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De onderzoeken die in dit proefschrift beschreven staan, zijn uitgevoerd om een aantal 

antwoorden te verkrijgen op vragen rond het ontstaan en de behandeling van chronisch 

obstructieve longziekten (in het engels afgekort tot COPD).  

In Hoofdstuk 1 is een algemene introductie geschreven over COPD zelf, over de 

ontstekingsreacties bij COPD, en over de relatie hiervan met het langdurig roken van 

sigaretten. Die ontstekingsreacties dragen waarschijnlijk bij aan de ontwikkeling 

van COPD, waarbij onomkeerbare schade is ontstaan en de longfunctie veel harder 

achteruitgaat dan bij niet rokende personen. De huidige behandeling van COPD wordt 

beschreven, waarbij de beïnvloeding van die ontstekingsreacties en de behandeling met 

corticosteroïden centraal staan. De doelstellingen van de studies in dit proefschrift staan 

ook hier beschreven. 

In Hoofdstuk 2 staan de resultaten beschreven van een onderzoek naar corticosteroïd 

behandelingen: een gerandomiseerde, dubbel-blinde en gekruiste studie. Patiënten 

met een relevante rookgeschiedenis, met mild tot ernstig COPD, weinig reversibiliteit 

in de luchtwegvernauwing en zonder astma of allergie in de voorgeschiedenis werden 

bestudeerd. Deze studie toonde aan dat 6 maanden behandelen met het inhalatie 

corticosteroïd budesonide kleine effecten had op de longfunctie en op het aantal 

eosinofiele cellen in het sputum. De studie toonde ook aan, dat verbeteringen in 

longfunctie gelijk opgingen met een afname van de ontstekingsreacties. Van bijzonder 

belang was de bevinding dat in deze studie de patiënten met de beste longfunctie 

bij het begin (en die met de meeste reversibiliteit) het meest verbeterden tijdens de 

behandeling met het inhalatiecorticosteroïd. Dat is in tegenspraak met de internationale 

richtlijnen, zoals die van “GOLD”, waarin staat dat voornamelijk patiënten met een slechte 

longfunctie (FEV1 kleiner dan 50% van de voorspelde waarde) baat zullen hebben van 

inhalatiecorticosteroïden en dus daarmee behandeld dienen te worden. In de huidige 

studie werd een lager aantal exacerbaties gezien tijdens de actieve corticosteroïd 

behandeling dan tijdens placebo, maar dat effect was niet statistisch significant. Wel 

was het gedeelte van de exacerbaties dat extra medische zorg nodig had, lager tijdens 

budesonide behandeling. Het effect op de COPD exacerbaties kan een gevolg zijn van 

het reduceren van het aantal eosinofiele cellen in de luchtwegen.

Een korte behandeling met corticosteroïd tabletten (prednisolon) was niet geschikt om die 

patiënten te identificeren, die later een gunstig effect van het geïnhaleerde corticosteroïd 

budesonide zouden vertonen. Het effect van prednisolon op de ontstekingsreacties bij 

individuele patiënten was niet voorspellend voor de grootte van het effect van langdurig 

budesonide gebruik op zowel longfunctie als ontstekingsparameters. 

In een addendum staat een kleine studie beschreven, die onderdeel uitmaakte van de 

lange termijn studie. Als één van de verklaringen voor het relatief kleine effect van 

corticosteroïden bij COPD is aangevoerd dat er relatief veel van de niet-functionele β 
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vorm van de glucocorticosteroïd receptor aanwezig is, ten opzichte van de actieve α 

vorm. 

Vóór en na de behandeling met het systemische corticosteroïd werd de hoeveelheid 

mRNA van de twee vormen van de receptor gemeten in cellen, verkregen na een lavage 

van de luchtwegen (voornamelijk alveolair macrofagen) en na het voorzichtig schrapen 

langs de luchtwegen (voornamelijk luchtwegepitheelcellen). Het bleek erg moeilijk te 

zijn om op deze manier voldoende celmateriaal te verkrijgen om een goede schatting te 

maken van de twee vormen van de glucocorticosteroïd receptor. In een minderheid van de 

monsters kon de hoeveelheid van de α-vorm bepaald worden. Het mRNA van de β-vorm 

kon in geen enkel monster in kwantitatieve zin worden aangetoond en de hoeveelheid 

mRNA hiervan moet daarom ten minste 18-voudig lager geweest zijn dan het mRNA 

van de α-vorm. Deze bevinding suggereert dat de aanwezigheid van de β-vorm niet de 

verklaring kan vormen voor de relatief bescheiden effecten van corticosteroid bij COPD.  

In Hoofdstuk 3 staan de resultaten beschreven van een uitgebreide analyse van de 

reproduceerbaarheid en de variabiliteit van het bepalen van ontstekingsfactoren in 

geïnduceerd sputum, dat opgehoest kan worden nadat personen een paar minuten 

lang een vernevelde zoutoplossing inademen. De gegevens van de studie in Hoofdstuk 

2 werden gebruikt. Deze analyse toonde aan, dat de reproduceerbaarheid van het 

bepalen van ontstekingsfactoren in geïnduceerd sputum (tweemaal verkregen binnen 

één week en daarna geanalyseerd als het hele sputum monster) goed is. Ook is de 

reproduceerbaarheid vergelijkbaar met eerder beschreven resultaten in sputum monsters 

waarvan alleen geselecteerde sputum proppen geanalyseerd zijn. De binnen-patiënten 

variabiliteit was ongeveer tweevoudig tot drievoudig en de tussen-patiënten variabilitieit 

was ongeveer twee keer zo groot. Op de lange termijn (de gegevens na 3 en 6 maanden 

placebo gebruik) was de reproduceerbaarheid maar iets minder goed dan die op de korte 

termijn. Op basis van deze gegevens werden berekeningen gemaakt worden over het 

aantal patiënten dat noodzakelijk is om verschillen te kunnen meten in ontstekingsfactoren 

bij patiënten met COPD. De conclusie was dat er minimaal 20 patiënten nodig zijn om 

een halvering of verdubbeling van een ontstekingsfactor in geïnduceerd sputum aan te 

kunnen tonen. 

In Hoofdstuk 4 is de aanname bekritiseerd, dat sputum monsters, waarin meer dan 

80% plaat-epitheelcellen aangetroffen worden, niet geschikt zouden zijn voor verdere 

analyse. Dit soort monsters wordt afgekeurd omdat er dan te veel speeksel of ander 

vocht bij het sputum uit de luchtwegen zou zitten, terwijl monsters met een lager % 

epitheelcellen wel geschikt werden bevonden. De gegevens van de corticosteroïd studie 

bij COPD (Hoofdstuk 2) zijn gebruikt, samen met de gegevens van een andere studie bij 

patiënten met astma, waar de effecten bestudeerd zijn van behandelingen en allergeen 

provocaties. Die waarde van 80% epitheelcellen bleek veel te arbitrair te zijn, de huidige 

analyse liet zien dat monsters met maximaal 90% epitheelcellen kunnen worden gebruikt 
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voor de analyse van cel differentiaal tellingen. Deze aanpassing zal het aantal sputum 

monsters dat nu terzijde gezet wordt laten verminderen. 

Daarnaast werd gevonden dat dit % van epitheelcellen ook als een kwantitatieve maat 

voor de verontreiniging (en dus verdunning) van het sputum monster kon worden 

beschouwd. Er werd namelijk een proportionele verlaging van de waarden van alle 

ontstekingsfactoren gevonden. Uit de lineaire relatie van dat % epitheelcellen met de 

waarden van de ontstekingsfactoren kon een simpele formule worden afgeleid waarmee 

gecorrigeerd kan worden voor die verdunning. Toen deze correctie werd gebruikt bij 

de gegevens over de reproduceerbaarheid uit Hoofdstuk 3 nam de variabiliteit van de 

ontstekingsfactoren af en de reproduceerbaarheid toe. Wanneer toegepast, kan met 

deze aanpassingen de statistische kracht van toekomstig onderzoek met geïnduceerd 

sputum worden vergroot. 

In Hoofdstuk 5 is met terugwerkende kracht een analyse verricht op de karakteristieken 

van de COPD patiënten die bij het begin van hun deelname aan de studie van Hoofdstuk 

2 verslechterden en een exacerbatie doormaakten. Dit werd gedaan omdat er een 

onverwacht hoog aantal patiënten sterk verslechterden in de aanloopfase van de 

studie. Deze verslechteringen eindigden voor veel patiënten met een duidelijke COPD 

exacerbatie. Voor een aantal patiënten leidde het zelfs tot uitval uit de studie. In die 

aanloopperiode van de studie werden stabiele patiënten twee maanden gevolgd, terwijl 

hun inhalatiecorticosteroïd behandeling gestopt werd (de meeste patiënten gebruikten 

dat vóór de studie). De exacerbaties konden natuurlijk per toeval gevonden zijn. De 

patiënten moesten vooraf een maand lang stabiel zijn en de aanloopperiode duurde 

twee maanden. Aangezien een doorsnee COPD patiënt één exacerbatie per 12 maanden 

doormaakt is er dus een redelijke kans is dat in een aanloop periode van 2 maanden 

een paar patiënten een exacerbatie meemaken, puur door toeval. Maar omdat het 

aantal exacerbaties veel groter was dan door toeval kon worden verwacht en omdat ze 

allemaal in de eerste 4 van de 8 weken van de aanloopperiode plaatsvonden werd deze 

verklaring verworpen. Er werd geconcludeerd dat de patiënten met de meest ernstige 

COPD (de laagste longfunctie waarden) de hoogste kans op zo’n exacerbatie hadden en 

dat de eosinofiele ontsteking (het hogere aantal witte bloedcellen in sputum en bloed) 

het meest uitgesproken was bij die patiënten die binnen 4 weken erna een exacerbatie 

meemaakten. Zeven van de 20 patiënten die al een inhalatiecorticosteroïd gebruikten 

vóór de aanloopperiode kregen een exacerbatie tegenover maar één van de negen 

patiënten die niet van te voren al een inhalatiecorticosteroïd gebruikten. Dit verschil was 

echter niet statistisch significant, daarom zou dit onderzoek uitgebreid moeten worden 

met meer patiënten om zekerheid hierover te verkrijgen. De selectieve uitval van een 

bepaald type patiënten uit de studie tijdens zo’n aanloopperiode kan een belangrijk effect 

gehad hebben op de uitkomsten in de verdere studie, want het is waarschijnlijk, dat die 

patiënten, die het meest gevoelig waren voor de gunstige effecten van corticosteroïden, 

nu uitgesloten zijn van verdere deelname, terwijl de patiënten die het minst gevoelig zijn, 
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overbleven in de lange termijn studie. Daarom kan deze selectieve uitval de mogelijkheid 

gereduceerd hebben om een gunstig effect van de corticosteroïden aan te tonen.  

In Hoofdstuk 6 staan de resultaten van een studie, waarin de concentratie van twee 

inhalatiecorticosteroïden in longweefsel is bestudeerd: budesonide en fluticason 

propionaat. Patiënten die een operatie zouden ondergaan waarbij een deel van de longen 

zou worden weggehaald, inhaleerden voorafgaand aan de operatie een éénmalige 

dosis van de corticosteroïden en na de operatie werd in het weggehaalde longweefsel 

gezocht naar de corticosteroïden. Ook werden budesonide-esters bepaald, stoffen 

waarvan verwacht werd dat ze zouden worden gevormd in het luchtwegepitheel en 

die de aanwezigheid van budesonide in dit longweefsel kunnen verlengen. De studie 

toonde aan, dat beide corticosteroïden in het longweefsel konden worden aangetoond 

gedurende vele uren na de inhalatie en dat de concentratie van de corticosteroïden hoog 

genoeg was om de glucocorticosteroïd receptoren te kunnen activeren. Budesonide en 

budesonide-esters waren aantoonbaar tot 10 uur en 43 uur respectievelijk, fluticason 

propionaat tot 22 uur na de inhalatie, zodat twee maal daags dosering van de 

inhalatiecorticosteroïden mogelijk is, voor budesonide zelfs een één maal daags doseren 

terwijl de concentratie in het longweefsel hoog genoeg blijft voor de beïnvloeding van 

ontstekingsreacties. De eenmalige dosering van de corticosteroïden was nogal hoog 

in deze studie (1000 microgram), maar tijdens de onderhoudsbehandeling in de studie 

van Hoofdstuk 2 werd elke dag twee maal daags 400 microgram gegeven en zal de 

concentratie van budesonide en budesonide esters in dezelfde orde van grootte geweest 

zijn en dus klinisch relevant. 

In Hoofdstuk 7 worden de resultaten van een studie beschreven, waarin de relatie is 

onderzocht van de aanwezigheid van cytotoxische T-lymfocyten in het longweefsel en 

de ontwikkeling van COPD. Weggehaald longweefsel van patiënten (rokers en ex-rokers) 

met een kleine longtumor werd na de operatie onderzocht. Hoewel maar een kleine 

minderheid van de patiënten al bekend was met een klinische diagnose van COPD, 

bleek maar liefst 41% van de patiënten COPD te hebben, gebaseerd op hun longfunctie 

waarden, dat is veel meer dan de algemeen genoemde 15% tot 20%. Een hoger aantal 

CD8 positieve cytotoxische T-lymfocyten in de luchtwegwand was gerelateerd aan een 

verlaagde longfunctie, net als in eerdere studies. Daarnaast, het aantal CD8 positieve 

T-lymfocyten dat ook granzyme B bevatte en het gehalte aan granzyme B in het sputum 

was gerelateerd aan het verlies aan longfunctie. Dit kan er op wijzen, dat granzymes 

in de luchtwegen een belangrijke rol hebben bij het weefselafbraak in de longen en 

daarmee met de ontwikkeling van COPD. 

In Hoofdstuk 8, de algemene discussie, worden deze bevindingen in groter detail 

besproken en met elkaar in verband gebracht. 
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Samengevat, de huidige studies bevestigen andere studies waarin inhalatie corticosteroïden 

een bescheiden maar meetbaar effect hebben bij COPD, zowel wat betreft longfunctie 

als de ontstekingsreacties in de luchtwegen. Het kleine aantal bestudeerde patiënten 

beperkte de mogelijkheden om statistisch significante behandeleffecten te vinden, 

zowel in veel eerdere studies als in de huidige studie, daarom zijn er met name 

grootschaliger studies nodig om correctere uitspraken te kunnen doen over de effecten 

van onderhoudsbehandeling. Die studies moeten ook gebruikt worden om beter díé 

patiënten te karakteriseren, die het meeste van bepaalde behandelingen zullen profiteren. 

Door het strikt toepassen van insluit-criteria in klinisch onderzoek, zoals die ten aanzien 

van (reversibiliteit in) longfunctie en door het uitsluiten van patiënten die mogelijk het 

meest gevoelig zijn voor corticosteroïd behandeling bij het begin van de interventie 

studies (in de corticosteroïd uitwas periode) krijgen deze studies een kleinere kans om 

behandelingseffecten aan te tonen. Ook is er door deze strikte insluitcriteria een kleinere 

mogelijkheid om de gevonden studieresultaten te kunnen extrapoleren naar de grotere 

populatie van COPD patiënten. De ontstekingsreacties bij COPD zijn erg heterogeen 

en veel cellen en mediatoren spelen een belangrijke rol, met name de neutrofiele en 

eosinofiele cellen, lymfocyten en de eiwit oplossende enzymen zoals neutrofiel elastase 

en de granzymen. Lange termijn onderzoek (meer nog dan doorsnede onderzoek) is 

nodig om de rol van deze cellen en mediatoren verder te ontrafelen en te bepalen wat 

secundair is of de primaire oorzaak van het ontwikkelen bij rokers van de slopende ziekte 

COPD.
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