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INLEIDING

De wereldwijde prevalentie van astma wordt geschat op 334 miljoen en in 
Nederland hebben ongeveer 610.000 mensen de diagnose astma. 3,6% -10% 
van deze astmapatiënten lijden aan moeilijk behandelbaar of ernstig astma. Van 
ernstig astma wordt gesproken als ondanks optimale behandeling met hoge 
dosering inhalatiecorticosteroïden (ICS) en langwerkende bèta-agonisten (LABA) 
klachten en symptomen van astma onvoldoende onder controle zijn. Veelal is er bij 
patiënten met ernstig astma sprake van frequente exacerbaties, hetgeen resulteert 
in ziekenhuisopnames en werk- of school gerelateerd ziekteverzuim. Deze relatief 
kleine groep van patiënten heeft derhalve een aanzienlijke morbiditeit en zelfs 
mortaliteit, en is daarmee verantwoordelijk voor het overgrote deel van de 
gezondheidszorgkosten van astma in zijn geheel. Nieuwe behandelmogelijkheden 
zijn daarom noodzakelijk. 

Kenmerkend voor ernstig astma is onder andere het optreden van structurele 
veranderingen van de luchtwegwand, de zogenaamde luchtweg remodellering 
(‘airway remodeling’). Een belangrijk kenmerk van luchtweg remodellering is de 
toename van glad spiercelweefsel die is geassocieerd met de ernst van astma. 
Bronchiale thermoplastiek (BT) is een nieuwe bronchoscopische behandeling 
die gericht is op het verminderen van glad spierweefsel in de luchtwegen. 
Hiermee heeft BT een ander aangrijpingspunt dan de momenteel beschikbare 
medicamenteuze behandelingen en kan het een uitkomst bieden voor een 
gedeelte van de patiënten met ernstig astma. 

Bronchiale thermoplastiek is een minimaal invasieve behandeling voor ernstig 
astma die bestaat uit drie bronchoscopie sessies in een periode van minimaal 
twee maanden. Achtereenvolgens worden de rechter onderkwab, de linker 
onderkwab en als laatste de beide bovenkwabben met radiofrequente energie 
behandeld. Deze radiofrequente energie wordt gegenereerd door het Alair 
systeem (Boston Scientific, Natick, MA, USA) en afgegeven aan de luchtwegwand 
door een basket katheter die opgevoerd wordt door het werkkanaal van een 
standaard bronchoscoop. Middels het ontplooien van deze basket katheter 
kunnen op systematische wijze de luchtwegen met een diameter van 2-10 mm 
worden bereikt en behandeld, wat neerkomt op gemiddeld 45 activaties van 10 
seconden per longkwab. Tijdens een dergelijke activatie wordt de luchtwegwand 
verwarmd tot 65°C met de bedoeling de hoeveelheid glad spierweefsel te 
reduceren (ablatie). 

Ondanks aangetoonde positieve effecten op klinische uitkomsten zoals 
verbetering van kwaliteit van leven en minder exacerbaties, is het onderliggende 
mechanisme van BT nog maar beperkt opgehelderd. Verschillende potentiele 
mechanismen kunnen ten grondslag liggen aan het effect van BT. Aangezien 
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de luchtwegen een complex samenspel vormen van verschillende cellen en 
structuren met bijbehorende functies is het niet ondenkbeeldig dat het effect van 
BT verklaard wordt door een combinatie van verschillende mechanismen.

Bovenstaande maakt duidelijk dat aanvullend onderzoek naar BT noodzakelijk 
is om het exacte werkingsmechanisme van BT bij patiënten met ernstig astma 
verder te ontrafelen. Tevens zal het ophelderen van het werkingsmechanisme 
waarschijnlijk meer duidelijk maken welk fenotype astma patiënt het meeste 
baat heeft bij behandeling met BT. Met dit doel is in 2014 de TASMA-studie 
van start gegaan, gesubsidieerd door ZonMW en Longfonds. De TASMA-
studie is een multicentrische, gerandomiseerde studie, geïnitieerd vanuit het 
Academisch Medisch Centrum (AMC), waarbij 40 patiënten met ernstig astma 
worden behandeld in het AMC te Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG) te Groningen en de Royal Brompton te Londen (clin.trial.gov 
NL45394.018.13). Dit proefschrift is opgedeeld in 2 delen waarin hoofdstukken 
aan de orde komen die antwoord proberen te geven op openstaande vragen 
rondom BT. 

Bronchial thermopastiek in ernstig asthma

DEEL 1 BRONCHIALE THERMOPLASTIEK

Hoofdstuk 2 biedt een gedetailleerde samenvatting van de luchtweg 
veranderingen bij astma patiënten en een overzicht van de beschikbare literatuur 
over Bronchiale Thermoplastiek (BT). 

Hoofdstuk 3 rapporteert over de haalbaarheid, veiligheid en tevredenheid van 
zowel patiënten als bronchoscopisten voor propofol/remifentanil sedatie tijdens 
een Bronchiale Thermoplastiek behandeling, toegediend door gespecialiseerde 
anesthesiologie verpleegkundigen. Bij 13 patiënten met een ernstige vorm 
van astma die met BT werden behandeld, toonden we aan dat een bronchiale 
thermoplastiek behandeling onder propofol/remifentanil sedatie toegediend door 
gespecialiseerde anesthesiologie verpleegkundige inderdaad haalbaar en veilig 
is en hoge tevredenheid scores heeft van zowel patiënten als bronchoscopisten.

Hoofdstuk 4 bevat een commentaar op een onderzoek waarin voor het eerst het 
effect van Bronchiale Thermoplastiek op de gladde spieren van de luchtweg bij 
patiënten met ernstige astma werd onderzocht. De beschreven afname in de 
onbehandelde middenkwab was onverwacht en kan mogelijk worden veroorzaakt 
doordat de biopten voor en na behandeling op dezelfde plek worden genomen. 

In Hoofdstuk 5 laten we in 14 ernstig astma patiënten zien dat astma symptomen 
en kwaliteit van leven in de helft van het aantal patiënten met ernstig astma 
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verbetert na een behandeling met BT en dat ~80% van de ernstig astma patiënten 
na een behandeling met BT minder long aanvallen heeft.

In Hoofdstuk 6 rapporteren we de verandering van de gladde spier in de 
luchtweg-na Bronchiale Thermoplastiek. De hoeveelheid glad spier weefsel in 
de luchtweg wand voor de BT behandeling werd vergeleken met 6 maanden na 
BT behandeling en met de onbehandelde rechter middenkwab. We vonden een 
afname van de hoeveelheid glad spierweefsel van meer dan 50% na BT terwijl 
de onbehandelde rechter middenkwab onveranderd bleef. Daarnaast vonden we 
een correlatie tussen de mate van luchtwegobstructie (FEV1) en de hoeveelheid 
glad spierweefsel in de luchtweg voor en de afname hiervan na BT. Patiënten met 
een lagere FEV1 hebben meer luchtweg-gladde spier en deze patiënten hadden 
de meeste afname van de luchtweg-gladde spier zien na behandeling met BT.

DEEL 2 BEELDVORMING VAN DE LUCHTWEG WAND

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de beschikbare literatuur over 2 nieuwe 
beeldvormingstechnieken in de longziekten; optical coherence tomografie 
(OCT) en confocal laser endomicroscopie (CLE). OCT is een minimaal invasieve 
beeldvormingstechniek gebaseerd op licht die in combinatie met bronchoscopie 
hoge resolutiebeelden van de luchtwegwand kan genereren die direct zichtbaar 
zijn. Het is een veelbelovende beeldvormingstechniek om de luchtweg en 
luchtweg veranderingen mee te identificeren en kwantificeren. CLE is een real-
time imaging techniek waarbij de luchtweg wand en de alveoli op microscopisch 
niveau kunnen worden afgebeeld. 

In hoofdstuk 8 rapporteren we voor de eerste keer over de haalbaarheid van OCT 
om afzonderlijke luchtweg lagen; de mucosa en submucosa te kwantificeren waarbij 
er een goede en significante correlatie aangetoond is met histologie. Bovendien 
is dit de eerste studie die ex-vivo en in-vivo verkregen OCT afbeeldingen vergelijkt 
waarbij een significante correlatie werd gevonden. De resultaten worden versterkt 
door een hoge reproduceerbaarheid tussen 2 onderzoekers. 

In hoofdstuk 9 hebben we onderzoek gedaan naar acute radiologische 
afwijkingen zichtbaar op een standaard röntgen foto of CT scan van de longen 
direct na behandeling met Bronchiale Thermoplastiek. We concluderen dat de 
incidentie van acute radiologische afwijkingen na BT hoog is, alle CT scans en 
91% van de röntgen foto’s lieten afwijkingen zien. Vier verschillende radiologische 
patronen werden geïdentificeerd; peribronchiale verdichtingen met omringend 
matglas, samengevallen longweefsel (atelectase), gedeeltelijke afsluitingen van 
luchtwegen en bronchiale verwijdingen. Het feit dat deze afwijkingen bij controle 
na zes maanden in vrijwel alle gevallen verdwenen waren, was geruststellend. 
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Hoofdstuk 10 is een commentaar op een publicatie van een andere onderzoeks 
groep die ook acute radiologische afwijkingen na BT beschreven in een 
vergelijkbare ernstige astma populatie. De hoge incidentie van radiologische 
afwijkingen de dag na BT en de beschreven afwijkingen waren grotendeels in 
overeenstemming met de onze. De tegengestelde bevindingen bespreken we in 
hoofdstuk 9. We vonden bijvoorbeeld een lagere incidentie van atelectase (samen 
vallen van longweefsel) in ons cohort. Een verklaring hiervoor kan de gevonden 
relatie zijn tussen directe slijmvliesschade veroorzaakt door BT en de uitbreiding 
van radiologische afwijkingen.




