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Het doel van dit laatste hoofdstuk is een overzicht te geven van de resultaten die in

dit proefschrift beschreven zijn. In dit hoofdstuk zal ook de relevantie van deze

resultaten voor patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD)

bediscussieerd worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met suggesties voor

vervolgonderzoek.

Het belangrijkste doel van het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven is was

de effecten van roken en hypoxie op de structuur en functie van skeletspieren te

bepalen. Roken is de belangrijkste oorzaak van COPD, een ziekte waar

spierzwakte en waarschijnlijk vroegtijdige spiervermoeidheid de problemen van de

primaire longaandoening ernstig kunnen verergeren. Chronische blootstelling van

het spierweefsel aan een lagere zuurstofdruk (hypoxie) is een vaakvoorkomend

verschijnsel bij patiënten met COPD en zou daardoor een factor kunnen zijn die

bijdraagt aan de spieratrofie en spier-disfunctie.

In de eerste drie hoofdstukken worden de resultaten beschreven van de studies

naar de spierfunctie van gezonde rokers, die nog geen symptomen van chronisch

longfalen hebben. Geen verschillen werden er gevonden in de maximale kracht of

spiermassa tussen de rokers en hun niet-rokende leeftijdsgenoten. Echter, een

verhoogde spievermoeidheid werd gevonden in de rokers. Omdat er ook

verschillen in de weerstand tegen vermoeidheid werden gevonden tussen mannen

en vrouwen, was net nodig deze verschillen eerst te begrijpen.

In hoofdstuk 2 hebben we een test ontwikkeld die met behulp van elektrische

stimulatie specifiek de perifere spiervermoeidheid meet (2 minuten, 30 Hz met een

duty cycle van 0.5; 1 s aan, 1 s uit), waarbij vergelijkingen gemaakt kunnen worden

tussen individuen welke niet beïnvloed worden door eventuele verschillen in

motivatie. Omdat de electrische stimulatie geen gebruik maakt van de centrale

motivatie en voorkomt dat het centrale element van het ontstaan van vermoeidheid

de resultaten beïnvloedt, kunnen de gevonden verschillen toegewezen worden aan

factoren distaal van de motoneuron. We vonden dat vrouwen over het algemeen

meer weerstand tegen vermoeidheid hadden dan mannen en dat dit fenomeen niet

gerelateerd was aan verschillen in spiergrootte. Wanneer de bloedtoevoer naar de

spier geblokkeerd werd (en dus ook het verbruik van zuurstof), waren vrouwen nog

steeds minder vatbaar voor vermoeidheid, wat een efficiëntere spiercontractie

impliceert. Dit en de tragere contractiele eigenschappen van spieren van vrouwen

ten opzichte van die van mannen, suggereert dat vrouwen een hoger percentage

langzamere spiervezels hebben, welke efficiënter zijn tijdens isometrische
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contracties. Er was geen verschil tussen jonge en oude proefpersonen wat erop

duidt dat leeftijd geen directe invloed heeft op de spiervermoeidheid.

De resultaten beschreven in hoofdstuk 3 laten zien dat jonge mannen met een

rokersverleden van 2.5 (3.1) pack years (= 1 pakje per dag gedurende 2.5 jaar)

minder resistent tegen vermoeidheid waren (met hetzelfde protocol als beschreven

in hoofdstuk 2) dan niet-rokers met een overeenkomstige leeftijd en fysieke

activiteit. Omdat er geen verschil gevonden werd tussen deze twee groepen in de

contractiele eigenschappen, concluderen we dat een eventueel verschil in

vezelsamenstelling het verschil in vermoeidheid niet kan verklaren.

De afname van maximale kracht en omvang van de bovenbeenspier tijdens

veroudering wordt niet versneld in rokers met overeenkomstige fysieke activiteit.

Ook de spiervermoeidheid was niet gerelateerd aan de duur van het roken, zoals

bleek uit de vergelijking van de spiervermoeidheid in een cohort van rokers met

een grote range van leeftijd en rokersverleden (hoofdstuk 4). Dit geeft aan dat de

hogere vermoeidheid in de rokers niet noodzakelijkerwijs gerelateerd is aan de

dosis, maar waarschijnlijk meer aan de acute, en mogelijke omkeerbare,

achteruitgang in de zuurstoftoevoer naar de spier en/of de mogelijkheid tot het

gebruik van zuurstof voor aerobe stofwisseling.

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 zijn histologische methoden toegepast om de

oxidatieve capaciteit en de capillarisatie van individuele spiercellen te onderzoeken

in rokers en niet-rokers en in ratten na chronische hypoxie. Op deze wijze kan een

beter inzicht verkregen worden in de aanpassingen in het transport van zuurstof

naar en het verbruik van zuurstof in de spier en of veranderingen hierin de

onderliggende oorzaak kunnen zijn van de verlaagde weerstand tegen

vermoeidheid in de rokers. Over het algemeen wordt aangenomen dat de

capillarisatie van individuele spiervezels gerelateerd is aan de oxidatieve capaciteit

van de cel. De resultaten van de cross-sectionele studie beschreven in hoofdstuk

5, waarbij zowel spieren van ratten als mensen onderzocht zijn, duiden er echter

op dat de grootte en het type van de spiervezel een betere indicatie zijn voor de

capillarisatie van de spiervezel dan de oxidatieve capaciteit (bepaald ann de hand

van de succinaat dehydrogenase (SDH) activiteit).

Met behulp van dezelfde methoden als in hoofdstuk 5 werd in hoofdstuk 6 de

hypothese getest dat de oxidatieve capaciteit en capillarisatie van de m. vastus

lateralis van rokers verlaagd zou zijn t.o.v. niet-rokers. Het bleek dat de oxidatieve

capaciteit en capillarisatie niet verschilden tussen beide groepen. De significante

relatie tussen SDH activiteit en mate van spiervermoeidheid in de niet-rokers, was



Samenvatting en discussie

161

verdwenen in de rokers. Dit bevestigt ons eerder idee dat er sprake is van een

acuut en mogelijk reversibel effect van roken op de zuurstoftoevoer naar en/of het

zuurstofverbruik van de spier bij de rokers omdat deze gegevens laten zien dat de

toegenomen spiervermoeidheid niet verklaard kan worden door morfologische

aanpassingen van de spiervezels en/of microcirculatie.

De effecten van chronische blootstelling van ratten aan hypobare hypoxie op

determinanten van zuurstoftoevoer en -verbruik in de spier worden beschreven in

hoofdstuk 7. De resultaten laten zien dat chronische hypoxie tot een regio- en niet

een vezeltype-afhankelijke aanpassing van de m. plantaris van de rat leidt.

Alhoewel hypoxie tot spieratrofie in beide regio’s van de spier leidde, trad

uitbreiding van het capillaire netwerk alleen op in het diepe, oxidatieve gedeelte,

terwijl alleen in de oppervlakkige, glycolytische regio mitochondriële biogenese

optrad. Modelberekeningen lieten zien dat de potentiële impact van deze

aanpassingen de aanwezigheid van anoxische gebieden in het diepe gedeelte

verhinderde, terwijl de weefseloxygenatie in het oppervlakkige gedeelte

problematischer werd tijdens hypoxie. De ogenschijnlijk tegenstrijdige toename in

oxidatieve capaciteit in de oppervlakkige regio van de spier is mogelijk het

resultaat van een trainingseffect, dat veroorzaakt werd door een hogere

spiervezelrecrutering in deze regio. De implicatie voor patiënten met COPD is dat

sommige spieren, of spierregio’s, afhankelijk van hun spiervezelsamenstelling,

meer of minder beïnvloed kunnen worden door hypoxie. Daarnaast wijzen deze

resultaten erop dat chronische hypoxie bijdraagt aan de spieratrofie in deze

patiëntengroep.

Relevantie en toekomstig onderzoek

In hoofdstuk 1 wordt aangegeven dat patiënten met COPD over het algemeen

lijden aan een grotere mate van vermoeidheid en spierzwakte dan gezonde

leeftijdsgenoten. De etiologie van deze verminderde functie van de skeletspieren

en hoe deze relateert aan een lagere inspanningstolerantie is niet volledig bekend.

De resultaten, die in dit proefschrift beschreven zijn, laten zien dat roken en

hypoxie een bijdrage kunnen leveren aan de hogere perifere spiervermoeidheid en

spierzwakte in patiënten met COPD.

In hoofdstuk 3 en 4 wordt data gepresenteerd die aangeven dat rokers zonder

klinische symptomen van COPD (onomkeerbare luchtstroom beperking) een

grotere spiervermoeidheid ervaren dan niet-rokers. De cross-sectionele studie in

hoofdstuk 4 in een groot cohort van rokers laat zien dat deze lagere weerstand

tegen vermoeidheid niet beïnvloed wordt door de duur van roken. Dit impliceert dat

roken de vermoeidheid niet in een dosis-afhankelijke manier aantast. Hoewel we
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voor beperkte uitademingscapaciteit, een belangrijk diagnostisch criterium voor

COPD, gecheckt hebben, weten we niet of dit cohort van rokers COPD zal

ontwikkelen in de toekomst. Om daar meer inzicht in te krijgen is een longitudinale

studie waarin rokers gedurende vele jaren gevolgd worden van groot belang. Een

dergelijke studie is echter moeilijk realiseerbaar.

Het mogelijke onderliggende mechanisme leidend tot een lagere weerstand tegen

vermoeidheid bij rokers wordt bediscussieerd in hoofdstuk 4 en 6. Samenvattend

kan worden gesteld dat de potentiële toxische effecten van sigarettenrook op

functioneren van hemoglobine, myoglobine, epitheel cellen en mitochondriënleiden

tot een lagere zuurstoftoevoer naar en/of lager zuurstofverbruik van de spiervezel.

Dat dit inderdaad het geval kan zijn, wordt ondersteund door de observatie dat

niet-rokers, blootgesteld aan koolstofmonoxide (CO) totdat 6 % van hun

hemoglobine verzadigd was met CO, ook een verlaagde weerstand tegen

vermoeidheid hadden (Morse et al., 2008).

Door het toepassen van elektrische spierstimulatie wordt elke verandering in

vezelrecrutering en vrijwillige activatie uitgesloten, zodat de contractiele

eigenschappen en de vermoeidheid van de spier in detail beschreven kunnen

worden. Dergelijke studies worden niet vaak beschreven in de literatuur, maar zijn

in het verleden succesvol toegepast bij patiënten met gevorderde COPD (Degens

et al., 2005; Swallow et al., 2007). Echter, met een vergelijkbare intensiteit en duty

cycle werd in de ene studie gevonden dat patiënten met COPD een lagere

weerstand tegen vermoeidheid hadden (Swallow et al., 2007), terwijl de andere

studie geen verschil in weerstand tegen vermoeidheid vond tussen COPD

patiënten en gezonde proefpersonen (Degens et al., 2005). Het verschil tussen

deze studies kan mogelijk verklaard worden door een lagere fysieke activiteit in de

COPD patiënten in de studie van Swallow et al. (2007), terwijl in de studie van

Degens et al. (2005) de patiënten een vergelijkbare dagelijkse fysieke activiteit

hadden als de gezonde proefpersonen. Het feit dat fysieke activiteit een rol speelt

in de weerstand tegen vermoeidheid wordt ondersteund door de positieve relatie

tussen deze twee factoren, zoals ook beschreven in hoofdstuk 6 en de appendix.

Omdat de resultaten in dit proefschrift erop wijzen dat roken de zuurstoftoevoer

naar en/of het -verbruik in de spier kan belemmeren, is het belangrijk met het

rookgedrag rekening te houden. Het is daarom frappant te zien dat er in de meeste

studies over inspanningstolerantie bij COPD patiënten niets over het actuele

rookgedrag gemeld wordt. In dit verband is het interessant te melden dat alle

patiënten met COPD getest door Degens et al. (2005) waren gestopt met roken op

het moment van testen (H. Degens, persoonlijke communicatie). Zolang deze

karakteristieken van patiënten niet genoemd worden in toekomstige experimenten

kunnen eenduidige conclusies met betrekking tot de rol van roken in het ontstaan

van vermoeidheid bij COPD patiënten niet getrokken worden.
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Een kleine mate van spieratrofie (vezeloppervlak; FCSA) werd gevonden bij een

kleine groep rokers waarbij een spierbiopsie was afgenomen, ondanks dat het

anatomische cross-sectionele oppervlak (ASCA) van de hele m. quadriceps

femoris niet verschillend was van die van niet-rokers. De verklaring voor dit verschil

is niet bekend, maar kan wellicht worden toegeschreven aan de grote gevoeligheid

van de histologische bepaling van vezelgrootte in vergelijking met de bepaling van

de ACSA met behulp van MRI. Recent is aangetoond dat rokers zonder COPD een

lagere FCSA in de type I vezels hebben dan niet-rokers (Montes de Oca et al.,

2008). Het is echter onduidelijk tot op welke hoogte deze resultaten verklaard

kunnen worden door een fysiek actievere controlegroep (Wagner, 2008; Wüst et

al., 2008). De lagere snelheid van eiwitsynthese in de spier van rokers zou een

verklaring kunnen zijn voor de spieratrofie in rokers (Petersen et al., 2007).

De hogere spiervermoeidheid in rokers was niet gerelateerd aan een groter

rookvolume per dag of leeftijd. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de progressie

van de lagere inspanningstolerantie en verminderde spierfunctie met de progressie

van COPD verklaarbaar is door het roken op zich. Andere factoren, zoals een

verminderde fysieke activiteit, een chronische ontstekingsreactie, medicatie,

zuurstofradicalen en/of hypoxie zullen hoogstwaarschijnlijk een bijdrage leveren

(Wüst & Degens, 2007). In hoofdstuk 7 wordt aangetoond dat ratten die

blootgesteld zijn aan vier weken hypoxie (~5000 m) 10% spieratrofie vertonen. Dit

suggereert dat hypoxie inderdaad een bijdrage kan leveren aan de spieratrofie in

COPD patiënten.

In het licht van verhoogde ontstekingsfactoren in de bloedbaan bij COPD

patiënten, moet worden aangetekend dat cytokines niet alleen leiden tot

spieratrofie (Langen et al., 2006), maar dat ze ook bijdragen aan centrale

fenomenen zoals ‘sickness behaviour’, verminderde voedselinname en verlies van

motivatie. Deze factoren kunnen bijdragen aan algemene vermoeidheid en de

neerwaartse spiraal van fysieke activiteit (Spath-Schwalbe et al., 1998). Het is

bijvoorbeeld aangetoond dat toediening van interleukine-6 (IL-6; een cytokine) aan

gezonde proefpersonen tot een directe afname in prestatie leidt (Robson-Ansley et

al., 2004), wat waarschijnlijk verklaard kan worden via een aangepaste

(serotonerge) hersenactiviteit die leidt tot een verhoogde sensatie van algemene

vermoeidheid en niet door veranderingen in perifere factoren (Polkey, 2003).

Uit de resultaten beschreven in hoofdstuk 2, 3 en 4 kan geconcludeerd worden

dat wanneer contractiele eigenschappen en spiervermoeidheid gemeten worden in

patiënten met COPD, het van belang is factoren zoals fysieke activiteit, geslacht en

rookgedrag mee te nemen om de variatie tussen experimentele groepen te

verkleinen en verkeerde conclusies te voorkomen. Daarnaast leidt hypoxie niet tot
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een uniforme aanpassing van het skeletspierweefsel, waardoor het onmogelijk is

veranderingen in oxidatieve capaciteit of capillarisatie te relateren aan een

verlaagde zuurstofspanning in de bloedbaan van patiënten met COPD.

Toekomstig onderzoek zal gericht moeten worden op het mechanisme welke ten

grondslag ligt aan de verlaagde perifere spiervermoeidheid in de rokers. Het zou

interessant zijn te onderzoeken of, en in welke mate, de vermoeibaarheid

verandert als rokers stoppen met hun verslaving. Hoewel dit proefschrift geen

direct antwoord geeft op de vraag waarom patiënten met COPD een lagere

spiermassa hebben en een verhoogde vermoeidheid ervaren, blijkt uit dit

proefschrift dat de rookverslaving, hypoxie en de fysieke activiteit belangrijke

factoren zijn. In de toekomst zullen de relatieve bijdrage van deze factoren (en

andere) onderzocht moeten worden om tot een integratieve theorie over

spiervermoeidheid en spierzwakte bij deze patiëntengroep te komen.
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