarnaast angst en depressie- achtig gedrag afzwakt. Dit zijn positieve 
resultaten die mogelijk een indicatie geven voor een rol van Ang(1-7) bij depressie in hartfalen. Een 
mogelijke opzet voor een onderzoek naar depressie in hartfalen zou kunnen bestaan uit een diermodel 
waarin zowel een MI is geïnduceerd als chronisch milde stress.  Hierin kan vervolgens het effect van 
componenten als Ang(1-7) op hartfunctie en depressie gemeten worden aan de hand van 
hemodynamische parameters en gedragstesten. Echter moet men wel rekening houden met het type 
gedragstest dat het beste de situatie in de mens nabootst. Bij de elevated plus maze wordt angst 
opgewekt door knaagdieren in de hoogte te plaatsen. De vraag is of hoogtevrees vergelijkbaar is met de 
angst die een patiënt ervaart tijdens een myocard infarct. Misschien dat de forced swimming test(FST) 
deze angst beter nabootst.  

9. Conclusie 
 
Aan de hand van dit literatuuronderzoek kan er geconcludeerd worden dat veel resultaten de hart- 
beschermende functie en het angst en depressie verlagend effect van Ang(1-7) ondersteunen. Wij 
hopen daarom in de toekomst Ang(1-7) te kunnen zien als nieuwe therapeutische behandeling voor 
cardiovasculaire aandoeningen en angst en depressieve stoornissen. Echter is verder onderzoek nodig 
om deze resultaten in verband te brengen met andere fysiologische processen, zoals oxidatieve stress, 
ontsteking en hippocampus neurogenese. Daarnaast zal het effect van Ang(1-7) op angst en depressie 
ondersteunt moeten worden door meerdere typen gedragstesten uit te voeren. Om uiteindelijk het 
mechanisme achter depressie in hartfalen te ontrafelen zal onderzoek in een diermodel waar zowel 
sprake is van hartfalen als van chronisch milde stress een goede optie zijn. 
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