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De spier als regelcentrum
Deel 1: Hoe de spieren onze lichaams
functies beïnvloeden

Spieren brengen ons in beweging, maar dat is niet hun enige 
functie. Wanneer spieren in actie komen, zenden ze signalen 
uit die onder andere zorgen voor het tegengaan van obesitas, 
het vertragen van veroudering en het activeren van ons 
immuunsysteem. Kan bewegen zelfs een wapen zijn in de strijd 
tegen het coronavirus?

FYSIOLOGIE

Ons lichaam zit democratischer in 
elkaar dan je misschien denkt. 
In populaire boeken wordt het mense
lijk lichaam soms vergeleken met 
een fabriek (zie figuur 1). Er is daar 
letterlijk en figuurlijk sprake van een 
topdown organisatie. De hersenen 
bepalen wat er moet gebeuren, de 
spieren en de orgaanstelsels voeren de 
orders uit.
De laatste jaren is dit hiërarchische 
beeld gaan wankelen. Het blijkt dat 
de ‘werkvloer’ heel wat heeft in te 
brengen, en dat geldt dan met name 
voor de spieren. Skeletspieren kunnen 
rechtstreeks met andere weefsels en 
organen communiceren  (‘cross talk’) 
en zo allerlei zaken rege len buiten de 
hersenen om.25 Ook hebben ze invloed 
op de samenstelling en het beleid van 
de ‘directie’ in de bovenkamer. Signa
len vanuit de spieren kunnen leiden 
tot structurele en functionele verande
ringen in de hersenen.4,6 
In deze serie artikelen wordt beschre
ven op welke manieren de spieren 
onze lichaamsfuncties beïnvloeden en 
wat daarvan de gevolgen zijn.

Cytokines en myokines
De communicatie tussen verschillende 
weefsels en organen komt tot stand 
door middel van kleine eiwitmolecu
len, cytokines, die door lichaamscellen 
worden afgescheiden en zich via de 
bloedsomloop kunnen verplaatsen. 

Cytokines die afkomstig zijn uit de 
spieren worden myokines genoemd. In 
het tekst kader Indeling van cytokines 
wordt de naamgeving verder uitgelegd.

Belangrijk voor sport en 
 gezondheidszorg
Myokines worden vooral afgegeven 
wanneer de spieren actief zijn. Welke 
myokines er vrijkomen, en in welke 
hoeveelheden, is per type inspanning 
en soms zelfs per spier verschillend.3 
Myokines dragen er toe bij dat de 
orgaanstelsels (zenuwstelsel, hart 
en bloedvaten, immuunsysteem, 
enzovoort) en de spieren zelf bij 
inspanning optimaal functioneren en 
op de langere duur in goede conditie 
blijven (zie figuur 2). We weten dat 
regel matige inspanning het prestatie
vermogen verbetert en de fysieke en 
mentale gezondheid bevordert. Met 
kennis over het werkingsmechanisme 
en de effecten van myokines kunnen 
we beter begrijpen hoe dat komt. 
Dit inzicht kan vervolgens worden 
toegepast bij training, ziektepreventie 
en revalidatie. Hoe kunnen we de ef
fecten van myokines zo goed mogelijk 
benutten?

Onderzoek nog in een pril 
stadium
De term myokines werd in 2003 
gemunt door de Deense onder zoeker 
Bente Klarlund Pedersen8, die zich 

Figuur 1 | Het lichaam als fabriek (boek

omslag1). 
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met haar team aan de Universi
teit van Kopenhagen al sinds de 
eeuwwisseling met dit onderwerp 
bezighoudt. De laatste jaren is 
het onderzoek wereldwijd in een 
stroomversnelling geraakt. Er wor
den in hoog tempo nieuwe myokines 
ontdekt; anno 2020 staat de teller 
op ruim 650. Van slechts ongeveer 
5% daarvan is de biologische functie 
bekend, en dan vaak alleen nog maar 
bij proefdieren (muizen of ratten).3,4 
Het zal duidelijk zijn dat onze ken
nis over myokines nog in een pril 
stadium verkeert en dat onderzoeks
resultaten met de nodige voorzich
tigheid moeten worden bekeken. Dit 
geldt te meer omdat myokines en 
andere signaalstoffen in het lichaam 
functioneren als een samenhangend 
geheel. Wanneer bijvoorbeeld in een 
experiment de productie van myo
kine A wordt geblokkeerd, kan dit 
tot gevolg hebben dat de myo kines 
B, C en D bepaalde functies van A 
overnemen. Je komt er dan niet 
achter wat myokine A doet onder 
normale omstandigheden.7 

Focus op Interleukine6 (IL6)
Ondanks deze beperkingen zijn er 
toch al conclusies te trekken uit het 

onderzoek. Interleukine6 (IL6) 
is het myokine dat het eerst als 
zodanig werd ontdekt8 en het meest 
uitgebreid is onderzocht. Van dit 
myokine zijn diverse effecten bekend 
die prestatieverhogend werken en 
de gezondheid kunnen bevorderen. 
Laten we IL6 daarom eens onder de 
loep nemen.

Productie en afgifte van IL6
Wanneer een spier in actie komt, 

is IL6 het eerste 
myokine dat wordt 
geproduceerd. De 
prikkel hiertoe 
is waarschijnlijk 
meervoudig: het 
optreden van 
mecha nische krach
ten, de afbraak van 
spierglycogeen en 
(onder sommige 
omstandigheden) 
de toegenomen op
name van glucose 
vanuit het bloed. Al 
deze prikkels heb
ben te maken met 
het vrijmaken van 
energie bij de spier
contractie. Vrijwel 
onmiddellijk na 
het begin van de 

arbeid komt de aanmaak van IL6 in 
de spiercel op gang. Stijging van de 
IL6 concentratie in het bloed volgt 
binnen enkele minuten. In absolute 
zin gaat het om zeer kleine hoe
veelheden. De IL6spiegel in rust 
bedraagt 1 á 2 nanogram (miljardste 
gram) per liter bloedplasma. Bij 
inspanning kan deze waarde tot 100 
maal zo hoog worden. Hoe snel en 
hoe hoog de concentratie IL6 stijgt, 
hangt af van het type inspanning. In 
het algemeen geldt dat de concen
tratie sterker toeneemt naarmate de 
arbeid zwaarder is, langer duurt en 
er meer spiermassa wordt gemobi
liseerd. Dit laatste is waarschijnlijk 
de reden dat bij hardlopen hogere 
IL6concentraties worden gemeten 
dan bij wielrennen. Na afloop van 
de inspanning daalt de IL6spiegel 
weer snel naar de rustwaarde.3,811

Effecten van IL6
Om werkzaam te zijn moeten myo
kines zich binden aan receptoren 
in de buitenmembraan van een 
doelwitcel (zie figuur 3). Voor elk 
myokine bestaan specifieke recep
tormoleculen. Binding van een 
myokine aan een receptor brengt in 
de cel een keten van reacties teweeg 
die uiteindelijk leidt tot een fysio
logisch effect. Dat effect is per type 

Figuur 2 | Belangrijke doelwitorganen en effecten van 

 myokines. Bewerkt naar Severinsen & Pedersen2. 

Indeling van cytokines

Cytokines, ook wel weefselhormonen genoemd, zijn signaalstoffen die worden afge

scheiden door ‘gewone’ lichaamscellen, dus niet door gespecialiseerde hormoonklieren 

zoals de hypofyse of de schildklier. De naam is samengesteld uit de Griekse woorden 

kytos (cel) en kinesis (beweging). Cytokines worden ingedeeld naar het weefsel of het 

orgaan waaruit zij afkomstig zijn. Zo worden myokines geproduceerd door de spieren, 

osteokines door de botten, adipokines door het vetweefsel, hepatokines door de lever, 

enzovoort. Wel is het zo dat sommige cytokines uit verschillende bronnen kunnen ko

men. Het cytokine dat centraal staat in dit artikel, interleukine6 (IL6), werd ontdekt als 

signaalstof van witte bloedcellen (leukocyten). Later bleek dat ook spiercellen, vetcellen 

en botvormende cellen (osteoblasten) IL6 kunnen produceren. IL6 is dus niet alleen 

een leukine, maar ook een myokine, een adipokine en een osteokine.

Een andere indeling gaat uit van de functie. In deze artikelenreeks zijn vooral de exer

kines van belang: cytokines die betrokken zijn bij inspanning (exercise). De meeste tot 

nu toe bekende exerkines worden afgescheiden door de spieren en behoren dus tot de 

myokines.2,5,7
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FYSIOLOGIE

cel verschillend en is ook afhankelijk 
van de conditie van de cel en van 
interactie met andere prikkels die de 
cel bereiken. Zo werkt IL6 tijdens 
inspanning ontstekingsremmend, 
maar bij het doormaken van een 
infectieziekte kan IL6 juist ont
stekingsprocessen bevorderen.5 Over 
dit paradoxale effect meer in het vol
gende deel van deze reeks. Tabel 1 
geeft een aantal effecten die (mede) 
door IL6 tot stand kunnen komen. 
Sommige effecten treden op binnen 
enkele minuten, andere vereisen 
weken of maanden van regelmatige 
activiteit (training) voordat ze waar
neembaar zijn. Hieronder worden 
enkele voorbeelden beschreven.

Autocriene en paracriene 
 effecten
Myokines zijn niet alleen via de 
bloedsomloop (endocrien) werk
zaam. Er zijn ook lokale effecten 
bekend, bij de spiercellen die de 
myokines produceren zelf (auto
crien) en bij andere cellen in hun 
directe omgeving (paracrien). Tot 
die laatste groep behoren stamcel
len (myo blasten), cellen van het 
spierbindweefsel en gladde spiercel
len in de wand van bloedvaten in de 
spier. Autocriene effecten van IL6 
zijn, onder andere, toename van de 
vetzuurverbranding en van de gluco
seopname.11 Een paracrien effect is 
de splitsing van vetten (lipolyse) in 
de vetcellen die deel uitmaken van 
het spierbindweefsel.9

Eliminatie 
van buikvet
Personen met 
ernstig overge
wicht (obesi
tas) lopen een 
verhoogd risico 
op een aantal 
ziekten (onder 
andere hart en 
vaatziekten, 
kanker, diabe
tes type 2) en 
op vroegtijdig 

overlijden. Het meest bepalend voor 
deze risico’s is de hoeveelheid vet 
rond de organen in de buikholte 
(buikvet, visceraal vet). De body 
mass index (BMI, het lichaams
gewicht in kilogrammen gedeeld 
door het kwadraat van de lichaam
slengte in meters) en de hoeveelheid 
vet in het onderhuids bindweefsel 
(subcutaan vet) zijn van minder be
lang.12 Op de vraag hoe dat komt, zal 
ik in een later deel terugkomen.
Duurtraining kan de hoeveelheid 

buikvet doen slinken.13 Wedell 
Neergaard et al.14 hebben aange
toond dat IL6 hierbij een essen
tiële rol speelt (zie figuur 4). Zij 
onderwierpen twee groepen obese 
proefpersonen (BMI > 30) aan een 
trainingsprogramma van 12 weken. 
De training bestond uit drie ses
sies van 45 minuten per week, met 
in elke sessie acht minuten war
mingup gevolgd door 37 minuten 
fietsen op een belastingsniveau van 
7585% van de maximale zuurstof
opname (VO2max). Voorafgaand aan 
en tijdens de trainingsperiode kreeg 
één van de twee groepen injecties 
met tocilizumab, een antilichaam 
dat selectief IL6 receptoren in de 
celmembraan blokkeert. De andere 
groep kreeg placeboinjecties. Na 12 
weken bleek dat alleen bij de place
bogroep de hoeveelheid buikvet was 
afgenomen. Beide groepen vertoon
den overigens een ongeveer gelijke 
toename van de VO2max. Kennelijk 
is dit trainings effect dus niet afhan
kelijk van IL6.

Tabel 1 | Effecten van interleukine6. 
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• stimuleren van vetverbranding

• bevorderen van glucose-opname

• hypertrofie

• stimuleren van botvorming

• onderdrukken van hongergevoel

• stimuleren van adrenalineproductie

• vrijmaken van glucose

• stimuleren van insuline-afgifte

• vertraging transport voedsel van maag naar darm

• splitsing van vetten (lipolyse)

• eliminatie van buikvet

•  omzetten van wit (metabool inactief) naar bruin (metabool 

actief) vetweefsel 

• tegengaan van ontstekingen (bij inspanning)

Figuur 3 | Route van myokines door het lichaam.  
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Eetlust en spijsvertering
Misschien herkenbaar: tijdens het 
sporten krijg je niet snel honger, 
ondanks het verhoogde energie
verbruik (het fenomeen ‘hongerklop’ 
bij uitputtende arbeid is een ander 
verhaal). IL6 speelt hier op twee 
manieren een rol. Ten eerste onder
drukt IL6 de sensatie van eetlust 
of honger op centraal niveau.2 Ten 
tweede vertraagt IL6 het transport 
van voedsel uit de maag naar de 
twaalfvingerige darm.15 Het gevoel 
van verzadiging na een maaltijd 
blijft hierdoor langer aanhouden.

De rode draad
Wanneer je de effecten van IL6 
op een rijtje zet (zie ook tabel 1), 
komt hieruit een gemeenschappelijk 
element naar voren: het creëren van 
een optimaal milieu voor inspan
ning. Energiebronnen (vetten en 
glucose) worden voor de spieren 
toegankelijk gemaakt. Via het stimu
leren van de adrenalineproductie 
komt het hele lichaam in de ‘fight 
or flight’modus. De spijsvertering 
in het maagdarmkanaal wordt op 
een laag pitje gezet, zodat er meer 
zuurstofrijk bloed naar de spieren 
kan stromen. Ontstekingsprocessen, 
die het bewegen zouden kunnen be
lemmeren, worden onderdrukt. Op 
langere termijn draagt IL6 bij tot 
trainingseffecten zoals spierhyper
trofie, botvorming en de eliminatie 
van buikvet.

Van deze effecten 
lijkt alleen het 
laatste exclusief 
gekoppeld te zijn 
aan IL6. Bij de 
overige processen 
zijn ook andere 
myokines be
trokken, zoals de 
interleukines IL4, 
IL7 en IL15 bij 
spierhypertrofie 
en de ‘insulinlike 
growth factor’ 
IGF1 bij botvor
ming.25

Myokines tegen 
corona?
De invloed van 
myokines reikt 
verder dan het 
faciliteren van 
inspanning. Zo zijn er sterke aan
wijzingen dat regelmatig bewegen de 
kans op luchtweginfecties vermin
dert. Ook hebben vaccinaties meer 
effect.16,17 Dit laatste is aangetoond 
voor influenza, maar het lijkt plau
sibel dat dit ook het geval zou kun

nen zijn voor COVID19.18 Myokines 
zouden bij dit alles een grote rol 
spelen. Daarover gaat het volgende 
deel van deze reeks.
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Figuur 4 | Invloed van interleukine6 op het mobiliseren van 

buikvet (naar WedellNeergaard et al.14). 


