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Nederlandse samenvatting

Achtergrond
Longartsen gespecialiseerd in astma viel het op dat patiënten met ernstig astma 

relatief vaak een longembolie hadden doorgemaakt. Een waarneming die ook bij 

andere inflammatoire ziekten wordt gezien, zoals bij reuma en colitis ulcerosa. In de 

medische literatuur is het bekend dat ontsteking en stolling elkaar beïnvloeden. Dus 

ontsteking geeft activatie van stolling en stolling leidt tot een ontstekingsreactie. 

Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op de interactie tussen ontsteking 

door astma en de bloedstolling. Deze interactie hebben we onderzocht in twee 

studies. In de eerste studie hebben we in een observationele studie bij 648 

patiënten met astma gekeken naar de klinische gevolgen van deze interactie en in 

een tweede studie hebben we de pathofysiologische effecten onderzocht in een 

cross-sectionele studie bij 93 patiënten met astma en 33 gezonde proefpersonen. 

In het tweede deel van het proefschrift hebben we de aandacht verplaatst naar 

prednison, het belangrijkste medicijn om een astma-aanval te behandelen. In het 

eerste hoofdstuk van dit 2e deel hebben we in een groot patiënten-cohort gekeken 

of prednison inderdaad klinische gevolgen heeft voor patiënten. De daaropvolgende 

hoofdstukken beschrijven de effecten van prednison op de bloedstolling bij 

patiënten met stabiel astma en gezonde proefpersonen. In het derde en laatste 

deel van het proefschrift wordt het effect van een infectie met rhinovirus, een 

verkoudheidsvirus, beschreven op de activatie van de bloedstolling bij patiënten met 

mild astma en gezonde proefpersonen. De belangrijkste resultaten, conclusies en 

implicaties zijn hieronder samengevat.

Samenvatting van de studies
In het eerste deel van dit proefschrift hebben we de huidige literatuur over 

luchtwegontsteking door astma en bloedstolling onderzocht en beschreven in 

HOOFDSTUK 2. Patiënten met astma hebben een toegenomen activatie van de 

bloedstolling in de luchtwegen, activatie van bloedplaatjes, verminderde functie 

van het natuurlijke antistollings-systeem (proteïne C en antithrombine III), en een 

afgenomen stollingsafbraak (fibrinolyse). Protease geactiveerde receptoren (PARs) 

zorgen voor de interactie tussen de luchtwegontsteking en de activatie van de 

bloedstolling bij experimenteel astma. PAR2 activatie, door ofwel proteases van het 

stollingssysteem danwel proteases van gewone allergenen, draagt bij aan de ernst 

van de astma.

In HOOFDSTUK 3 hebben we de incidentie van diepe veneuze trombose en 

longembolie onderzocht bij poliklinische patiënten met mild/matig astma en ernstig 

astma en deze incidentie vergeleken met een populatie met vergelijkbare leeftijd en 
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geslacht. 648 patiënten met astma (365 met mild/matig en 283 met ernstig astma) uit 

3 Nederlandse astma-klinieken zijn in deze studie onderzocht. Alle patiënten hebben 

een vragenlijst ingevuld over: de diagnose diepe veneuze trombose en longembolie, 

risicofactoren, geschiedenis van astma en medicatie gebruik. Alle veneuze trombo-

embolieën waren objectief geverifieerd. In deze studie beschrijven wij dat patiënten 

met astma, vooral ernstig astma, een verhoogd risico hebben op het krijgen van 

een longembolie, maar niet op het krijgen van een diepe veneuze trombose. Bij 

patiënten met ernstig astma is dit risico zelfs 8.9x verhoogd in vergelijking met de 

gewone populatie. Dit verhoogde risico is geassocieerd met de ernst van astma 

(hazard ratio 3.3) en het gebruik van prednison tabletten (hazard ratio 2.8). Deze 

studie geeft aan dat het risico op het krijgen van een longembolie verhoogd is bij 

patiënten met astma en vooral bij patiënten met prednison afhankelijk astma.

In HOOFDSTUK 4 hebben we het effect van de ernst van astma verder onderzocht 

in een groep van 93 patiënten met astma van verschillende ernst en 33 gezonde 

proefpersonen. In dit cohort hebben wij eiwitten van de bloedstolling en fibrinolyse, 

en de trombine generatie test vergeleken tussen gezonde proefpersonen, en 

patiënten met mild/matig, ernstig en prednison-afhankelijk astma. In deze studie 

toonden we aan dat patiënten met stabiel astma een geactiveerd stollingssysteem 

hebben in vergelijking met gezonde proefpersonen. Dit geactiveerde 

stollingssysteem wordt aangetoond door de verhoogde waarden van enkele 

belangrijke stollingseiwitten zoals, plasminogeen activator inhibitor type 1 (PAI-1), 

plasmine-α2-antiplasmine complex (PAPc), en von Willebrand factor (vWF) in perifeer 

bloed en een toename van de trombine generatie test met verhoogde waarden 

van het peak trombine, velocity index en endogene trombine potentiaal (ETP). De 

activatie van het stollingssysteem is geassocieerd met de mate van ernst van de 

astma. Daarnaast, is er een correlatie tussen vWF en ETP met neutrofielen, maar niet 

met eosinofiele ontstekingscellen. Hieruit concludeerden we dat de drempel waarbij 

de stolling wordt geactiveerd is verlaagd bij patiënten met astma, vooral bij patiënten 

met ernstig astma. Astmatische ontsteking draagt daardoor bij aan het risico op het 

krijgen van een veneuze tromboembolie.

In het tweede deel van dit proefschrift verleggen wij de aandacht naar de invloed 

van corticosteroïden op de bloedstolling vooral bij patiënten met stabiel astma 

en gezonde proefpersonen. Sinds enige tientallen jaren wordt er vermoed dat 

corticosteroïden de bloedstolling bevorderen. Echter de klinische relevantie hiervan 

is tot op heden nooit onderzocht. Daarom hebben wij in HOOFDSTUK 5 het risico 

op een symptomatische longembolie bij patiënten die corticosteroïden gebruiken 

onderzocht in de PHARMO Record Linkage System, een Nederlandse populatie 

gebaseerde apothekers-registratie. In totaal werden er 4.495 patiënten met een 

1e ziekenhuisopname voor longembolie in de periode van 1998 tot en met 2008 
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vergeleken met 16.802 controle patiënten van vergelijkbare leeftijd en geslacht 

zonder doorgemaakte longembolie. Wij vonden in deze grote populatie-gebaseerde 

case-control studie dat het gebruik van corticosteroïden was geassocieerd met 

een viervoudig verhoogd risico op het krijgen van een longembolie, zowel op 

basis van een tijds- als dosis-afhankelijke manier. Het grootste risico op het krijgen 

van een longembolie wordt gezien in de eerste 30 dagen van het gebruik van 

corticosteroïden (6x verhoogd risico) en voor de hoogste dagelijkse dosering (10x 

verhoogd risico). Maar, ook bij patiënten met het gebruik van een lage dosering 

prednison is het grootste risico op het krijgen van een longembolie (2,8x verhoogd 

risico) binnen de 1e maand na start van de behandeling met corticosteroïden in 

vergelijking met het risico van chronische gebruikers.

Om het effect van corticosteroïden op de bloedstolling verder te onderzoeken 

hebben we een gerandomiseerde dubbel-blind placebo gecontroleerde studie 

uitgevoerd om het effect te beoordelen van een korte stootkuur prednisolon op de 

bloedstolling bij patiënten met astma en gezonde proefpersonen. In HOOFDSTUK 6 

beschrijven we het effect van prednisolon op de bloedstolling bij 60 patiënten 

met stabiel astma van verschillende ernst. Patiënten ontvingen 0,5 mg/kg/dag 

prednisolon voor 10 opeenvolgende dagen. Patiënten in de prednisolon groep 

hadden verhoogde spiegels van vWF (20%), PAI-1 (37% toename, een absolute 

toename van 8 ng/ml) en afgenomen spiegels van PAPc (een daling van 11,5%, en 

een absolute daling van 51,4 µg/L). Hoewel het trombine-antitrombine complex (TATc) 

en de D-dimeer niet veranderde liet de trombine generatie test juist een stijging 

van het peak trombine en velocity index zien (respectievelijk een stijging van 11% en 

25%). Prednisolon gaf meteen een stijging van de neutrofielen en een daling van de 

eosinofielen, CRP en het uitgeademde stikstofoxide (FeNO).

Hieruit concludeerden wij dat prednisolon een verhoogde stollingsactivatie geeft 

bij patiënten met stabiel astma door een toename van de stollingsactivatie en een 

afname van de fibrinolyse. Prednisolon kan daardoor bijdragen aan de vorming van  

een trombus indien de astma wordt geactiveerd door een stolling bevorderende 

prikkel. Deze resultaten zijn waarschijnlijk niet alleen belangrijk voor patiënten met 

astma, maar voor alle patiënten met een inflammatoire aandoening die regelmatig 

corticosteroïden nodig hebben.

In HOOFDSTUK 7 beschrijven we de effecten van prednisolon in een groep 

van 31 gezonden proefpersonen die 0,5 mg/kg/dag prednisolon kregen. Ook 

deze proefpersonen kregen de prednisolon gedurende 10 opeenvolgende dagen. 

Gezonde proefpersonen die prednison kregen hadden net als patiënten met astma 

in vergelijking met de placebo groep een toename van vWF (18%) en PAI-1 (toename 

80%, absoluut: 4,6ng/ml), maar PAPc veranderde niet. De trombine generatie test 

nam ook bij gezonde proefpersonen toe. Het peak trombine nam met 16% toe en 
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de velocity index met 41%, terwijl er geen verandering optrad in TATc en D-dimeer. 

Uit deze studie concludeerden wij dat prednisontabletten een activatie van het 

stollingssysteem geven in het bloed van gezonden proefpersonen. Daarbij verlaagt 

het de drempel om een trombus te vormen, waardoor dit een verklaring zou kunnen 

zijn voor het verhoogde risico op het krijgen van een veneuze tromboembolie bij 

patiënten met een inflammatoire aandoening, zoals reuma of de ziekte van Crohn.

In het laatste deel van dit proefschrift onderzochten wij het effect van een 

infectieuze prikkel op de bloedstolling in gezonde proefpersonen en patiënten 

met astma. In HOOFDSTUK 8 onderzochten we het effect van een experimentele 

rhinovirus infectie (Rhinovirus type 16 (RV16)) op de stolling in een observationele 

studie. Veertien gezonde proefpersonen en 14 patiënten met zeer mild astma 

(zonder onderhoudsdosering met inhalatiecorticosteroïden) werden geïncludeerd in 

de studie. Uit deze studie kwam naar voren dat er na een infectie met het rhinovirus 

bij patiënten met zeer mild astma er een activatie van de stolling in de luchtwegen 

optrad door een toename van de micropartikel-geassocieerde tissue factor (TF) 

activiteit in de bronchoalveolaire lavage vloeistof (BAL-vocht). Deze micropartikel-

geassocieerde TF activiteit en TATc correleerden met zowel de activiteit van 

neutrofielen als eosinofielen (respectievelijk myeloperoxidase en eosinofiel 

cationisch proteïne). Naast deze lokale activatie van de stolling, is de hoeveelheid 

RV-16 virusdeeltjes in het longspoelvocht (BAL-vocht) lineair geassocieerd 

met enkele waarden van de fibrinolyse en stollingsactivatie in het bloed. Wij 

concludeerde uit deze studie dat rhinovirus zowel een lokale activatie van de stolling 

als een virusdeeltjes afhankelijke activatie van de stolling in het bloed laat zien.


