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The last few years it has become clear that in addition to local lung impairment
also systemic disturbances such as weight loss, loss of muscle mass and alterations
in muscle metabolism are related to morbidity and mortality of patients with
chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The presence of these systemic
abnormalities is not surprising because in COPD various contributing factors such
as hypoxia, inflammation, and oxidative stress, have been identified which have
a significant systemic impact. In this thesis several systemic abnormalities and
influencing factors were investigated in more detail.

The clinical significance of systemic impairment was described in chapter 2. Early
nonelective readmission can be regarded as a failure of the previous hospital
admission, and therefore as a short-term outcome parameter in exacerbated COPD.
In chapter 2. risk factors for early nonelective readmission were investigated, with
special emphasis on body weight. Two groups of patients were compared: cases
readmitted within 2 weeks after discharge and controls not readmitted within 3
months of discharge. Parameters describing morbidity, comorbidity, maintenance
treatment and social factors were not different between the two groups. Also, the
severity of the exacerbation as assessed with lung function and blood gases did
not differ. The two groups only differed from each other with respect to body
weight and body weight changes: cases lost weight during hospitalization, while
controls remained weight stable. Furthermore, both weight loss during hospitaliz-
ation and low body weight on admission were found to be associated with early
nonelective readmission. These findings provide further support for the concept
that nutritional status is related to morbidity in COPD.

In several peripheral muscles of COPD patients, indications have been found for
a decreased oxidative metabolism at rest as well as during exercise. Furthermore,
decreased oxidative capacity was found to be related to decreased exercise
capacity. To investigate skeletal muscle energy metabolism in more detail, in
chapter 3, high energy phosphate status was analyzed in resting anterior
tibialis muscle. Comparing stable COPD patients with healthy control subjects
no differences in absolute concentrations of muscle high energy phosphate
compounds such as adenosine triphosphate (ATP), adenosine diphosphate (ADP),
adenosine monophosphate (AMP) and phosphocreatine (PC) were found. However,
ATP/ADP and PC/C ratios were significantly lower in COPD patients. In healthy
subjects, muscle concentrations of inosine monophosphate (IMP), a deamination
product of AMP, are very low and elevated IMP levels are only found during high
intensity exercise. However, in COPD patients, IMP levels were already found to
be elevated in resting muscle. Furthermore, IMP levels were found to be inversely
related to muscle ATP/ADP ratios. Therefore it was suggested that the results of
this study indicate an imbalance between the utilization and resynthesis of ATP
in resting muscle of patients with stable COPD. Comparing COPD patients with
elevated IMP levels, with COPD patients without detectable IMP levels, diffusion
capacity was lower in the former patient subgroup. Because a decreased diffusion
capacity may be associated with hypoxemia during exercise, it was suggested that
intermittent hypoxemia contributes to the observed enhanced muscle IMP levels
in COPD patients.
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As stated above, a decreased oxidative capacity has been reported in quadriceps
femoris muscle of COPD patients. In contrast to these findings, in chapter 4,
comparing COPD patients with healthy control subjects, no differences in oxidative
and glycolytic enzyme capacities were found in tibialis anterior muscle. It was
hypothesized that this discrepancy might be caused by functional differences
between tibialis anterior and quadriceps femoris muscle.
Corticosteroids are known to influence muscle protein and amino acid metabolism.
Furthermore, it has been suggested that corticosteroids alter mitochondrial metab-
olism and induce myopathic changes. However, in chapter 4, a comparison between
COPD patients using maintenance treatment with low dose oral prednisolone, and
COPD patients who never used maintenance treatment with glucocorticosteroids,
showed no effect of this treatment on parameters of muscle energy metabolism
and on qualitative muscle morphology.

In COPD, muscle wasting can occur independently of fat loss, suggesting
disturbances in protein metabolism. Because amino acids are the currency of
protein metabolism, in chapter 5, muscle and plasma amino acid levels were
investigated. In an earlier study in COPD patients, fat free mass depletion
was found to be associated with hypermetabolism and systemic inflammation.
Therefore, also relationships between amino acid levels, and the acute phase
response as measured by lipopolysaccharide-binding protein (LBP) levels, and
resting energy expenditure were evaluated. In contrast to findings in acute
diseases associated with muscle wasting, in stable COPD patients, increased
muscle glutamine (GLN) levels were found. Furthermore, muscle glutamate
(GLU) levels were decreased. Both an impaired outward GLN transport and
altered intracellular GLN metabolism were proposed as mechanisms. Regarding
the latter possibility it can be hypothesized that the ammonia (NH )̂ needed to
produce GLN might come from the AMP deaminase reaction, as IMP levels have
been reported to be elevated in tibialis anterior muscle in stable COPD patients
(chapter 3).
In plasma, the sum of all amino acids was decreased in the patient group, largely
because of decreased levels of alanine, GLN and GLU. LBP levels were increased in
COPD patients as compared with controls and showed a positive correlation with
resting energy expenditure. Furthermore, LBP levels were found to be negatively
related to the sum of all plasma amino acids. Decreased plasma GLN and alanine
levels were primarily responsible for this relationship. Plasma LBP levels were not
related to muscle amino acid levels. As yet, it not exactly clear how to explain
the observed relationship. In animal studies of acute inflammatory processes,
indications have been found that amino acids are redirected from muscle to the
liver for acute phase protein synthesis and gluconeogenesis. It was hypothesized
that the observed decreased concentration of total plasma amino acids and its
relationship with LBP levels can be explained by an increased need for amino acids
for synthesis of acute phase proteins and as fuel for immune cells, which cannot be
met by efflux of amino acids from muscle.

Several indications of systemic inflammation have been found in stable COPD
patients. Red blood cells (RBC) can be viewed as circulating antioxidant carriers.
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The nonenzymatic antioxidant glutathione (GSH) in RBC may be enhanced upon
exposure to inflammatory mediators or oxidative stress. In chapter 6 the relationship
between an acute phase response (measured by C-reactive protein (CRP)) and RBC
GSH levels was examined in clinically stable COPD patients. In more than half of the
COPD patients detectable CRP levels were found. In patients with detectable CRP
levels, RBC GSH levels were significantly related with CRP levels. No relationships
were found between RBC GSH levels and lung function, use of medication or
smoking status. The relationship between RBC GSH levels and plasma CRP levels
was interpreted as an adaptive response of RBC to oxidative stress caused by the
inflammatory state.

Chapter 7 comprises the general discussion of this thesis, including therapeutic
possibilities aiming at systemic impairment in COPD.





I l l





Samenvatting 113

De afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat naast lokale pulmonale stoornissen,
ook systemische afwijkingen zoals gewichtsverlies, afname van spiermassa en
veranderde spierstofwisseling gerelateerd zijn aan de morbiditeit en mortaliteit
van patienten met chronisch obstructief longlijden (COPD). Het is niet onverwacht
dat systemische afwijkingen worden gevonden bij patienten met COPD, omdat bij
deze aandoening verschillende factoren, zoals hypoxie, ontsteking en oxidatieve
stress een rol speien, die allen ook systemische effecten hebben. In dit proefschrift
werden een aantal systemische afwijkingen en factoren die een rol spelen bij COPD
nader onderzocht.

In hoofdstuk 2 werd het klinisch belang van systemische afwijkingen bij COPD
beschreven. Vroege niet-electieve heropnames kunnen beschouwd worden als een
ongewenst beloop na de voorafgaande ziekenhuis opname en kunnen daarom
gebruikt worden als körte termijns uitkomstparameter van COPD exacerbaties.
In hoofdstuk 2 werden risicofactoren met betrekking tot vroege niet-electieve
heropname onderzocht, met speciale aandacht voor het lichaamsgewicht. Er
werden twee groepen patienten met elkaar vergeleken: patienten die binnen 2
weken na ontslag opnieuw moesten worden opgenomen (cases) en patienten die
minstens 3 maanden na ontslag niet opnieuw opgenomen hoefden te worden
(controls). Beide groepen verschilden niet ten aanzien van parameters betreffende
morbiditeit, comorbiditeit, onderhoudsbehandeling en sociale factoren. Bovendien
bleek de ernst van de exacerbatie, zoals bepaald met longfunctie en bloedgassen
niet verschillend. De twee groepen verschilden alleen van elkaar wat betreft
lichaamsgewicht en gewichtsveranderingen: de "cases" verloren gewicht tijdens
de opname, terwijl het lichaamsgewicht van de "controls" niet veranderde.
Bovendien bleken gewichtsverlies tijdens opname en een laag uitgangsgewicht
bij opname geassocieerd te zijn met het voorkomen van vroege niet electieve
heropnames. Deze bevindingen ondersteunen het concept dat bij COPD patienten
de voedingsstatus is geassocieerd met de morbiditeit.

Bij onderzoek in verschillende perifere spieren van COPD patienten zijn aanwijzingen
gevonden voor een verminderde oxidatieve stofwisseling, zowel in rust als
gedurende inspanning. Deze verminderde oxidatieve capaciteit bleek gerelateerd
te zijn aan verminderde inspanningscapaciteit. Om het energie metabolisme in de
spier in meer detail te bestuderen, werd in hoofdstuk 3 de energierijke fosfaat
status bepaald in de anterior tibialis spier in rust. Er werden in dit onderzoek
geen verschillen gevonden tussen stabiele COPD patienten en gezonde controle
Personen voor wat betreft absolute concentraties van energierijke fosfaten, zoals
adenosine trifosfaat (ATP), adenosine difosfaat (ADP), adenosine monofosfaat
(AMP) en creatine fosfaat (PC) in de spier. De ATP/ADP en PGC ratios waren
wel significant verlaagd bij de patienten met COPD. Inosine monofosfaat (IMP)
wordt geproduceerd tijdens deaminatie van AMP. Bij gezonde personen is de
IMP concentratie in rüstende spieren altijd erg laag. Verhoogde IMP concentraties
worden alleen gevonden tijdens zware inspanning. Opvallend was dat bij de
patienten met COPD al verhoogde IMP concentraties werden gevonden in de
rüstende spier. Bovendien bleken IMP concentraties omgekeerd evenredig gerela-
teerd te zijn aan de ATP/ADP ratio in de spier. Op grond van deze resultaten werd



114 Chapter 9

gesuggereerd dat er bij patienten met stabiel COPD sprake is van onevenwichtigheid
tussen verbruik en aanmaak van ATP in de rüstende tibialis anterior spier. COPD
patienten met een verhoogde IMP concentratie in de spier bleken, vergeleken
met COPD patienten waarbij geen IMP in de spier kon worden aangetoond,
een verminderde diffusie capaciteit voor koolmonoxide te hebben. Omdat een
verminderde diffusie capaciteit geassocieerd is met het optreden van hypoxemie
tijdens inspanning, werd gesuggereerd dat intermitterend optredende hypoxemie
bij zou kunnen dragen aan de verhoogde IMP concentraties in de spier bij COPD
patienten.

Zoals boven vermeld werd in eerder onderzoek bij COPD patienten een verminderde
oxidatieve capaciteit gevonden in de quadriceps femoris spier. In hoofdstuk 4
werden oxidatieve en glycolytische enzym capaciteiten bepaald in de tibialis
anterior spier. De enzym capaciteiten bleken bij stabiele COPD patienten niet te
verschillen van die van gezonde proefpersonen. Het werd verondersteld dat het
verschil met eerdere bevindingen werd veroorzaakt door functioned verschillen
tussen de tibialis anterior en de quadriceps femoralis spier.
Het is bekend dat corticosteroiden de eiwit en aminozuur stofwisseling
beTnvloeden. Bovendien is in eerder onderzoek gesuggereerd dat corticosteroiden
invloed kunnen hebben op de mitochondriale stofwisseling en bovendien
myopathische veranderingen kunnen induceren. In hoofdstuk 4 werden daarom
twee groepen patienten met ernstig COPD met elkaar vergeleken: patienten die
een onderhoudsbehandeling met laag gedoseerde orale prednisolon gebruikten
en patienten die nooit een onderhoudsbehandeling met corticosteroiden hebben
gebruikt. Het bleek dat een onderhoudsbehandeling met laag gedoseerd predniso-
lon geen effect had op metabole parameters betreffende de energie stofwisseling
in de spier. Ook werd bij COPD patienten geen effect van deze behandeling op de
kwalitatieve morfologie van de spier gevonden.

Onafhankelijk van het feit of er ook sprake is van verlies aan vetmassa, kan zieh
bij COPD patienten verlies van spiermassa voor doen. Deze bevinding suggereert
een stoornis in de eiwit stofwisseling. In hoofdstuk 5 werd het aminozuurprofiel
in plasma en in de tibialis anterior spier bestudeerd. Uit eerder onderzoek is
gebleken dat vermindering van vet-vrije massa bij COPD patienten is geassocieerd
met een verhoogd rustmetabolisme en systemische ontsteking. In verband hiermee
werden ook de verbanden tussen aminozuur concentraties, de acute fase respons
uitgedrukt als concentratie van het lipopolysaccharide binding protein (LBP), en
het energie verbruik in rust onderzocht. In tegenstelling tot bevindingen bij
acute ziekten die gepaard gaan met spiermassa verlies, werd bij patienten
met stabiel COPD een verhoogde concentratie glutamine (GLN) in de spier
gevonden. De concentratie glutamaat (GLU) in de spier was verlaagd. Zowel een
gestoord transport van GLN de eel uit, als een veranderde intracellulaire GLN
stofwisseling zouden kunnen bijdragen aan deze bevindingen. Wat betreft de
laatste mogelijkheid zou het zo kunnen zijn dat ammoniak nodig om GLN aan te
maken, wordt verkregen uit de AMP deaminase reactie. Zoals in hoofdstuk 3 is
beschreven, is het gehalte IMP, dat ook verkregen wordt uit de deaminase reactie,
verhoogd bij stabiele COPD patienten.
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In plasma bieek het totaie gehalte aan vrije ammozuren veriaagd te zijn. Oit werd
vooral veroorzaakt door veriaagde gehaltes aan aianine, GLN en GLU. De LBP
concentratie was verhoogd bij stabiele CQPD patienten en was gereiateerd aan het
energte verbruik in rust. Bovendien bfeken LBP concentraties negatief gereiateerd
te zijn aan het totaai gehafte aan vrije aminozuren in piasma. Dit verband bieek
voornametijk bepaald te worden door de verlaagde GLN en aianine concentraties
in plasma. De LBP concentraties in piasma bleken niet gereiateerd te zijn aan de
aminozuur concentraties in de spier. Het is op dit moment niet geheet duidelijk
hoe de gevonden verbanden verklaard kunnen worden, in dieronderzoeken naar
acute ontstekingsprocessen zijn aanwijzingen gevonden dat aminozuren vanuit
de spier gebruikt worden in de fever voor de aanmaak van acute fase eiwitten
en voor giuconeogenese. in hoofdstuk 5 werd verondersteid dat het gevonden
verlaagde totale gehalte aan vrije aminozuren in plasma en het verband met de
LBP concentraties verklaard zouden kunnen worden utt een vergrote behoefte
aan aminozuren voor aanmaak van acute fase eiwitten, terwiji de afgifte van
aminozuren vanuit de spier tekort schiet.

Bij patienten met stabiei COPD zijn aanwijzingen gevonden dat er sprake kan zijn van
systemische ontsteking. Rode bloedcelien kunnen gezien worden als circulerende
dragers van antioxidanten. In rode bloedcetlen kan de concentratie van het
antioxidant glutathion (GSH) toenemen na biootstelling aan ontstekingsmediatoren
of aan oxidatieve stress. In hoofdstuk 6 werd de relatie tussen de acute fase
respons (gemeten als de plasma concentratie van C-reactive protein (CRP)) en de
concentratie van GSH in de rode bloedcelien onderzocht bij patienten met stabiei
COPD. Bij meer dan de helft van de patienten met COPD werden aantoonbare CRP
concentraties in plasma gevonden. Bij patienten waarbij aantoonbare plasma CRP
gehaltes gevonden werden, bieek de concentratie van GSH in de rode bloedcel
gereiateerd te zijn aan het CRP gehalte in het plasma. Er werden geen verbanden
gevonden tussen het GSH gehalte in de rode bloedcel en de longfunctie, het
gebruik van medicatie of roken. Het gevonden verband tussen het GSH gehalte
in de rode bloedcel en de CRP concentratie in plasma werd gemterpreteerd als
een adaptieve respons van de rode bloedcel op oxidatieve stress veroorzaakt door
ontsteking.

Hoofdstuk 7 behelst de algemene discussie van dit proefschrift.




