Spierverlies en chronische
vermoeidheid

Gaan hand in hand bij palliatieve kankerpatiënten
Voedingsinterventies en bewegingsprogramma’s die de spiermassa in stand houden
of – nog beter – vergroten, kunnen bij kankerpatiënten mogelijk behandelingsgerelateerde vermoeidheidsklachten verminderen. Dat suggereren onderzoekers van
VUmc in een studie, die onlangs verscheen in de Journal of Cachexia, Sarcopenia
and Muscle.
Eén van de meest voorkomende bijwerkingen van reguliere behandelingen van
kanker is chronische vermoeidheid. Kenmerkend voor die vermoeidheid is dat
hij niet afneemt door rust of slaap, en
vaker op de voorgrond treedt naarmate
een patiënt al langer wordt behandeld.
Hoewel de kans op cancer related fatigue minder groot is als de behandeling
alleen uit een operatie bestaat, heeft
het type behandeling weinig invloed op
de vermoeidheid. Ook leeftijd is geen
factor van betekenis.
Hoe cancer related fatigue precies ontstaat, is niet bekend. Er zijn theorieën
dat de behandelmethoden de electrolytenbalans in het lichaam of de cellulaire energiehuishouding verstoren.
Een andere mogelijkheid is dat ontstekingseiwitten als Tumor Necrose Factor-alpha en interleukine-2 en -6 in de
hersenen een continue sensatie van vermoeidheid bewerkstelligen.
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Beweging
Lichaamsbeweging kan volgens recent
onderzoek chronische vermoeidheid bij
kankerpatiënten verzachten. Spaanse
bewegingswetenschappers, verbonden
aan de universiteit van Granada, publiceerden in 2013 bijvoorbeeld een trial
waarin ze borstkankerpatiënten drie
keer per week 60 minuten aan wateraerobics lieten doen – met als gevolg een
forse afname van de vermoeidheid.1
Vooral aerobe bewegingsvormen zijn
beloftevol. Een recente metastudie
toonde aan dat krachttraining bij kankerpatiënten weliswaar vermoeidheid
vermindert, maar ook dat het positieve
effect beperkt was.2 Volgens Nederlands
onderzoek hoeven kankerpatiënten zich
bij het sporten niet in te houden als ze
om hun vermoeidheid willen verminderen.3 Hoog-intensieve bewegingsvormen leveren in ieder geval op dit punt
net zoveel op als matig-intensieve.

Spierverlies en chronische vermoeidheid

De musculaire factor
In het onderzoek dat Elisabeth Neefjes
en haar collega’s onlangs publiceerden
in de Journal of Cachexia, Sarcopenia
and Muscle bestudeerden de onderzoekers 233 patiënten met longkanker,
dikkedarmkanker, borstkanker en prostaatkanker. De deelnemers kregen palliatieve chemotherapie. Met CT-scans
bepaalden de onderzoekers de spiermassa van de studiedeelnemers, en met
een gestandaardiseerde vragenlijst de
ernst van hun vermoeidheid.
Van de patiënten rapporteerde 41 procent chronische vermoeidheidsklachten, en bij ongeveer de helft was volgens
de scans sprake van een afname van de
spiermassa. Bij de vrouwen kon Neefjes
geen verband tussen vermoeidheid en
de spiermassa ontdekken, maar bij de
mannen ging een grotere afname van
de spiermassa hand in hand met meer
vermoeidheid.

De meeste oncologen geloven vooralsnog dat niet spierverlies vermoeidheidsklachten veroorzaakt, maar dat
chronische vermoeidheid spierverlies
in de hand werkt. Door vermoeidheid
laten kankerpatiënten hun dieet versloffen en bewegen ze minder – en als
gevolg daarvan verliezen kankerpatiënten versneld spiermassa. Ook Neefjes is
er niet zeker van dat een afname van de
spiermassa in ieder geval bij de mannelijke kankerpatiënten vermoeidheid verergert. Maar als toekomstige studies
aantonen dat dit wel degelijk het geval
is, dan betekent dit dat bewegingsprogramma’s die de spiermassa op peil houden nog interessanter worden dan ze nu
al zijn.
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