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Anabolic management in patients with COPD
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Omdat de vetvrije massa bij een groot aantal patienten met COPD verlaagd is,
wordt de prevalentie van een verhoogd energiegebruik in rust overschat.

2. In tegenspraak met de gangbare opinie draagt de verhoogde ademarbeid bij
patienten met COPD niet bij tot het verhoogde energiegebruik in rust, maar eerder
tot een verhoging van het activiteiten-gerelateerde energiegebruik.

3. De lage voedselinname bij patienten met COPD in de stabiele fase en in sterkere
mate tijdens een acute opflakkering van de ziekte is geassocieerd met het hormoon
leptine en met de systemische ontstekingsreactie.

4. Een verhoogde systemische ontstekingsreactie is een belangrijke voorspeller van
het uitblijven van gewichtstoename na geoptimaliseerde voedingstherapie bij
patienten met COPD.
faf/7 proe/sc/?r//?,i

5. Bij patienten met COPD die orale glucocorticosteroiden als onderhoudsmedicatie
gebruiken, leidt longrevalidatie niet tot functionele verbeteringen, tenzij anabole
steroiden worden gesuppleerd.

6. Nadelige acute effecten van voedingssupplementen op de inspanningscapaciteit bij
patienten met COPD worden niet zozeer bepaald door de verhouding koolhydraten
en vetten, als wel door het aantal calorieen.
(M A f. K<?rnieere« ef a/., /J/ne/vcaw Jew/via/ o/C77mca/ Af«/r///o/j 2000,

7. Bij verlaagde testosteronspiegels, voorkomend bij verschillende chronische
ziektebeelden, is suppletie met testosteron meer geindiceerd dan suppletie met
anabole steroiden, om niet alleen een selectief anabool, maar tevens een androgeen
effect te bewerkstelligen.

799S; 7.

8 De ontdekking van het hormoon leptine heeft niet alleen tot nieuwe ziekte-
inzichten geleid, maar ook tot een aandoening onder onderzoekers: leptinomanie.
fG. A Bray, Lance/ 7996; 545,

9. Behandeling met anabole steroiden heeft niet alleen een gunstig effect op de
kwaliteit van leven van patienten met COPD, maar ook op die van hun partners.

10 Zonder stellingen kan een boekenwinkel niet bestaan.
/v F. P. DM«MC, A/r Doo/ey 5oy^
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