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Inleiding 

COPD 
COPD is de afkorting van het Engelstalige “Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease”, hetgeen staat voor chronisch obstructieve 
longziekten. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een 
progressieve en niet volledig omkeerbare vernauwing van de 
luchtwegen. COPD omvat de ziektebeelden chronische bronchitis en 
longemfyseem. Kortademigheid, hoesten en vermindering van het 
inspanningsvermogen zijn de voornaamste klachten van patiënten 
met COPD en leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks 
functioneren. Roken is de belangrijkste risicofactor voor het 
ontwikkelen van COPD, hoewel minder dan een kwart van alle rokers 
deze aandoening krijgt. Volgens de huidige schattingen heeft 10 
procent van de volwassen wereldbevolking een matige tot zeer 
ernstige vorm van COPD; de verwachting is dat COPD in 2020 de 
derde meest voorkomende doodsoorzaak wereldwijd zal zijn.  
In de klassieke benadering werd COPD puur gezien als een 
longziekte, gebaseerd op de aanwezigheid van chronische 
luchtwegvernauwing. In de laatste decennia zijn er echter 
belangrijke manifestaties buiten de longen beschreven bij patiënten 
met COPD. Deze manifestaties worden ook wel aangeduid als de 
systemische effecten van COPD en omvatten onder andere 
veranderingen in de voedingstoestand en abnormaal functioneren 
van de skeletspieren. 

Voedingstoestand 
Verstoringen in de voedingstoestand komen regelmatig voor bij 
patiënten met COPD. Het totale lichaamsgewicht is opgebouwd uit 
vetmassa en vetvrije massa. Om een indruk te krijgen van de 
voedingstoestand van patiënten met COPD wordt naast gewicht en 
lengte, tegenwoordig ook in toenemende mate de vetvrije massa 
gemeten. De vetvrije massa van het lichaam bestaat uit celmassa 
(de eiwitten en mineralen van spieren, organen en botten) en water. 
De vetvrije massa wordt gebruikt als maat voor de hoeveelheid 
spiermassa. In de afgelopen decennia is duidelijk geworden dat 
veranderingen in de voedingstoestand belangrijke gevolgen hebben 
voor COPD patiënten. Hoewel uit eerder onderzoek al bekend was 
dat gewichtsverlies een negatieve invloed heeft op de overleving van 
deze patiënten, is nog niet zo lang geleden aangetoond dat vooral 
verlies van vetvrije massa de prognose van COPD patiënten nadelig 
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beïnvloedt. Daarnaast is verlies van vetvrije massa bij COPD 
patiënten, onafhankelijk van het lichaamsgewicht, een belangrijke 
oorzaak van spierzwakte, verminderd inspanningsvermogen en 
verlaagde kwaliteit van leven. 

Sarcopenie 
Het woord ‘sarcopenia’ is een samenvoegsel van het Griekse ‘sarco’ 
(vlees) en ‘penia’ (gebrek) en betekent in de letterlijke vertaling 
‘gebrek aan vlees’. De medische term ‘sarcopenie’ wordt gebruikt om 
het verlies aan spiermassa en spierfunctie op hoge leeftijd te 
beschrijven. Hoewel de afname van spiermassa deel uitmaakt van 
het natuurlijke verouderingsproces, is sarcopenie een belangrijke 
oorzaak van spierzwakte, verminderde mobiliteit en toenemende 
afhankelijkheid bij gezonde ouderen. Belangrijke factoren die 
bijdragen aan het ontstaan van sarcopenie zijn inactiviteit, afname 
van functioneren van het zenuwstelsel op hogere leeftijd en 
veranderingen in de eiwitstofwisseling.    
De verstoringen in de voedingstoestand die optreden bij een deel van 
de patiënten met COPD vertonen gelijkenis met sarcopenie. Er wordt 
gesproken over COPD patiënten met ‘sarcopene kenmerken’ indien 
er sprake is van een verminderde vetvrije massa (als maat voor de 
spiermassa) in combinatie met een normaal of zelfs toegenomen 
lichaamsgewicht. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat 
vooral het verlies aan vetvrije massa nadelige gevolgen heeft voor 
het functioneren en de overlevingskans van patiënten met COPD. 

Skeletspieren 
Abnormaal functioneren van de skeletspieren is een tweede 
systemisch effect van COPD en leidt tot spierzwakte en verminderd 
inspanningsvermogen bij patiënten met deze aandoening. In de 
afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de aard en 
oorzaak van het disfunctioneren van de skeletspieren van met name 
de onderste ledematen. Naast afname van de hoeveelheid 
spiermassa, zijn er bij COPD patiënten veranderingen in de 
samenstelling van de skeletspiervezels. Er is sprake van een 
verschuiving van zuurstofafhankelijke vezels met een groot 
uithoudingsvermogen (type I vezels) naar zuurstofonafhankelijke 
vezels (type II vezels). Deze laatste worden gekenmerkt door een 
snellere en grotere kracht, maar ook door een toegenomen 
vermoeibaarheid. Naast deze verschuiving in spiervezelsamenstelling 
is de energiestofwisseling van de skeletspieren van COPD patiënten 
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verstoord. De activiteit van enzymen die voedingsstoffen verbranden 
met behulp van zuurstof (oxidatieve enzymen) is verlaagd, waardoor 
de skeletspieren voor hun energievoorziening afhankelijker zijn van 
de afbraak van suikers in afwezigheid van zuurstof (glycolyse). De 
beschreven veranderingen leiden tot een verminderde kracht, 
uithoudingsvermogen en efficiëntie van de aangetaste skeletspieren. 

Overige systemische effecten 
Naast de verslechterde voedingstoestand en abnormaal functioneren 
van skeletspieren zijn er diverse andere systemische effecten 
beschreven bij patiënten met COPD. Hormonale verstoringen, 
veranderingen in de eiwitstofwisseling, botontkalking en angst en 
depressie komen frequent voor bij deze aandoening. Hoewel de lijst 
met systemische effecten steeds langer wordt, zijn de mechanismen 
die eraan ten grondslag liggen grotendeels onbekend. De afgelopen 
jaren is duidelijk geworden dat chronische ontstekingsreacties een 
belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van COPD. Naast een 
permanente ontsteking van de luchtwegen als gevolg van de 
inhalatie van sigarettenrook, is er sprake van chronische 
ontstekingsreacties in de bloedbaan. Hoewel de origine van deze 
systemische ontstekingsreacties nog grotendeels opgehelderd dient 
te worden, is de aanwezigheid van dergelijke chronische 
ontstekingsreacties bij patiënten met COPD geassocieerd met verlies 
aan spiermassa, verslechterde inspanningscapaciteit en verminderde 
kwaliteit van leven. Ook spelen deze chronische ontstekingsreacties 
mogelijk een rol bij het verhoogde risico op hart- en vaatziekten en 
bij de ontwikkeling van verminderde insuline gevoeligheid bij 
patiënten met COPD. Naast chronische ontstekingsreacties op 
lichaamsniveau spelen andere mechanismen een rol bij het ontstaan 
van de manifestaties van COPD buiten de longen. Gasuitwisse-
lingsstoornissen, inactiviteit, verminderde voedselinname en 
medicatiegebruik dragen in meer of mindere mate bij aan 
veranderingen in voedingstoestand, energiestofwisseling en 
functionaliteit. 

Behandeling 
Het groeiend besef dat COPD een longziekte is met manifestaties 
buiten het primair aangedane orgaan, heeft belangrijke gevolgen 
voor de medische praktijk. In aanvulling op de traditionele 
medicamenteuze behandeling van de chronische luchtwegvernauwing 
vraagt de hedendaagse behandeling van COPD om een holistische 
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benadering. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 
diverse aspecten van de aandoening. Aansluitend op de constatering 
dat verstoringen in de voedingstoestand en functioneren van 
skeletspieren belangrijke consequenties hebben voor deze patiënten, 
zijn er strategieën ontwikkeld om de nadelige veranderingen in 
lichaamssamenstelling en skeletspieren om te keren. Doel van deze 
nieuwe behandelingsmodaliteiten is het verlichten van symptomen 
en het verbeteren van overleving van COPD patiënten. 
Longrevalidatie, waarbij door middel van bijvoeding, 
inspanningstraining en gebruik van weefselopbouwende medicatie 
(zoals anabole steroïden) voedingstoestand en spierfunctie worden 
verbeterd, is uitgegroeid tot een essentiële component in de 
behandeling van patiënten met matig tot ernstig COPD. 

Doel van het onderzoek 

Het bestuderen van de verdeling van skeletspierdisfunctie tussen 
onderste en bovenste ledematen bij patiënten met COPD was het 
eerste doel van dit onderzoek. Met de verkregen resultaten wordt 
beoogd het inzicht in de oorzaak van abnormaal functioneren van de 
skeletspieren bij COPD patiënten te vergroten en de ontwikkeling van 
specifieke interventies gericht op het verbeteren van spierfunctie te 
bevorderen. De huidige kennis van skeletspieren van patiënten met 
COPD is grotendeels gebaseerd op resultaten van onderzoeken naar 
de onderste ledematen omdat er maar vrij weinig onderzoek gericht 
op de bovenste ledematen was. De resultaten van deze onderzoeken 
waren bovendien niet eenduidig. Verlaagde vetvrije massa en 
verstoringen in de energiestofwisseling dragen bij aan 
skeletspierdisfunctie. Heterogeniteit in de verdeling van deze 
factoren tussen verschillende spiergroepen kunnen leiden tot klinisch 
belangrijke verschillen in spierfunctie tussen onderste en bovenste 
extremiteiten. Derhalve worden in dit onderzoek diverse aspecten 
van skeletspierfunctie van onderste en bovenste ledematen gemeten 
en bestudeerd in relatie tot veranderingen in vetvrije massa. Naast 
kracht en uithoudingsvermogen van de skeletspieren wordt de 
mechanische efficiëntie bepaald. Dit is een maat voor energiegebruik 
van de spier per eenheid van geleverde arbeid.   
De invloed van verstoringen in het energiemetabolisme en de functie 
van de skeletspieren bij patiënten met COPD op de cellulaire 
(intermediaire) stofwisseling, waarbij voedingsstoffen worden 
omgezet in energie en bouwstoffen, is vooralsnog onbekend. 
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Bovendien dragen veranderingen in glucose (suiker) metabolisme, 
vetafbraak (lipolyse) en skeletspier-eiwitombouw mogelijk bij aan 
verstoringen in de voedingstoestand en in het bijzonder aan het 
verlies van vetvrije massa bij deze patiënten. Het tweede doel van 
dit onderzoek is dan ook het bestuderen van de 
substraatstofwisseling (glucose, vet en eiwit) in relatie tot 
veranderingen in de lichaamssamenstelling bij patiënten met COPD. 

Functionele gevolgen van sarcopenie in COPD 

In het eerste deel van dit proefschrift wordt de relatie tussen 
lichaamssamenstelling, spierfunctie en inspanningsvermogen 
bestudeerd. Hoofdstuk 2 bevat een systematische literatuurstudie 
naar de overeenkomsten in de veranderingen die optreden in de 
skeletspieren bij patiënten met chronisch orgaanfalen. Spierzwakte, 
verschuivingen in spiervezelsamenstelling en afname van de 
zuurstofafhankelijke energiestofwisseling zijn niet alleen kenmerken 
van patiënten met COPD, maar ook van patiënten met chronisch 
hartfalen of chronisch nierfalen. Hoofdstuk 2 onderzoekt tevens de 
potentiële invloed van enkele vaak voorkomende externe factoren op 
de relatie tussen het primair orgaanfalen en de veranderingen in de 
skeletspieren. Verminderde energie-inname komt vaak voor bij 
patiënten met COPD, mogelijk met gevolgen voor de skeletspieren. 
Anorexia nervosa is een ziektebeeld gekenmerkt door extreme en 
langdurige beperking van de energie-inname en deze aandoening 
leent zich daarom bij uitstek om de gevolgen van ondervoeding op 
de skeletspieren te bestuderen. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 
worden patiënten met anorexia nervosa gekenmerkt door 
spierzwakte in combinatie met gemiddeld kleinere type II spiervezels 
en een afname van zuurstofafhankelijke en zuurstofonafhankelijke 
skeletspier-stofwisselingscapaciteit.  
Kortademigheid tijdens geringe inspanning leidt tot een vermindering 
van het niveau van dagelijkse activiteit bij veel patiënten met COPD. 
Afname van lichamelijke activiteit heeft grote invloed op het 
functioneren van skeletspieren en leidt tot een vermindering van het 
spiervezeloppervlakte en het percentage type I spiervezels en een 
verlies aan oxidatieve capaciteit.  
COPD is een aandoening die vooral bij ouderen voorkomt. Zoals 
eerder in dit hoofdstuk beschreven, treden er met het stijgen van de 
leeftijd veranderingen op in de skeletspieren. Deze veranderingen 
worden in detail bestudeerd in hoofdstuk 2; ze omvatten naast 
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verlies aan spiermassa en -functie onder andere vermindering van 
spiervezeloppervlakte van type II vezels, een verschuiving van type I 
naar type II skeletspiervezels en een verminderde oxidatieve 
capaciteit.  
De resultaten van de literatuurstudie in hoofdstuk 2 laten zien dat 
een vermindering van energie-inname en inactiviteit zeer 
waarschijnlijk bijdragen aan de geobserveerde veranderingen in de 
skeletspieren van patiënten met COPD. Hoewel er overeenkomsten 
bestaan tussen de veranderingen die optreden in de skeletspieren 
met het natuurlijk verouderingsproces en in de skeletspieren van 
COPD patiënten, is op dit moment onvoldoende onderzocht of 
leeftijdsgerelateerde veranderingen in versterkte mate of op jongere 
leeftijd optreden bij patiënten met COPD.    
De hoofdstukken 3 en 4 van dit proefschrift behandelen potentiële 
verschillen in spierfunctie en inspanningsvermogen tussen bovenste 
en onderste ledematen bij patiënten met COPD.  
Een verhoogd energiegebruik tijdens lichamelijke inspanning werd 
eerder gerapporteerd bij COPD patiënten; dit kan leiden tot een 
verstoorde energiebalans en gewichtsverlies. In overeenstemming 
met deze observatie werd eerder aangetoond dat het energiegebruik 
per eenheid verrichte inspanning van de beenspieren verhoogd is bij 
patiënten met COPD. Dit duidt op een verlaging van de mechanische 
efficiëntie van de onderste extremiteiten bij deze patiënten. In 
hoofdstuk 3 zijn de mechanische efficiëntie en de 
inspanningscapaciteit van de bovenste ledematen vergeleken met die 
van de onderste ledematen bij COPD patiënten en bij gezonde 
vrijwilligers. In tegenstelling tot de verminderde mechanische 
efficiëntie gedurende beeninspanning, is de mechanische efficiëntie 
van de bovenste extremiteiten van de COPD patiënten vergelijkbaar 
met die van gezonde vrijwilligers. Daarnaast is het 
inspanningsvermogen van de bovenste ledematen, in tegenstelling 
tot het inspanningsvermogen van de onderste extremiteiten, relatief 
behouden bij COPD patiënten.  
In hoofdstuk 4 van dit proefschrift worden de invloed van vetvrije 
massa en de effecten van inspanningstraining op spierfunctie van de 
bovenste en onderste extremiteiten bij patiënten met COPD 
onderzocht. Eerdere onderzoeken hadden vooral zwakte van de 
onderste ledematen aangetoond, terwijl spierfunctie van de bovenste 
extremiteiten onvoldoende was onderzocht. Ook de relatie tussen 
vetvrije massa enerzijds en kracht en uithoudingsvermogen van de 
skeletspier anderzijds was grotendeels onbekend. In deze studie 
worden beide facetten van spierfunctie gemeten op 
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gestandaardiseerde wijze en in een vergelijkbaar protocol voor 
spieren van de onderste (quadriceps spier) en de bovenste (biceps 
spier) ledematen. Binnen de COPD patiënten wordt er onderscheid 
gemaakt tussen een groep met een normale vetvrije massa en een 
groep met een verlaagde vetvrije massa. Spierkracht van de 
quadriceps en de biceps blijkt in dezelfde mate te zijn aangedaan bij 
de COPD patiënten, terwijl het verlies van uithoudingsvermogen van 
de spieren beperkt blijft tot de onderste ledematen. Het verlies van 
quadriceps-kracht is groter bij patiënten met een verminderde 
vetvrije massa dan bij patiënten met een normale vetvrije massa, 
terwijl biceps-kracht en het uithoudingsvermogen van onderste en 
bovenste extremiteiten vergelijkbaar zijn bij beide groepen. Na 
inspanningstraining als onderdeel van een longrevalidatieprogramma 
wordt er een toename in kracht en uithoudingsvermogen van de 
quadriceps-spier waargenomen, terwijl de spierfunctie van de biceps-
spier niet verandert. 
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een verlaging van 
vetvrije massa niet alleen nadelige gevolgen heeft voor de 
spierfunctie en overlevingskans van COPD patiënten met 
ondergewicht, maar ook van COPD patiënten met een normaal 
lichaamsgewicht. Toename van vetvrije massa bij patiënten met een 
sarcopene voedingstoestand heeft derhalve in theorie positieve 
effecten. In hoofdstuk 5 wordt het effect van een 
trainingprogramma met intensieve inspanning op de 
lichaamssamenstelling van patiënten met een normaal gewicht maar 
een verlaagde vetvrije massa onderzocht. Daarnaast wordt de relatie 
tussen veranderingen in voedingstoestand en veranderingen in 
spierfunctie en inspanningsvermogen bestudeerd. In de studie wordt 
een significante toename in lichaamsgewicht geobserveerd, welke 
wordt veroorzaakt door een toename van vetvrije massa. Hoewel de 
vetvrije massa een belangrijke determinant is van 
inspanningsvermogen en spierkracht in deze sarcopene 
patiëntengroep, blijkt de associatie tussen de veranderingen in 
voedingstoestand en functionele capaciteit gering. Daarnaast blijkt 
de leeftijd van patiënten mede voorspellend voor spierkracht en 
inspanningsvermogen, onafhankelijk van de vetvrije massa. 
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Substraatstofwisseling in relatie tot sarcopenie in 
COPD 

Het tweede deel van dit proefschrift bevat de studies naar potentiële 
verstoringen in de intermediaire stofwisseling bij patiënten met 
COPD in relatie tot veranderingen in voedingstoestand. De 
intermediaire stofwisseling wordt in deze onderzoeken gemeten door 
gebruik te maken van stabiele isotopen. Dit zijn natuurlijk 
voorkomende maar zeldzame varianten van atomen met een andere 
massa. Het verschil in gewicht is het gevolg van een verschillend 
aantal neutronen. Door dit massaverschil kunnen deze isotopen 
onderscheiden worden van de natuurlijk veel voorkomende atomen. 
Door moleculen met ingebouwde stabiele isotopen via de bloedbaan 
toe te dienen aan COPD patiënten, is het mogelijk om de 
stofwisseling van deze moleculen in detail te bestuderen. Dit gebeurt 
aan de hand van de verschijningssnelheid van deze moleculen tijdens 
infusie, aangezien de verhouding tussen deze verzwaarde moleculen 
en de natuurlijk in het lichaam voorkomende moleculen een maat is 
voor de stofwisselingssnelheid.  
In hoofdstuk 7 wordt de suikerstofwisseling bestudeerd. Door 
middel van een stabiel isotoop van glucose (suiker) worden 
potentiële verschillen in glucoseproductie van het lichaam gemeten 
tussen COPD patiënten en gezonde vrijwilligers. Op grond van de 
verminderde zuurstofafhankelijke skeletspierstofwisseling, chronisch 
zuurstofgebrek en veranderingen in de voedingstoestand werden er 
aanpassingen in glucosemetabolisme verwacht bij COPD-patiënten. 
De studie laat zien dat de basale glucoseproductie verhoogd is bij 
patiënten met COPD, in vergelijking met gezonde vrijwilligers. Deze 
verhoging is aanwezig in rusttoestand, maar wordt versterkt door 
lichamelijke inspanning. De veranderingen in glucoseproductie zijn 
het meest uitgesproken bij patiënten met ondergewicht, maar treden 
tijdens inspanning ook op bij patiënten met een normaal 
lichaamsgewicht. Daarnaast zijn er indirecte aanwijzingen voor 
verminderde insulinegevoeligheid bij de COPD patiënten met een 
normaal lichaamsgewicht.     
In de hoofdstukken 8 en 9 van dit proefschrift wordt de rol van 
potentiële verstoringen in vet- en spiereiwitafbraak onderzocht 
binnen de veranderingen in voedingstoestand die optreden bij 
sarcopene COPD patiënten.  
Op grond van eerder onderzoek waren er indirecte aanwijzingen dat 
een verminderde vetafbraak bijdraagt aan het ontstaan of 
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handhaven van een relatief grote vetmassa bij COPD patiënten met 
een sarcopene voedingstoestand. In hoofdstuk 8 wordt de 
vetafbraak van sarcopene COPD patiënten vergeleken met die van 
gezonde vrijwilligers met een vergelijkbare Quetelet-index (gewicht 
gedeeld door lengte in het kwadraat). Daarnaast worden mogelijke 
verschillen in vetafbraak gemeten tussen sarcopene patiënten en 
COPD patiënten met ondergewicht en een verlaagde vetmassa. 
Studies bij kankerpatiënten hebben immers aangetoond dat een 
verhoogde vetafbraak een oorzaak kan zijn van verlies aan vetmassa 
en gewichtsverlies. In de huidige studie wordt de vetafbraak 
gemeten met behulp van een stabiele isotoop van glycerol. 
Vetafbraak en concentraties van hormonen betrokken bij de 
vetafbraak (catecholamines, insuline) worden gemeten in rust en 
tijdens stimulatie door middel van een submaximale fietsinspanning. 
Uit het onderzoek blijkt dat de basale en inspanningsgeïnduceerde 
vetafbraak van sarcopene COPD patiënten vergelijkbaar is met de 
vetafbraak van gezonde vrijwilligers. Daarnaast is de vetafbraak van 
COPD patiënten met ondergewicht niet verschillend van de andere 
twee groepen. Desondanks blijken er significante verschillen te 
bestaan in concentraties van hormonen betrokken bij de vetafbraak. 
De resultaten van dit onderzoek suggereren dat verstoringen in de 
vetafbraak niet bijdragen aan verstoringen in de voedingstoestand 
bij patiënten met COPD. Waarschijnlijk is niet het behoud van 
vetmassa maar het selectieve verlies aan vetvrije massa een 
belangrijk mechanisme in het ontstaan van een sarcopene 
voedingstoestand bij patiënten met COPD. Deze hypothese wordt 
onderzocht in hoofdstuk 9, waarin eiwitafbraak en eiwitstofwisseling 
van de skeletspier op het hele lichaamsniveau worden gemeten bij 
COPD patiënten met ondergewicht en een verlaagde vetvrije massa. 
Deze worden vergeleken met de eiwitafbraak en -stofwisseling van 
COPD patiënten en gezonde vrijwilligers met een normaal gewicht en 
vetvrije massa. In de studie wordt een stabiele isotoop van het 
aminozuur 3-methylhistidine gebruikt om de afbraaksnelheid van 
spiereiwit te bepalen. Er wordt geen verschil gevonden in 
eiwitstofwisseling op heel lichaamsniveau tussen de verschillende 
groepen. De skeletspier-eiwitafbraak van patiënten met 
ondergewicht en een verlaagde vetvrije massa blijkt echter duidelijk 
verhoogd ten opzichte van patiënten en gezonde vrijwilligers met 
een normaal gewicht en vetvrije massa. De resultaten van dit 
onderzoek suggereren dat selectief verlies van skeletspiermassa een 
belangrijke rol speelt bij de afname van vetvrije massa en bijdraagt 
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aan het ontstaan van een sarcopene lichaamssamenstelling bij een 
subgroep van COPD-patiënten.  
Naast de groep van sarcopene COPD patiënten (gekenmerkt door 
een verlaagde vetvrije massa in combinatie met een behouden 
vetmassa en lichaamsgewicht) komt er ook vetzucht (obesitas) voor 
bij patiënten met COPD. Mensen met obesitas hebben een sterk 
verhoogd lichaamsgewicht, hetgeen vooral het gevolg is van 
toegenomen vetmassa. Er zijn steeds meer aanwijzingen voor een 
verband tussen COPD en vetzucht, hoewel de aard hiervan 
vooralsnog onbekend is. Hoofdstuk 10 van dit proefschrift biedt een 
perspectief op deze associatie en richt zich vooral op de potentiële 
bijdrage van vetzucht aan de systemische ontstekingsreacties en het 
ontstaan van insuline resistentie binnen COPD. Net als patiënten met 
COPD worden personen met obesitas gekenmerkt door chronische 
ontstekingsreacties op lichaamsniveau; deze dragen bij aan de 
ontwikkeling van verminderde gevoeligheid voor insuline en 
uiteindelijk zelfs aan diabetes mellitus type 2 (ouderdomssuiker). Het 
wordt steeds duidelijker dat chronische ontstekingsreacties bij 
mensen met vetzucht het gevolg zijn van abnormaal functioneren 
van de vetcellen. Deze zijn vergroot en bevatten grote aantallen 
ontstekingscellen, vooral macrofagen. Daarnaast is de afgelopen 
jaren bekend geworden dat vetcellen ontstekingsstoffen (adipokines) 
produceren en uitscheiden. Lokaal zuurstoftekort ten gevolge van 
verminderde doorbloeding van de vergrote vetcellen draagt 
waarschijnlijk bij hieraan. 
COPD patiënten met een relatief of absoluut toegenomen vetmassa 
hebben in theorie een verhoogde kans op abnormale vetcelfunctie. 
De verminderde capaciteit van de skeletspieren om vetten te 
verbranden in combinatie met het verhoogde aanbod van vetten 
vanuit het overtollige vetweefsel leidt tot een verhoogde kans op 
vetstapeling in de skeletspieren. Deze vetstapeling is gerelateerd aan 
het ontstaan van verminderde insuline gevoeligheid. Daarnaast 
treedt er bij patiënten met ernstig COPD regelmatig zuurstoftekort 
op lichaamsniveau op, hetgeen niet het geval is bij gezonde 
personen met vetzucht. Dit systemische zuurstoftekort kan in theorie 
het gebrek aan zuurstof in de vergrote vetcellen van COPD patiënten 
met overmatige vetmassa versterken. Daarmee kan het vrijkomen 
van ontstekingsstoffen uit de vetcellen in de bloedbaan worden 
gestimuleerd en kunnen de chronische ontstekingsreacties in stand 
worden gehouden. Zoals reeds beschreven worden deze chronische 
ontstekingsreacties gezien als een belangrijke factor in het verlies 
van vetvrije massa bij patiënten met COPD en in het ontstaan van 
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een verminderde gevoeligheid voor insuline. Onderzoek naar het 
functioneren van vetcellen in relatie tot zuurstofgebrek en chronische 
ontstekingsreacties op lichaamsniveau bij patiënten met COPD is een 
uitdaging voor de nabije toekomst; mogelijk geeft dit meer inzicht in 
de ontwikkeling van systemische effecten van de aandoening, zoals 
verlies aan vetvrije massa. 
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