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Abstract 

Achtergrond: Astma wordt erkend als een chronische inflammatoire aandoening van de luchtwegen. 

De diagnose van astma wordt echter gesteld aan de hand van het optreden van episodische symptomen 

en een objectieve meting van luchtwegobstructie. Astmasymptomen zijn tevens de belangrijkste reden 

om therapie op te starten bij astmapatiënten en een fundamentele parameter bij de controle van astma. 

Doelstelling: De associatie tussen inflammatie en astmasymptomen werd nagegaan aan de hand van 

een kritische review van de literatuur. Ook de relatie tussen inflammatie en een acute aanval van 

symptomen, de exacerbatie, werd onderzocht. Verder werd gezocht naar factoren die de relatie tussen 

inflammatie en symptomen beïnvloeden. 

Methodologie: Voor deze literatuurstudie werden de online bibliografische databases Pubmed en 

Web of Science geraadpleegd en aan de hand van specifieke zoektermen werden relevante artikels 

geselecteerd.  

Resultaten: Uit de resultaten blijkt inflammatie, gemeten aan de hand van het aantal eosinofielen in 

geïnduceerd sputum en de concentratie uitgeademd stikstofmonoxide, wel degelijk gecorreleerd aan 

symptomen. Vooral ongecontroleerd astma lijkt gepaard te gaan met een hogere graad van 

inflammatie. Exacerbaties gaan altijd gepaard met een toegenomen ontsteking, en die kan zowel 

eosinofiel- als neutrofiel-dominant zijn. Inflammatoire merkers gaan de veranderingen in symptomen 

en luchtwegobstructie die optreden bij een exacerbatie, ook vooraf. Verschillende factoren kunnen de 

relatie tussen inflammatie en symptomen beïnvloeden. Obesitas leidt tot een toename van 

astmasymptomen zonder dat inflammatie verandert. Roken leidt tot ernstiger astma met een meer 

neutrofiele inflammatie. Niet-eosinofiel en ernstig astma zijn twee subtypes van astma waarbinnen 

disconcordantie tussen inflammatie en symptomen optreedt. Een recente studie van Haldar et al. 

onderzocht de relatie tussen inflammatie en symptomen en hield rekening met de verschillende 

beïnvloedende factoren. Verschillende klinische fenotypes werden gevonden waarbij naast 

astmapatiënten met een gelijklopende relatie tussen inflammatie en symptomen, groepen patiënten 

werden beschreven die symptomen vertoonden zonder inflammatie en omgekeerd. Recente studies 

hebben aangetoond dat meting van inflammatoire merkers bij deze groepen een positief effect heeft op 

het aantal exacerbaties en het totaal aantal dosissen corticosteroïden.  

Conclusie: Inflammatie en symptomen lijken meestal aan elkaar gerelateerd en behandeling met 

corticosteroïden kan beide onder controle houden. Binnen de astmapopulatie worden echter 

subgroepen beschreven waar de relatie tussen inflammatie en symptomen verschilt. Deze subgroepen 

hebben mogelijks baat aan een meting van inflammatie om hun ziekte onder controle te houden. 

Verder onderzoek omtrent de specifieke mechanismen van deze klinische fenotypes dringt zich dan 

ook op. 
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Inleiding 

1. Definitie 

Astma behoort tot de groep van de chronische longziekten. De etiologie van astma is tot op heden nog 

steeds niet duidelijk. Het gaat om een multifactoriële aandoening, waarbij genetische- en 

omgevingsfactoren via een complexe interactie aan de basis liggen(1, 2). Doordat de precieze etiologie 

nog niet helemaal uitgeklaard is, kan men geen standaard definitie geven van de ziekte. Astma wordt 

dan ook omschreven volgens zijn pathologische, klinische en fysiologische kenmerken(3). De meest 

recente en algemeen aanvaarde definitie van het GINA (Global INitiative for Asthma) omschrijft de 

ziekte als volgt(3):  

“Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways in which many 

cells and cellular elements play a role. The chronic inflammation is  

associated with airway hyper responsiveness that leads to recurrent 

episodes of wheezing, breathlessness, chest tightness, and coughing, 

particularly at night or in the early morning. These episodes are usually 

associated with widespread, but variable, airflow obstruction within the lung  

 that is often reversible either spontaneously or with treatment.”(GINA report, 

 2008,pagina 2
(3)

) 

Astma wordt hier inderdaad omschreven als een ziekte waarbij chronische inflammatie van de 

luchtwegen centraal staat en die geassocieerd is met de klinische symptomen die astma kenmerken. 

Chronische luchtweginflammatie verhoogt de reactiviteit van de longen, en dit zorgt onrechtstreeks 

voor symptomen als piepende ademhaling, kortademigheid, benauwdheid en hoesten. Het 

fysiologische kenmerk van astma is een episodische luchtwegobstructie die reversibel is, ofwel 

spontaan ofwel na behandeling. Deze omschrijving van astma is echter nog steeds niet perfect, 

aangezien sommige astmapatiënten geen tot een zeer matige reversibiliteit vertonen(4). 

2. Epidemiologie 

Astma is één van de meest voorkomende chronische ziekten in de wereld. Er wordt geschat dat 

ongeveer 300 miljoen mensen momenteel aan een vorm van astma lijden(5). Ondanks honderden 

studies betreffende de prevalentie in alle delen van de wereld, is het door gebrek aan een eenduidige 

definitie moeilijk om een betrouwbare vergelijking te maken tussen deze onderzoeken, en zo een 

algemeen beeld te krijgen van de globale prevalentie(3). De variatie in prevalentie tussen verschillende 

landen en populaties blijkt wel groot te zijn, met cijfers die schommelen tussen 1 en 18%. De redenen 

waarom er zo grote verschillen in prevalentie optreden zijn nog onvoldoende bekend(5).  

Astma is ook wereldwijd toegenomen de laatste decades. Deze toename valt samen met een globale 

toename van allergieën en allergische sensibilisatie. Bewijs hiervan is de parallelle toename van 

allergische rhinitis en eczema gedurende de laatste tientallen jaren(6). Zo wordt in de studie van 
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Latvala et al., over een verloop van 40 jaar, een bijna rechtlijnige toename in de prevalentie van zowel 

astma als allergische rhinitis waargenomen in de Finse populatie(7). Dit kan deels verklaard worden 

door de „hygiëne hypothese‟. Deze theorie suggereert dat door de toegenomen hygiëne jonge kinderen 

minder worden blootgesteld aan infecties en allergenen, zodat hun immuunsysteem hier minder 

resistentie tegen opbouwt. Dit zou de kans op latere ontwikkeling van allergieën en astma verhogen. 

Andere verklaringen zijn de grotere aandacht voor astma en allergieën en een betere diagnosestelling 

voor astma(3). 

3. Pathofysiologie en pathogenese 

De pathogenese van astma is complex en nog steeds onvolledig bekend. In de voorbije decennia zijn 

door uitgebreid en gespecialiseerd onderzoek verschillende theorieën ontstaan, in twijfel getrokken en 

terug verworpen. Zoals vermeld in de definitie wordt algemeen aanvaard dat chronische inflammatie 

centraal staat in de ontwikkeling van astma. Pathofysiologisch wordt astma gekenmerkt door een 

reversibele luchtwegvernauwing en een overgevoeligheid van de luchtwegen. Inflammatie heeft een 

invloed op deze pathofysiologische kenmerken, en op die manier ook op symptomen (figuur 1). De 

specifieke processen die beide karakteristieken van astma aan elkaar linken zijn echter nog niet 

volledig uitgeklaard(8). Een groot deel van deze studie bestudeert dan ook de literatuur aangaande 

deze complexe interacties. 

  

 

Figuur 1: Interactie tussen inflammatie en pathofysiologische kenmerken van astma en hun invloed op 

symptomen. (Aangepast vanuit NHLBI Workshop Report, 2007, p 13(8)) 
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3.1. Luchtwegontsteking 

Het klinische spectrum van astma is zeer variabel maar, ongeacht de ernst, blijft inflammatie de 

centrale en consistente factor in de pathofysiologie van astma. Zoals reeds vermeld in de definitie, 

spelen bij het ontstaan van de ontsteking een groot aantal cellen, cytokinen en mediatoren een rol die 

elkaar onderling beïnvloeden(3). De pathogenese van de ontsteking is vooral bekend voor het 

allergisch astma. Sensibilisatie vindt meestal plaats op jonge leeftijd, en afhankelijk van de graad van 

blootstelling aan het allergeen ontwikkelen deze personen dan een chronische inflammatie(9).De 

chronische ontsteking kan onderverdeeld worden in verschillende fasen. Enerzijds zijn er de acute- en 

late-fase reactie na blootstelling aan allergenen of andere prikkels. Die leiden vervolgens in sommige 

gevallen tot chronische inflammatie en na langere tijd zelfs tot structurele veranderingen, vaak 

beschreven als „remodellering‟(4). 

Sensibilisatie 

Na inhalatie van een allergeen dringt een deel hiervan de epitheellaag van de luchtweg binnen. Daar 

worden de allergenen opgenomen door dendritische cellen. Deze vormen zich om tot antigen-

presenterende cellen en gaan naar regionale lymfeknopen alwaar ze naïeve T-lymfocyten gaan 

stimuleren tot ontwikkeling naar T-helper cellen. Deze allergeen-specifieke T-lymfocyten spelen een 

essentiële rol in de verdere reactie. Door vrijstelling van verschillende specifieke cytokines, waaronder 

IL-4, IL-5, IL-9 en IL-13, activeren zij verschillende celgroepen die allen bijdragen tot de 

inflammatoire reactie. 

De dendritische cellen gaan ook B-lymfocyten activeren. In aanwezigheid van IL-4, vrijgesteld door 

de T-helper cellen, gaan zij matureren tot plasmacellen en allergeen-specifieke IgE-antistoffen 

vrijstellen. Deze IgE-moleculen gaan binden op specifieke receptoren die aanwezig zijn bij mastcellen, 

macrofagen, lymfocyten en andere cellen die een rol spelen in ontsteking(1, 3). 

Acute-fase reactie 

Na blootstelling aan allergenen of andere prikkels worden Ig-E moleculen vrijgesteld. Deze Ig-E 

antistoffen gaan binden op specifieke Ig-E receptoren. Cellen die deze receptoren bevatten worden na 

binding dan ook geactiveerd en gaan de acute-fase reactie initiëren. Vooral mastcellen en macrofagen 

blijken door deze antistoffen geactiveerd te worden(3, 4). 

Mastcellen gaan als gevolg van activatie degranuleren. Hierbij stellen ze verschillende inflammatoire 

mediatoren vrij waaronder histamine, cysteïnyl-leukotriënes en prostaglandine D2. Deze gaan zorgen 

voor een sterke bronchoconstrictie en lekkage van vocht. Een verhoogd aantal mastcellen in gladde 

spiercellen lijkt ook in verband te staan met de hyperreactiviteit van de luchtwegen(8, 10). 

Late-fase reactie en chronische ontsteking 

In de late-fase reactie zorgt vrijstelling van verschillende chemo- en cytokines ervoor dat verschillende 

ontstekingscellen aangemaakt, verzameld en geactiveerd worden. De belangrijkste hiervan zijn de 
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eosinofielen en de T-lymfocyten, hoewel in sommige gevallen vooral neutrofielen kunnen worden 

teruggevonden. Deze neutrofielen treft men vooral aan bij ernstig astma, exacerbaties en bij rokers. 

Eosinofielen worden in het beenmerg geactiveerd en gestimuleerd tot groei via IL-5, dat vrijgesteld 

wordt door de geactiveerde T-lymfocyten. Ze zijn bijna altijd in een verhoogd aantal terug te vinden in 

de luchtwegen van astmapatiënten en stellen eiwitten zoals ECP („Eosinophilic Cationic Proteïn‟) vrij 

die bijdragen tot schade aan de epitheellaag in de luchtwegen. Ook in de structurele veranderingen van 

de luchtweg blijken zij een rol te spelen. Eosinofielen gaan ook een toename van T-lymfocyten 

veroorzaken, die op hun beurt door vrijstelling van mediatoren de inflammatie doen aanhouden. 

Uiteindelijk wordt deze cascade chronisch, zelf zonder aanwezigheid van een uitlokkende prikkel. Er 

ontstaat een chronische inflammatie van de luchtwegen(1, 3, 4, 8, 11). 

Luchtweg remodellering 

Acute inflammatoire processen gaan meestal gepaard met een periode van herstel wat leidt tot een 

volledig herwonnen normale structuur en functie van de luchtwegen. Bij chronisch astma is het echter 

mogelijk dat naast de inflammatoire reactie ook blijvende veranderingen aan de luchtweg kunnen 

optreden. Deze „remodellering‟ zorgt voor ernstiger astma en uiteindelijk tot een blijvende vernauwing 

van de luchtwegen(3). 

Meestal zijn bij de veranderingen verschillende structuren betrokken, waaronder angiogenese en 

dilatatie van bloedvaten, hypertrofie en hyperplasie van de gladde spierwegen, een toegenomen 

aanmaak van slijmbekercellen met hypersecretie van mucus, een verdikking van de lamina reticularis 

en neerslag van collageen leidend tot sub-epitheliale fibrose(12).  

Deze veranderingen verhogen de luchtwegobstructie en -reactiviteit en maken astmalijders minder 

responsief aan behandeling(13). Remodellering van de luchtwegen wordt tegenwoordig niet enkel 

meer gezien als een eindfase van ontsteking maar ook als herstel van de luchtwegen na en als 

bescherming tegen verdere inflammatie. Zo zouden de structurele veranderingen een beschermend 

effect hebben tegen verdere afbraak door de inflammatoire mediatoren(14). 

3.2. Bronchiale hyperreactiviteit 

Onder bronchiale hyperreactiviteit verstaat men de neiging die astmatici hebben om een 

bronchoconstrictie te vertonen als reactie op een groot aantal stimuli. Als reactie op deze stimuli gaan 

hun luchtwegen vernauwen, wat zich vertaalt onder de vorm van symptomen, meer bepaald een 

piepende ademhaling. Typisch voor astma is ook dat deze neiging optreedt bij prikkels die geen effect 

hebben bij het merendeel van de bevolking. Zo kan hyperreactiviteit optreden na inspanning, stress, 

koude of blootstelling aan allergenen. Soms kunnen zelfs emoties of mechanische stimuli zoals 

hoesten of lachen aan de basis liggen van de piepende ademhaling(9). 

De relatie tussen bronchiale hyperreactiviteit en ontsteking van de luchtwegen is complex. Acute 

blootstelling aan allergenen leidt tot een verhoging in de luchtwegreactiviteit, wat gepaard gaat met 
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een influx van inflammatoire cellen in de luchtweg. Dit doet een causaal verband vermoeden tussen 

luchtweginflammatie en een overdreven reactie van de luchtwegen. In een grote studie van Crimi et 

al.(15) werd echter geen enkel verband gevonden tussen de graad van luchtwegreactiviteit en het 

aantal inflammatoire cellen in geïnduceerd sputum of broncho-alveolaire analyses.  

Ook andere factoren naast acute inflammatie, zoals remodellering, worden verantwoordelijk geacht 

voor de grote verschillen in hyperreactiviteit van de luchtwegen tussen astmapatiënten(3). Tot op 

heden zijn de mechanismen tussen luchtweg hyperreactiviteit en inflammatie echter nog onvoldoende 

gekend(3). Deze scriptie handelt enkel over de rechtstreekse impact van inflammatie op symptomen en 

het nagaan van de relatie tussen inflammatie en bronchiale hyperreactiviteit valt dan ook buiten het 

onderzoeksdomein. 

3.3. Luchtwegvernauwing 

Luchtwegvernauwing is hét pathofysiologische kenmerk van astma en sommige klinische symptomen 

zijn het directe gevolg van deze vernauwing(16). Vier factoren kunnen onderscheiden worden in de 

ontwikkeling van luchtwegvernauwing. Deze worden zowel in het GINA-report als in de Guidelines 

van het NHLBI vermeld(3, 8).  

Gladde spiercontractie: dit is de belangrijkste oorzaak van een plotse vernauwing van de 

luchtwegen en treedt op als reactie op verschillende mediatoren en neurotransmitters. Bij blootstelling 

aan allergenen wordt vooral de IgE- afhankelijke vrijstelling van mediatoren zoals histamine, 

metacholine en prostaglandines uit mastcellen in de luchtweg verantwoordelijk geacht. Aspirines en 

andere non-steroïdale anti-inflammatoire drugs kunnen ook acute obstructie veroorzaken bij sommige 

patiënten. Ook bronchiale hyperreactiviteit kan leiden tot een plotse gladde spiercontractie. Hierbij 

treedt de contractie op als gevolg van een overdreven reactie op bepaalde stimuli zoals koude, 

inspanning, roken of bepaalde irritantia. Het onderliggend mechanisme is nog niet volledig ontrafeld 

en omvat waarschijnlijk een combinatie van vrijstelling van mediatoren, pro-inflammatoire cytokines 

en neuronale reflexen. Gladde spiercontractie treedt voornamelijk acuut op en reageert meestal goed 

op bronchodilatoren(3, 8, 16). 

Oedeem van de luchtweg: treedt op als gevolg van de toename van de capillaire permeabiliteit en 

lekkage van de kleine bloedvaten, met verdikking van de mucosa en een toegenomen 

luchtwegweerstand als gevolg. Vaak liggen dezelfde inflammatoire mediatoren die bij de contractie 

van de gladde spieren een rol spelen, aan de oorzaak. Deze vorm van vernauwing blijkt vooral 

belangrijk bij het optreden van exacerbaties. 

Hypersecretie van mucusproppen: één van de karakteristieke kenmerken van ernstig astma is de 

overproductie van mucus. Dit leidt tot vernauwing van het lumen van de luchtwegen, en door de 

ontwikkeling van proppen van mucus kunnen distale luchtwegen volledig afgesloten raken. Dit proces 

van obstructie treedt voornamelijk op bij patiënten met langdurige aanvallen van ernstig astma of 
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diegenen die aan een chronische vorm van astma lijden. De oorzaak moet vooral gezocht worden bij 

een verhoging in het aantal slijmbekercellen en een verhoogde secretie van deze celgroep. 

Remodellering van de luchtweg: door structurele veranderingen wordt de luchtweg nauwer, wat 

leidt tot een continue en chronische luchtwegobstructie. Dit treedt meestal na een lange periode op bij 

mensen met chronisch astma(3, 8, 16). 

4. Symptomatologie 

Een klinische diagnose van astma is vaak pas mogelijk na het vaststellen van duidelijke symptomen. 

Bij astma zijn dit piepende ademhaling, hoesten, kortademigheid en een gevoel van benauwdheid. 

Hierbij is piepende ademhaling de meest voorkomende klacht en wordt het vaakst gebruikt als 

klinische parameter. De kans dat deze symptomen een uiting zijn van astma is groter indien ze 

episodisch optreden of het gevolg zijn van een blootstelling aan allergenen. Ook als deze klachten 

optreden na blootstelling aan niet-specifieke irritantia zoals rook, sterke geuren of inspanningen moet 

aan astma gedacht worden. Verder hebben astmaklachten een specifiek patroon: ze zijn zeer variabel, 

verergeren meestal gedurende de nacht en reageren op de gepaste astmatherapie(3).  

 

Het meten en inschatten van de frequentie van symptomen over een bepaalde tijdsperiode is een 

belangrijk hulpmiddel om de ernst van astma te kunnen karakteriseren. Er zijn dan ook vele 

verschillende soorten vragenlijsten ontwikkeld om symptomen na te vragen. De symptomen kunnen 

zowel kwalitatief (geen, matig, mild, ernstig) als kwantitatief worden gemeten. Vaak wordt gebruik 

gemaakt van een discrete numerieke schaal waarop symptomen dan gescoord worden, hoewel er ook 

studies bestaan die een visuele analoge schaal gebruiken(17, 18). Er is evenwel veel heterogeniteit in 

deze vragenlijsten waardoor men soms kan twijfelen aan de betrouwbaarheid ervan. Slechts enkele 

studies hebben voorlopig de validiteit van deze vragenlijsten onderzocht(18, 19). 

In vele studies wordt de evaluatie van symptomen geïntegreerd in een grotere analyse van de controle 

van astma. Hierbij vraagt men niet enkel naar de symptomen maar gaat men ook na of er exacerbaties 

optreden, wat de nood is aan medicatie, hoe het zit met de longfunctie en of de patiënt beperkingen 

ondervindt in de dagelijkse activiteiten. Er zijn tal van vragenlijsten die hiervoor werden opgesteld. 

Een recente review van Halbert et al.(20) toont aan dat er momenteel vijf daarvan als betrouwbaar 

kunnen worden beschouwd in het kader van onderzoek. Of deze vragenlijsten, los van enig onderzoek, 

ook nuttig kunnen zijn in de dagelijkse klinische praktijk, moet nog verder nagegaan worden(3). 

5. Diagnose van astma 

De diagnose van astma is meestal gebaseerd op de aanwezigheid van karakteristieke symptomen. 

Daarnaast is vooral een meting van de longfunctie, en dan vooral de reversibiliteit van de 

abnormaliteiten, van essentieel belang. Patiënten met astma kunnen soms een slechte perceptie of 

herkenning van symptomen hebben, zeker als de astma reeds lang aanwezig is. Meting van de 
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longfunctie geeft een beeld van ernst van luchtwegobstructie, alsook van de reversibiliteit en 

variabiliteit ervan, en is het sluitstuk voor de diagnose van astma. De longfunctie heeft praktisch geen 

correlatie met symptomen of andere metingen van controle van astma, waardoor hun meting 

complementaire informatie oplevert(3).  

Meting van de longfunctie gebeurt aan de hand van piekstroommetingen en spirometrie. De 

piekstroom wordt vergeleken ten opzichte van persoonlijk beste waarden. Het typische patroon met 

lage waarden „s nachts en in de ochtend is diagnostisch voor astma. Sterke variabiliteit (meer dan 15%) 

suggereert astma bij gebruik van de juiste techniek. Naast variabiliteit is ook reversibiliteit van de 

obstructie, na toediening van een β-agonist, met meer dan 60L/min suggestief voor astma.  

Spirometrie onderzoekt de volledige longfunctie, en is vooral nodig bij twijfel over diagnose. De één 

seconde waarde (FEV1) wordt gemeten en indien er reversibiliteit optreedt van ≥12% na toediening 

van bronchodilatoren, wijst dit sterk naar astma(3, 9). 

6. Classificatie van astma 

Vooraleer een gepaste therapie kan opgestart worden, zal een arts eerst de ernst van het astma 

inschatten. Dit gebeurt aan de hand van een meting van de ernst en frequentie van symptomen, 

luchtwegobstructie en variabiliteit in de longfunctie. Op deze manier kan astma ingedeeld worden in 4 

stappen: intermittent, matig persisterend, mild persisterend en ernstig persisterend. (zie figuur 2) 

 

 

Figuur 2: Classificatie van de ernst van astma aan de hand van klinische parameters voor behandeling 

(Aangepast vanuit Cursus Pneumologie 1
e
 Master geneeskunde

(9)
) 
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Bij de verdeling in stappen is het voorkomen van één van de kenmerken van een categorie voldoende 

om astma in die categorie onder te brengen(3). Deze onderverdeling wordt nog vaak gebruikt in 

studies om groepen patiënten te karakteriseren of als inclusiecriterium. Het grote nadeel bij deze 

klassering is dat niet kan voorspeld worden welke behandeling nodig zal zijn alsook wat de respons 

van de patiënt op deze behandeling zal zijn. Zo kan een patiënt met matige symptomen als mild 

persisterend geklasseerd worden maar door een gebrekkige respons naar bijvoorbeeld ernstig 

persisterend verschuiven. Een ander punt is dat bij individuele patiënten de ernst van astma kan 

veranderen in de loop der jaren. Daarom is men sinds 2006 overgeschakeld op een verdeling van 

astmapatiënten volgens controle. 

 

Astma wordt onder controle beschouwd indien geen enkele van de klinische manifestaties 

(symptomen, exacerbaties, gedaalde longfunctie) zich voordoet. Naarmate symptomen opsteken of de 

longfunctie begint te verminderen, wordt het astma bij die patiënt als deels- of zelfs niet gecontroleerd 

geklasseerd. (zie figuur 3). Huidige behandelingsschema‟s hebben dan ook als doel de controle van 

astma bij een individuele patiënt te behouden, en therapie te verhogen bij een verlies aan controle(3, 9). 

 

Figuur 3: Klassering van astma volgens controle op symptomen en longfunctie (Aangepast vanuit Cursus 

 Pneumologie 1
e
 Master Geneeskunde

(9)
) 

7. Doelstelling 

Astma wordt tot op heden gediagnosticeerd aan de hand van de symptomen: piepende ademhaling, 

kortademigheid, hoesten en gevoel van benauwdheid. Typisch is dat ze episodisch optreden en 

uitgelokt worden door allergenen, koude, irriterende dampen en andere. Kenmerkend voor astma is 

ook de chronische inflammatie die onderliggend aanwezig is. Hoewel duidelijk aangetoond is dat 

inflammatie een invloed heeft op de vernauwing en de hyperreactiviteit van de luchtweg, zijn de 

specifieke pathogenetische mechanismen nog niet blootgelegd. Al geruime tijd is men ervan overtuigd 
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dat inflammatie en symptomen elkaar rechtstreeks en onrechtstreeks beïnvloeden en zich onderling 

verhouden.  

De scriptie geeft een overzicht van de studies die al verricht werden naar de relatie tussen inflammatie 

en symptomen. We geven een antwoord op volgende vragen :  

 

- Welke studies hebben de relatie tussen inflammatie en symptomen onderzocht en wat zijn hun 

resultaten? 

- Wat is deze relatie bij een acute aanval van symptomen, de exacerbatie? 

- Welke factoren spelen een rol in het verband tussen beide ? 

 

Enkele selectiecriteria werden gehanteerd binnen onze literatuurstudie. Zo gaat deze scriptie het 

verband na tussen inflammatie en symptomen van astma op volwassen leeftijd. Astma bij kinderen 

kent een ander symptomatisch verloop dan bij volwassenen en komt hier dus niet aan bod. Ook 

adolescenten maken geen deel uit van onze literatuurstudie.  

Enkel studies die inflammatie gemeten hebben aan de hand van niet-invasieve parameters worden in 

deze scriptie opgenomen. Onderzoeken die inflammatie meten aan de hand van meer invasieve 

methoden, zoals bronchiale biopsieën en broncho-alveolaire lavages, zijn moeilijk uit te voeren zijn en 

kunnen enkel in gespecialiseerde settings gedaan en geanalyseerd worden. Hierdoor zijn de studies 

ook meestal bij kleine populaties uitgevoerd, wat de relevantie van de resultaten doet afnemen. 

Recente studies analyseren inflammatie dan ook via niet-invasieve methoden, en enkel die studies 

werden opgenomen voor analyse. 

 

De gevonden studies worden besproken en hun resultaten vergeleken. Die evalueren we kritisch met 

oog voor eventuele beperkingen. Ook wordt afgewogen in welke mate de resultaten van de studies 

doorwegen en de huidige kijk op astma kunnen veranderen. In de algemene discussie bespreken we de 

huidige stand van zaken omtrent de relatie tussen symptomen en inflammatie en geven we aan in 

welke domeinen verder onderzoek vereist is.  
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Methodologie 

Alvorens te starten met het doornemen van de gespecialiseerde literatuur werden eerst enkele 

naslagwerken doorgenomen om voldoende basiskennis op te doen omtrent de onderzoeksvraag. 

Vooral de “Guidelines for diagnosis and management of asthma” van het National Heart, Lung and 

Blood Institute en het GINA-rapport, aangereikt door mijn promotor, waren hierbij zeer leerzaam. Ook 

de cursus „Pneumologie‟(Blok I, 1
e
 Master Geneeskunde) was een belangrijke bron om 

basisinformatie te verwerven. 

 

Vervolgens werd aan de hand van de online databases PubMed en Web of Science gezocht naar 

artikels omtrent inflammatie en symptomen bij astma en hun onderlinge verhouding. Als belangrijkste 

zoektermen werden vooral „inflammation‟, „symptoms‟, „exacerbations‟, „induced sputum‟ en 

„exhaled nitric oxide‟ weerhouden. Interessante artikels werden geselecteerd aan de hand van titel en 

abstract. Om het aanbod te verkleinen, werd enkel gezocht binnen artikels die de laatste 15 jaar 

gepubliceerd werden en die in het Engels beschikbaar waren. Tijdens de zoektocht werd een zeer 

belangrijk artikel gevonden, met name „Relation between inflammation and symptoms in asthma‟ van 

Tillie-Leblond en collega‟s uit 2009. Dit artikel sluit zeer dicht aan bij de onderzoeksvraag en werd 

dan ook grotendeels als basis gebruikt. Verder nagaan van referenties van dit- en gerelateerde artikels 

leverde verdere belangrijke klinische studies op. Ook vaak weerkerende auteursnamen zoals Green, 

Kharitonov en Pizzichini werden gebruikt in de zoektocht naar relevante artikels. Zo bekwamen we 

een eerste selectie die specifiek de relatie tussen inflammatie en symptomen rechtstreeks of 

onrechtstreeks onderzocht hadden. 

 

In Web of Science werden de gevonden artikels nagegaan op Impact Factor en werd ook gekeken naar 

het „Citation Report‟ om zogenaamde „Landmark studies‟ zeker niet te mislopen. De meeste artikels 

kwamen uit tijdschriften met een hoge impact factor en werden/ worden nog steeds vaak geciteerd. Na 

de eerste selectie op basis van abstract en titel werden de full-text versies van de gevonden artikels 

opgespoord. Alle artikels bleken online verkrijgbaar. De artikels werden doorgenomen en hierna was 

het mogelijk een eerste definitieve selectie door te voeren op basis van de inhoud.  

Later werd gezocht naar artikels aangaande factoren die de relatie tussen inflammatie en symptomen 

kunnen beïnvloeden. Naast referenties van andere artikels werd hiervoor Pubmed nogmaals doorzocht 

op zoektermen als „smoking‟, „obesity, „perception‟, „severe asthma‟ en „fenotypes‟. Interessante 

artikels werden op basis van abstract geselecteerd, waarna dezelfde procedure gevolgd werd als 

hierboven beschreven. 

De uiteindelijke verzameling van artikels werd nog aangevuld door enkele relevante artikels die ik via 

mijn promotor gekregen heb. Samen vormen zij de basis van deze scriptie. 
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Resultaten 

1. De relatie tussen inflammatie en symptomen 

Tot op heden heeft men nog geen rechtstreeks onderzoek verricht naar het causaal verband tussen 

inflammatie en symptomen. Het is dan ook moeilijk om aan te geven of inflammatie aan de oorzaak 

ligt van symptomen. Er zijn echter verschillende longitudinale en cross-sectionele studies uitgevoerd 

omtrent inflammatie bij astma die ons in staat stellen indirect de relatie met symptomen te analyseren. 

De gevonden studies hebben allen één of meerdere niet-invasieve inflammatoire parameters 

geanalyseerd bij astmapatiënten. De mate van ontsteking werd in sommige studies vergeleken met de 

graad van ernst of de controle van astma. Hierbij werd ook een symptomen scorelijst opgenomen als 

primaire- of secundaire uitkomstvariabele. Andere studies evalueerden het effect van een therapie op 

de ontsteking, waarbij ook gekeken werd naar het effect van die therapie op symptomen. Zo kon 

indirect het verband tussen inflammatie en symptomen bekeken worden. 

Hieronder worden de gevonden relevante studies beschreven, gevolgd door een korte bespreking van 

de resultaten. Er werd een opdeling gemaakt volgens de niet-invasieve parameters waarmee ontsteking 

gemeten werd bij astmapatiënten. 

1.1. Studies met geïnduceerd sputum als inflammatoire parameter 

1.1.1. De parameter 

De inflammatie bij astma kan tegenwoordig op niet-invasieve manieren geëvalueerd worden. Een 

eerste methode bestaat er in om cellen en mediatoren in geïnduceerd sputum, verkregen na inhalatie 

van een hypertone zoutoplossing, te analyseren. In het verkregen staal wordt dan gekeken naar cellen 

of mediatoren die wijzen op ontsteking. Als celgroepen blijken vooral eosinofielen, neutrofielen en 

macrofagen geassocieerd met astma. Ook veel mediatoren spelen een rol bij ontsteking, waarbij zeker 

ECP, albumine, IL-5 en IL-8 wijzen op astmatische inflammatie. De verschillende cellen worden 

geteld en vooral het aantal eosinofielen blijkt een goede parameter om astmalijders van niet-

astmalijders te kunnen onderscheiden(8). Neutrofielen zijn echter het meest voorkomende celtype in 

sputum, gevolgd door macrofagen. Eosinofielen komen in kleinere concentraties voor, waardoor een 

verhoging makkelijker te detecteren valt. Sputumwaarden blijken goed te correleren met bevindingen 

in stalen die via bronchoscopische lavage verkregen zijn, waardoor ze kunnen beschouwd worden als 

representatieve weergave van ontsteking in de onderste luchtwegen(21).  

 

Studies toonden ook aan dat het gebruik van deze techniek bij herhaalde uitvoering consistente 

resultaten oplevert, en dus als betrouwbaar kan worden beschouwd(22). Deze test is dan ook 

gevalideerd en wordt vaak toegepast in onderzoek. Bovendien is hij niet-invasief, wat herhaalde 

metingen makkelijk uitvoerbaar maakt. Een groot nadeel is de omslachtigheid en tijdsduur van de test 
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en de nood aan een laboratorium voor correcte analyses, waardoor de test moeilijk bruikbaar is in de 

klinische praktijk(21). 

1.1.2. Bevindingen 

10 studies werden gevonden die op indirecte manier een relatie tussen ontstekingscellen in sputum en 

symptoomscores onderzochten. Zes daarvan hadden de relatie tussen luchtwegontsteking en de ernst 

van astma als primaire doelstelling van hun onderzoek(23-28). Twee studies onderzochten of een 

slechte controle op astmasymptomen een effect had op eosinofiele inflammatie(29, 30), en nog twee 

studies onderzochten tenslotte of respiratoire symptomen bij patiënten die geen andere parameters van 

astma vertoonden, geassocieerd waren aan een graad van ontsteking van de luchtweg(31, 

32).Resultaten staan hieronder weergegeven in Tabel 1. 

 

Van de zes studies die sputumwaarden vergeleken hebben met een symptoomscore gemeten in het 

kader van de ernst van astma, konden slechts vier een significante correlatie aantonen. 

Een van die vier was de studie van Louis et al.(26) uit 2000. De onderzoekspopulatie bestond in deze 

studie uit 74 astmatici van verschillende ernst en 22 non-atopische controlepatiënten. Inflammatie 

werd gemeten volgens het aantal eosinofielen in sputum en de concentratie van ECP, MPO en tryptase, 

respectievelijk mediatoren die eosinofiele-, neutrofiele- en mastcel activatie uitdrukken. Symptomen 

werden genoteerd volgens een scorelijst die gedurende twee weken dagelijks 4 symptomen van astma 

(kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten overdag en nachtelijke klachten) scoorde van 0 tot 3. 

Uit de resultaten bleek dat het aantal inflammatoire cellen in geïnduceerd sputum significant toenam 

van intermittent over mild en matig tot ernstig astma, en dit zowel in absoluut aantal als procentueel 

gezien. Bij ernstig astma was er een opvallende toename van het aantal neutrofielen merkbaar. Als 

secundair eindpunt werden correlaties tussen ontstekingscellen en klinische parameters geanalyseerd. 

Zowel het aantal eosinofielen (rs
*
=0.43; p

†
< 0.001) als de concentratie van ECP en MPO (resp. rs=0.52; 

p<0.0001 en rs= 0.38; p< 0.01) bleken sterk significant gecorreleerd met de dagelijkse symptoomscore.  

 

 

 

 

 

                                                      

*
 Spearman rangcorrelatie. Dit is een test die wordt gebruikt om een correlatie tussen 2 variabelen te 

meten. Bij een positieve waarde tussen 0 en 1 is er een positieve covariatie tussen beide variabelen. Dit 

betekent dat bij toename van de ene variabele ook een stijging van de andere waargenomen wordt.  

 
†
 P-waarde: Is een maat voor de waarschijnlijkheid dat het gevonden resultaat in een onderzoek berust 

op toeval. Praktisch gezien is de p-waarde een getal tussen 0 en 1. Gewoonlijk hanteert men p=0,05 als 

grens van statistische significantie. Indien de p-waarde kleiner of gelijk is aan 0,05, dan is de kans dat 

het gevonden resultaat aan het toeval te wijten is ≤ 5%, dit noemt men „statistisch significant‟. 
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Tabel 1: Beschrijving van studies die de relatie tussen inflammatie en symptoomscore onderzochten aan de hand 

van geïnduceerd sputum. 
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Fujimoto et al.(25) noteerden in hun onderzoek een kwantitatief verband tussen enerzijds het aantal 

geactiveerde eosinofielen in het sputum gemeten via de mediator die ze vrijstellen bij activatie, met 

name ECP, en anderzijds een gemiddelde wekelijkse symptoom scorelijst (rs=0.48; p<0.01)(zie figuur 

4). De ECP waarden werden hierbij genoteerd als µg/l en de symptomen werden genoteerd volgens 

een vast stramien: vier keer per dag werd een score van gegeven aan elke episode van piepende 

ademhaling (1 punt), elke matige (3punten), gemiddelde (6 punten) en zware aanval (9 punten). Deze 

scores werden dan elke dag opgeteld gedurende een week en het gemiddelde werd genomen als 

variabele. 

 

Figuur 4: Correlatie tussen ECP waarden in geïnduceerd sputum en gemiddelde wekelijkse symptoomscores. 

(Aangepast vanuit Fujimoto et al.
(25)

) 

 

In het onderzoek van Ronchi et al.(27) werd eveneens een positieve associatie tussen het % aantal 

eosinofielen en ECP-waarden enerzijds, en een klinische score van ernst van astma anderzijds, 

gevonden (resp. rs=0.40; p<0.008 en rs=0.50; p<0.008). Een belangrijke bemerking hierbij is wel dat 

inflammatoire cellen in geïnduceerd sputum niet gecorreleerd werden aan een zuivere telling van 

symptomen, maar aan een scoresysteem dat de klinische ernst van astma bepaalt, de Aas-score. Deze 

gradeert astmapatiënten van 1 tot 5 volgens volgende parameters: het aantal en de duur van astma 

episodes, de totale duur van symptomen, de aan- of afwezigheid van symptoomvrije intervallen tussen 

aanvallen en de nood aan medicatie in het voorbije jaar. Deze scorelijst behandelt dus niet enkel 

symptomen maar ook nood aan medicatie, waardoor sommige patiënten die sneller naar medicatie 

grijpen in een hogere groep terecht kunnen komen ondanks gelijkaardige symptomen met een lagere 

categorie. 

 

In de meeste studies zijn de correlaties tussen sputummerkers en Aas-scores echter vergelijkbaar met 

die tussen de merkers en symptoomscores, zoals blijkt in de studie van Duncan et al.(24). In dit 
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onderzoek uit 2003 werd het sputum nagegaan van 41 chronisch stabiele astmapatiënten met 

verschillende graad van ernst. De ernst van astma werd hierbij gedefinieerd volgens de hierboven 

beschreven Aas-score. In de resultaten noteerden de onderzoekers dat het percentage eosinofielen in 

sputum duidelijk toenam met de ernst van astma (rs=0.58; p<0.0001). Symptomen waren ook 

significant gecorreleerd aan het percentage sputum eosinofielen (rs=0.72, p<0.0001).  

 

Enkele onderzoeken konden geen of slechts deels een verband tussen graad van eosinofiele 

inflammatie en ernst van astma (en als secundair eindpunt graad van symptomen) aantonen. In de 

studie van Jatakanon et al.(28) werden astmapatiënten geclassificeerd in 3 groepen volgens de 

NHLBI-guidelines: matig, mild en ernstig persisterend. De groep met ernstig persisterend astma bleek 

significant meer zelf-gerapporteerde symptomen te ervaren dan andere groepen (p < 0.001 i.v.m. 

matig en mild astma). Ook bleken alle patiënten met astma een hogere graad van inflammatie te 

vertonen dan normale controlepersonen. Daarentegen kon geen significant verschil aangetoond 

worden qua eosinofielaantallen of ECP-waarden binnen de verschillende groepen. Een toegenomen 

last van symptomen bleek dus niet gecorreleerd aan een toegenomen eosinofiele ontsteking. 

Bartoli et al.(23) voerden een soortgelijke studie uit, maar gebruikten de GINA-guidelines om 

astmapatiënten te rangschikken volgens ernst. Daarnaast maakten de onderzoekers ook een 

onderscheid tussen behandelde en niet-behandelde patiënten, waardoor de beïnvloedende factor van 

therapie uitgeschakeld werd. Uit de resultaten bleek dat onbehandelde astmapatiënten een hoger aantal 

eosinofielen vertonen dan behandelde, wat het effect van corticosteroïden op inflammatie nogmaals 

aantoont. Eosinofielen in sputum namen echter in beide groepen niet gradueel toe volgens de ernst van 

astma. Enkel ernstig astma was significant gecorreleerd met een hoger sputum eosinofielen aantal, 

zowel zonder - als na behandeling met corticosteroïden.  

 

Twee studies onderzochten of een slechtere controle op astma gecorreleerd kan worden aan een hogere 

inflammatie. Romagnoli et al.(30) onderzochten patiënten met blijvende klachten ondanks hoge 

dosissen corticosteroïden en vergeleken ze met asymptomatische astmapatiënten. Zowel 

sputumeosinofielen als ECP waren significant hoger bij de groep met symptomen (p=0.01) dan bij de 

gecontroleerde astmatici. Ook de rechtstreekse analyse tussen sputum eosinofielen en symptomen 

toonde een positieve relatie tussen beide (rs= 0.3; p= 0.049). Opvallend was ook dat eosinofielen in 

sputum geen verband hielden met de ernst van het onderliggend astma.  

Giannini et al.(29) wilden in hun onderzoek nagaan of eosinofiele inflammatie het optreden van 

symptomen kan voorafgaan als de controle op astmatische klachten gereduceerd wordt. In hun 

dubbelblinde klinische studie werden bij 30 chronisch stabiele astmapatiënten een sputuminductie en 

een metacholine provocatietest uitgevoerd. Vervolgens werden willekeurig 20 van de patiënten op 

placebo geplaatst, terwijl de andere tien verder gingen met de onderhoudsbehandeling van 

corticosteroïden. Na optreden van symptomen of na een verloop van 3 maanden werden alle metingen 
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herhaald. In de resultaten bleken 7 patiënten uit de placebogroep terug symptomatisch te worden. 

Tegelijk met het optreden van symptomen, bleken de sputum eosinofiel waarden bij deze patiënten 

ook duidelijk mee verhoogd (8.2 % [0-56.6] naar 16.6% [5.8-73.6]; p<0.05). Opvallend was dat ook 

de beginwaarden van eosinofielen in sputum van deze groep, die terug symptomen ontwikkelden, 

duidelijk hoger lag dan bij de rest van de studiepopulatie (8.2% [0-56.6] versus 0.9% [0-11]; p<0.05).  

 

In de studie van Rytila et al.(31) werden patiënten gevolgd met respiratoire symptomen die astma 

suggereren, maar met een normale longfunctie. Enkel personen die >2 maanden en <1jaar last hadden 

van 2 of meer van zes nagevraagde symptomen (hoest, benauwdheid met piepende ademhaling, 

kortademigheid, sputumproductie, hoesten of piepen bij inspanning en gestoorde slaap) werden 

opgenomen in deze observationele studie. Wie reeds behandeld werd met anti-inflammatoire 

astmamedicatie, viel af. Een vergelijking werd gemaakt met astmapatiënten en normale individuen. 

Symptomatische patiënten werden vervolgens behandeld met beclomethasone-diproprionaat (BDP) en 

de respons hierop werd gemeten na 3 maand en na 1 jaar. 

Vergeleken met gezonde personen, hadden patiënten met klachten een significant hoger totaal aantal 

eosinofielen in bloed (resp. 0.17 ±0.02 10
9
 en 0.11 ± 0.01 cellen/liter; p<0.01) en procentueel aantal in 

sputum (2.5% ± 0.9 versus 0.07% ±0.03; p<0.0001). Het aantal eosinofielen lag evenwel lager dan bij 

diegenen met gediagnosticeerd astma. Belangrijk was dat behandeling met BDP een effect had op 

zowel symptomen als het aantal eosinofielen bij patiënten met symptomen van astma, wat inderdaad 

suggereert dat beide aan elkaar verbonden zijn.  

 

Lemière et al.(32) onderzochten tenslotte ook een populatie van patiënten met zelf-gerapporteerde 

respiratoire klachten die astma deden vermoeden. Ontstekingscellen werden nagegaan in het sputum 

van deze populatie met als doel astma te kunnen detecteren. In hun resultaten noteerden de 

onderzoekers echter dat deze groep van patiënten geen verhoogd totaal aantal ontstekingscellen, noch 

een verhoogd aantal eosinofielen vertoonden in vergelijking met normale controlepersonen. 

Symptomen bleken niet significant te correleren met het aantal eosinofielen in sputum (rs= 0.07).  

1.1.3.  Bespreking van de resultaten 

Rytila et al.(31) toonden aan dat patiënten met een patroon van respiratoire klachten, wat astma doet 

vermoeden, geassocieerd kunnen worden aan een eosinofiele ontsteking. De onderzoekers 

concludeerden hieruit dat symptomen gekoppeld zijn aan inflammatie, zelf zonder aanwezigheid van 

andere parameters van astma. Een beperking bij dit resultaat is dat slechts vier patiënten met 

respiratoire klachten astma ontwikkelden na één jaar follow-up. Zo bestaat de mogelijkheid dat de 

klachten veroorzaakt worden door een andere onderliggende ziekte zoals eosinofiele bronchitis, 

waardoor geen uitspraken over inflammatie en symptomen bij astma zou kunnen gemaakt worden.  
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Men kan dezelfde bemerkingen maken bij de studie van Lemière et al.(32). Een negatieve correlatie 

tussen symptomen en ontstekingscellen toont niet direct aan dat astmatische klachten niet aan 

ontsteking kunnen worden geassocieerd. Enkel een rapportering van symptomen volstaat immers niet 

om astma te diagnosticeren, en het feit dat geen verhoogde eosinofielwaarden terug te vinden zijn in 

het geïnduceerd sputum kan dus verklaard worden doordat andere aandoeningen aan de oorzaak liggen 

van de klachten.  

 

De meeste studies die relatie tussen inflammatie en ernst van astma onderzocht hebben, vonden een 

positieve correlatie tussen eosinofiele ontsteking en symptomen(24-27). Het is echter moeilijk om 

algemene besluiten te trekken door de grote heterogeniteit tussen de studies. Zo ontbreekt in deze 

onderzoeken een gestandaardiseerde meting van de ernst van astma. Louis et al.(26) gebruiken 

hiervoor de GINA-guidelines, terwijl Ronchi et al.(27) en Duncan et al.(24) ernst groeperen volgens 

de Aas score, die enkel rekening houdt met symptomen en het aantal exacerbaties. Fujimoto et al.(25) 

gebruikten nog een andere indeling. Slechts drie studies (23, 26, 28) die de ernst van astma nagingen 

gebruikten dezelfde indeling, namelijk die volgens GINA, en hierbij toonden enkel Louis et al. een 

verband tussen ernst van astma en ontsteking. 

De bevraging en waardemeting van symptomen verliep in elke studie anders. Waar sommigen 

dagelijkse symptomen als maatstaf namen, gebruikten andere studies het gemiddelde van symptomen 

over één week of één jaar tijd. Hierdoor verschillen mild, matig en ernstig astma in de verschillende 

studies qua symptoomkarakteristieken, waardoor elke studie een andere indeling van graad van astma 

heeft getoetst aan inflammatie. Een belangrijke bemerking moet ook gemaakt worden bij de positieve 

correlaties in de verschillende studies. Hoewel deze statistisch significant zijn, zijn de scores qua 

correlatiecoëfficiënt eerder laag. De relatie tussen symptomen en eosinofielen in sputum kan dan ook 

niet voor alle patiënten genoteerd worden. Dit wordt duidelijk in de figuur bij de studie van Fujimoto 

et al.(25) waar er een grote variatie te zien valt tussen de verschillende patiënten. Daarnaast zijn de 

studiegroepen soms zeer klein, wat de kans op toevalligheden verhoogt. Hoewel dus meestal een 

statistisch significante correlatie gevonden wordt, kan men moeilijk een besluit vormen over de 

klinische relevantie van deze positieve correlaties.  

 

Een belangrijke storende factor bij de verhouding tussen de activiteit van de ziekte en de 

onderliggende graad van ontsteking, is de behandeling met corticosteroïden en de respons hierop. 

Voor geïnhaleerde corticosteroïden is reeds aangetoond dat zij eosinofiele inflammatie kunnen 

onderdrukken, en dat deze relatie dosisafhankelijk is(33). In de meeste studies werd de 

onderhoudsdosis van patiënten in de verschillende groepen, alsook de compliantie, niet nagevraagd of 

opgenomen in de statistische analyses. Hierdoor kan het aantal eosinofielen onderdrukt zijn, ondanks 

dat patiënten tekenen van ernstig astma vertonen. Enkel Bartoli et al.(23) maakten een onderscheid 

tussen niet-behandelde en behandelde astmapatiënten. Bij de behandelde groep was geen relatie tussen 
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symptomen en eosinofielen in het sputum terug te vinden, wat hier dus kan verklaard worden door het 

effect van de corticosteroïden op de eosinofiele inflammatie. Louis et al.(26) en Fujimoto et al.(25) 

hielden wel rekening met deze verstorende factor in hun conclusies en noteerden dat de eosinofiele 

inflammatie verbonden blijft aan de ernst van astma ondanks adequate controlebehandeling met ICS. 

Dat betekent dat een hogere graad van eosinofielen vooral aanduidt dat de controle op ontsteking 

onvoldoende is, wat suggereert dat het geïnduceerde sputum een rol kan spelen in het monitoren van 

de ziekte. 

 

De resultaten van de studies van Giannini et al.(29) en Romagnoli et al.(30) versterken deze 

veronderstelling. Romagnoli et al.(30) toonden een duidelijke hogere graad van eosinofielen aan in het 

sputum van astmapatiënten die onstabiel waren onder controlebehandeling. Waarom deze patiënten 

slecht gecontroleerd astma vertoonden, werd evenwel niet nagegaan in de studie. Het is best mogelijk 

dat bijkomende aandoeningen zoals luchtweginfecties gelijktijdig aanwezig waren, en de resultaten 

qua ontsteking vertekenen. Verder werd deze studie niet-gecontroleerd uitgevoerd in een kleine 

populatie. De resultaten van de studie van Giannini en collega‟s.(29) zijn meer betrouwbaar wegens 

het dubbelblinde design. In hun resultaten viel naast een correlatie tussen verlies van controle en 

toename van eosinofielen in sputum op dat het aantal eosinofielen in het sputum al verhoogd was 

alvorens de symptomen optraden. Dit wijst erop dat luchtwegen al sterk ontstoken kunnen zijn 

ondanks dat de patiënten symptoomvrij zijn. Regelmatige metingen van eosinofielaantallen in het 

geïnduceerde sputum zou deze verhoogde ontstekingen vroegtijdig kunnen detecteren en behandelen, 

en dus een rol spelen bij controle van astma.  

1.2. Studies met uitgeademd stikstofmonoxide als inflammatoire parameter 

1.2.1. De parameter 

Stikstofmonoxide(NO) is een signaalmolecule die vrijgesteld wordt door verschillende cellen, zowel 

epitheelcellen van de luchtweg als cellen die een rol spelen in ontsteking. Zowel de centrale bronchi 

als de kleinere luchtwegen stellen NO vrij. De stof is dan ook in minimale concentraties terug te 

vinden in uitgeademde lucht. Door te blazen in een aangepast meettoestel aan constante flow (meestal 

50 ml/s) kan de precieze concentratie makkelijk gemeten worden, en deze wordt uitgedrukt in deeltjes 

per miljoen(ppb). Normaalwaarden zijn moeilijk te bepalen wegens vele beïnvloedende factoren, maar 

in het algemeen worden FeNO >45 ppb als hoog beschouwd, en FeNO <25 ppb als laag (34). In een 

grote observationele studie werd aangetoond dat verhoogde waarden van FeNO gerelateerd kunnen 

worden aan astma en een goede waardemeter zijn voor eosinofiele luchtweginflammatie. De 

aanwezigheid van eosinofiele inflammatie kan met een voldoende hoge sensitiviteit en specificiteit 

aangetoond worden (respectievelijk 71% en 72)(35). Onderzoek naar het verband tussen astma en 

stikstofmonoxide toonde aan dat de molecule vooral toeneemt in de late reactie op allergenen bij 

patiënten met allergisch astma. Hieruit kan verondersteld worden dat stikstofmonoxide een rol speelt 
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in de late-fase reactie, en een uiting kan zijn van iNOS expressie als reactie op inflammatoire 

cytokines(36).  

 

Uitgeademd stikstofmonoxide blijkt ook sterk gecorreleerd met therapie die inwerkt op de 

luchtwegontsteking, en deze relatie is dosis-gerelateerd. Zo leidt een daling in de dosis van 

inhalatiecorticosteroïden tot een toename van stikstofmonoxide zonder dat een significante stijging in 

piekflow-variabiliteit of spirometrie kan worden waargenomen. FeNO en geïnduceerd sputum blijken 

met elkaar te correleren en geven gelijkaardige graden van ontsteking aan, zodat uitgeademd 

stikstofmonoxide als gevalideerde merker van inflammatie kan beschouwd worden(37). Recent werd 

ontdekt dat meting van NO aan verschillende flow-snelheden een onderscheid kan maken tussen de 

alveolaire en de bronchiale concentratie, wat het praktisch nut ervan nog verder verhoogt(38). 

De merker is evenwel niet specifiek. Verhoogde waarden kunnen ook optreden bij eosinofiele 

bronchitis en bij COPD en uitgeademd stikstofmonoxide kan dan ook (nog) niet gebruikt worden als 

diagnostische test voor astma(34). Het meten van uitgeademd NO is potentieel zeer geschikt voor 

gebruik in geneeskunde van de eerste lijn. De test is makkelijk uit te voeren, geeft onmiddellijk een 

resultaat, en goedkope draagbare toestellen zijn tegenwoordig beschikbaar(39).  

1.2.2. Bevindingen 

9 Studies werden gevonden die uitgeademd stikstofmonoxide vergeleken met een symptoomscore(40-

48). Lehtimaki et al.(40) vergeleken waarden van FeNO van personen met respiratoire symptomen, die 

niet gediagnosticeerd waren met astma, met waarden van astma- en controlepatiënten. Drie studies 

onderzochten de verhouding tussen stikstofmonoxide en de ernst van astma(41, 43, 48). Jones et al.(44) 

onderzochten of verlies van controle, wat een toename van symptomen impliceert, ook een invloed 

had op FeNO. Tenslotte werd in vier studies onrechtstreeks gekeken naar een verband tussen NO en 

symptomen, aan de hand van de respons op een corticosteroïde (42, 45-47) na te gaan. De resultaten 

zijn hieronder weergegeven in Tabel 2. 

In het onderzoek van Lethimaki et al.(40) konden twee vaststellingen gemaakt worden. Enerzijds was 

de bronchiale NO flux significant hoger bij patiënten met astmatische symptomen (1.7 ± 0.3 nL/s) in 

vergelijking met gezonde personen (0.7 ± 0.1 nL/s, p=0.016), maar ook duidelijk lager dan bij 

astmatici (2.5 ± 0.3 nL/s, p=0.024). Anderzijds bleek de alveolaire NO concentratie het hoogst in de 

symptoomgroep (1.8 ± 0.2 ppb), wat zowel significant hoger was dan de waarden bij gezonde 

personen of waarden bij astmatici (resp. 1.0 ± 0.1 ppb, p=0.010 en 1.1 ± 0.2 ppb, p=0.027). Hieruit 

concludeerden de onderzoekers dat patiënten met astmatische symptomen zelfs zonder te voldoen aan 

de diagnostische criteria voor astma toch een zekere graad van luchtwegontsteking vertonen die 

waarschijnlijk hun symptomen veroorzaakt. Symptomen blijken ook veroorzaakt door alveolaire 

ontsteking, terwijl centrale inflammatie zorgt voor longfunctieverlies en dus de diagnose van astma.  
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Tabel 2: Beschrijving van studies die de relatie tussen inflammatie en symptoomscores nagaan aan de hand van 

uitgeademd stikstofmonoxide 

 

 

 

Stirling et al.(41) konden een duidelijke correlatie aantonen tussen uitgeademd NO en de frequentie 

van symptomen (rs=0.46, p=0.03). Symptoomfrequentie werd in deze studie geschat op een schaal van 

0-5 met 0 zijnde geen symptomen in de laatste drie maanden tot 5 zijnde symptomen overdag en ‟s 

nachts gedurende meer dan twee keer per week. De gemeten NO waarden bleken significant hoger bij 

deze laatste groep in vergelijking met de andere groepen (symptoomfrequentie 0-4 versus 5, p=0.03). 
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In de onderzochte populatie van patiënten met moeilijk astma was ook de graad van inflammatie 

duidelijk verhoogd (gemiddeld 13.9 ppb, 95%CI 9.3 tot 18.5) in vergelijking met normale personen 

(7.4 ppb, 95% CI 34.6 tot 39.3; p<0.001).  

Vergelijkbare resultaten werden gevonden in de studie van Jones et al.(44). De onderzoekers lieten 78 

patiënten stoppen met een onderhoudsmedicatie van inhalatiecorticosteroïden. Hierdoor werd bij 60% 

een verlies van controle gecreëerd, met de daaraan gekoppelde toename van symptomen van astma. 

Verlies van controle werd hierbij gedefinieerd als een verlies van PEF ratio van meer dan 10% ten 

opzichte van de normale, een dagelijks gebruik van bronchodilatoren dat groter was dan drie maal 

daags, nachtelijk ontwaken met astma symptomen op 3 of meer nachten in één week en 

astmasymptomen die als storend ervaren werden. Bij metingen na dit verlies van controle kon een 

kwantitatieve relatie tussen symptomen en FeNO aangetoond worden (rs=0.33 95%CI 0.11-0.51; 

p<0.0039). Naast dit resultaat viel vooral op dat veranderingen in scorelijsten van symptomen zeer 

sterk gecorreleerd waren met een toename van FeNO-waarden (rs=0.44 95% CI 0.23-0.62; p<0.0001), 

wat de conclusie van Stirling bevestigt. 

 

De resultaten uit vorige studies worden evenwel tegengesproken door twee onderzoeken. Al-Ali et 

al.(48) onderzochten bij 26 astmapatiënten, die niet onder corticosteroïden therapie stonden, of NO 

concentraties en klinische parameters correleerden. Verhoogd stikstofmonoxide kwam overeen met 

een toegenomen hyperreactiviteit en variabiliteit van de luchtwegen, maar had geen relatie met 

symptomen. Lemière et al.(43) vonden ook geen significante correlatie tussen de concentratie 

uitgeademd NO en symptomen (rs=0.3; p=0.1)(43). In deze studie was er zelfs geen verhoogde 

stikstofmonoxide-concentratie terug te vinden bij patiënten met ernstig astma in vergelijking met 

diegenen met mild astma.  

 

Ook in de onderzoeken die nagingen of therapie zowel de NO-concentratie als symptomen doet 

afnemen, bleken de resultaten tegenstrijdig. Kharitonov et al.(42) toonden een significant snellere 

verbetering van symptoomscores aan na het starten met budesonide 400µg in vergelijking met 

budesonide 100µg (-0.16 units/dag 95% CI -0.36 tot 0.03; p<0.05). Ook de daling in NO-waarden 

bleek dosis-gerelateerd, met een verschil van 1.55 ppb per dag tussen de budesonide 400- en 100 µg 

(95% CI -2.50 tot -0.60; p<0.01). Deze resultaten werden bevestigd door het onderzoek van Green et 

al.(45). Hoge dosissen budesonide zorgden voor zowel een significante daling van de VAS symptoom 

score (-12.6 95% CI -22.7 tot -2.6; p<0.05) als een significante reductie van de NO-concentratie (1.3 

maal 95% CI 0.9-1.8; p<0.05). Budesonide, een corticosteroïde dat inwerkt op de inflammatoire cellen 

in het sputum van astmapatiënten blijkt dus ook te zorgen voor minder klachten, wat een verband 

tussen inflammatie en symptomen suggereert. 
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Deze vaststelling vonden we ook terug in de studie van Lehtimaki et al.(46) Hier zorgde een 

behandeling van acht weken met fluticasone ervoor dat de bronchiale uitgeademde NO flux bij 

astmapatiënten significant daalde (3.6±0.4 naar 0.7 ±0.1 nL/s; p<0.01) en de daling was reeds 

significant na 1 week. In dezelfde tijdspanne bleek ook de symptoomscore significant gedaald (6.2 ± 

0.9 naar 0.3±0.2; p<0.01). Opmerkelijk was dat de alveolaire NO productie niet significant daalde na 

het inzetten van de therapie, wat suggereert dat het effect van fluticasone vooral op de grote 

luchtwegen gericht is.  

Dat niet alle studies omtrent astmatherapie een parallelle daling van symptomen en inflammatie geven, 

werd aangetoond in het onderzoek van Sandrini et al.(47). Hoewel montelukast wel degelijk een licht 

positief effect had op de inflammatoire parameters bij de onderzochte patiënten met mild astma, kon 

geen correlatie gevonden worden tussen symptomen en stikstofmonoxide waarden. Montelukast had 

ook een licht effect op symptomen, maar de veranderingen in FeNO en symptomen bleken niet 

gecorreleerd. 

1.2.3.  Bespreking van de resultaten 

Lehtimaki et al.(40) toonden aan dat respiratoire symptomen aan inflammatie kunnen gekoppeld 

worden. Stikstofmonoxide werd hier echter slechts eenmalig gemeten, waardoor de groep patiënten 

met symptomen niet in de tijd opgevolgd werd. Het is niet geweten of deze patiënten uiteindelijk 

astma ontwikkelden, waardoor de mogelijkheid bestaat dat andere aandoeningen de symptomen 

veroorzaakten. Uitspraken tussen inflammatie en symptomen bij astmapatiënten zijn hier dan ook 

moeilijk te maken. 

 

In de andere studies werden tegenstrijdige resultaten gevonden. Vier van de acht andere studies 

onderzochten rechtstreeks via een analytische test de relatie tussen stikstofmonoxide en een 

symptoomscore. Daarvan was de helft positief en de helft negatief. Enkele beperkingen maken dat 

algemene conclusies moeilijk kunnen worden getrokken. Eerst en vooral kan behandeling met 

corticosteroïden een beïnvloedende factor spelen. Er is duidelijk aangetoond dat uitgeademd NO 

onderdrukt wordt door corticosteroïden(49), waardoor eventuele significante verschillen moeilijker 

aan te tonen vallen. Zo worden in de studie van Lemière et al.(43) twee groepen vergeleken die beiden 

hoge dosis orale- en inhalatiecorticosteroïden innamen tijdens het onderzoek. De ene groep heeft een 

hogere symptoomscore, maar door het onderdrukte stikstofmonoxide kunnen veranderingen in 

inflammatie niet gemeten worden, wat de niet-significante correlatie kan verklaren. 

 

Bij de studie van Stirling et al.(41) namen de patiënten ook hoge dosissen orale- en inhalatiesteroïden. 

De positieve correlatie die gevonden werd suggereert dat uitgeademd stikstofmonoxide verbonden is 

met astmasymptomen ondanks het gebruik van corticoïden. De studiepopulatie bestond echter uit 

patiënten met „moeilijk‟ astma. Dit is een subgroep van astmapatiënten die gekenmerkt wordt door 
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ernstige astmasymptomen ondanks deze hoge dosissen corticosteroïden. Waar stikstofmonoxide 

normaal gezien onderdrukt wordt door ICS, blijkt dat patiënten met moeilijk astma een vorm van 

ontsteking vertonen die niet onderdrukt wordt door de steroïdenbehandeling. Symptomen blijken bij 

ernstig astma dan ook een uiting van ontsteking, maar men kan dit niet extrapoleren naar alle 

astmapatiënten, aangezien de meesten positief reageren op een steroïdenbehandeling. 

 

Twee studies onderzochten de correlatie bij astmapatiënten die vrij waren van corticosteroïden. Al Ali 

et al.(48) vonden geen verband tussen FeNO en symptomen. Een belangrijke beperking bij deze studie 

was het hoge gebruik van β-agonisten bij de onderzochte populatie. Deze medicatie zorgt voor een 

verwijding van de luchtwegen en dus een opklaring van symptomen, maar pakt de onderliggende 

inflammatie niet aan, waardoor de relatie tussen beiden vervormd kan raken. Verder gebeurde het 

onderzoek bij een kleine studiepopulatie(48). 

Bij Jones et al.(44) werd de toename van symptomen uitgelokt door weglaten van de behandeling met 

corticosteroïden. Symptomen staken terug de kop op en bleken dit te doen na een toename van de 

stikstofmonoxide-concentratie in uitgeademde lucht. Deze studie was voldoende groot qua populatie 

en hierdoor wegen de resultaten zwaarder door. Bij astmapatiënten die vrij zijn van behandeling met 

corticosteroïden, blijkt ontsteking van de luchtwegen gemeten via FeNO, rechtstreeks symptomen uit 

te lokken. 

 

De drie studies die behandeling met een ICS nagingen(42, 45, 46), toonden aan dat uitgeademd 

stikstofmonoxide uitstekend reageert op standaardbehandeling met corticosteroïden. De parallelle 

verbetering van symptomen toont aan dat controle op inflammatie ook een controle op symptomen 

geeft, wat onrechtstreeks een relatie tussen beide aantoont. In deze studies werd echter geen 

statistische correlatie tussen FeNO en symptomen gemeten, zodat enkel gesuggereerd kan worden dat 

beide parameters tegelijk daalden. Het negatieve resultaat in de studie van patiënten onder behandeling 

met montelukast valt mogelijk te verklaren door de studiepopulatie, die bestond uit patiënten met mild 

astma. Deze hadden reeds weinig last van symptomen aan de start van de studie, waardoor een 

significante daling na toediening van medicatie minder snel bereikt wordt. Verder heeft montelukast 

ook een andere anti-inflammatoire werking, die mogelijk minder effectief kan zijn(47). 
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2. De exacerbatie  

2.1. Definitie en oorzaken 

Een sluitende definitie van een astma exacerbatie is nog niet gepubliceerd. De GINA guidelines 

beschrijven exacerbaties als periodes van progressieve verhoging van kortademigheid, hoesten, 

piepende ademhaling, benauwdheid of een combinatie van deze symptomen. Ze worden ook 

gekarakteriseerd door een toename van luchtwegvernauwing, wat gemeten kan worden aan de hand 

van een piekstroommeting of een spirometrie. Sommige patiënten percipiëren symptomen slecht en 

bijgevolg kan reeds een grote daling van de PEF of FEV1 plaatsvinden zonder dat de patiënt 

symptomen vermeldt. Gedaalde PEF of FEV1 zijn dan ook meer betrouwbaar om de ernst van een 

exacerbatie in te schatten. Daarentegen zijn een toename van symptomen een gevoelige maatstaf voor 

de aanvang van een exacerbatie, aangezien ze meestal de daling in de longfunctiemetingen 

voorafgaan(3). 

Acute exacerbaties worden vooral veroorzaakt door “triggers” die symptomen kunnen uitlokken. De 

belangrijkste hierbij zijn allergenen en andere agentia waarvoor de luchtwegen van de patiënten reeds 

gesensibiliseerd zijn. Een grote inspanning, bepaalde geneesmiddelen en vervuilende stoffen kunnen 

echter ook de luchtwegen prikkelen en een acute aanval uitlokken(50). 

Exacerbaties die langer aanhouden worden dan weer meestal veroorzaakt door bovenste- en onderste 

luchtweginfecties. Deze worden vooral veroorzaakt door rhinovirussen, hoewel mengvormen met 

andere virussen voorkomen. Patiënten met astma zijn niet meer vatbaar voor deze infecties, maar 

indien ze optreden zijn de gevolgen wel erger. Recent epidemiologisch onderzoek vermoedt dat de 

synergistische interactie tussen allergenen of luchtwegvervuiling en een onderliggende 

luchtweginfectie aan de basis ligt van de acute aanvallen van astma(51). 

 

Exacerbaties worden gegradeerd qua ernst aan de hand van verschillende parameters. Vooral de PEF, 

de pols, de ademhalingsfrequentie en zuurstofsaturatie bepalen de graad en deze parameters dienen 

dan ook goed opgevolgd en behandeld worden. Ernstige exacerbaties kunnen levensbedreigend zijn en 

verdienen een directe en strikte aanpak. Deze behandeling omvat vooral herhaaldelijke toediening van 

snelwerkende bronchodilatoren, systemische corticosteroïden en zuurstofvoorziening. Vooral de 

luchtwegobstructie en hypoxemie moeten zo snel mogelijk opgelost worden, en plannen moeten 

gemaakt worden om herval te vermijden(3). 

2.2. Relatie met inflammatie aan de hand van sputumanalyse 

2.2.1.  Resultaten 

10 Studies werden gevonden die handelen over de relatie tussen exacerbaties en inflammatie aan de 

hand van geïnduceerd sputum. De resultaten staan hieronder weergegeven in Tabel 3. 

 



 

26 

 

Tabel 3: Resultaten van de studies die de relatie tussen inflammatie en exacerbaties onderzocht hebben aan de 

hand van geïnduceerd sputum 
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Pizzichini et al. (52) onderzochten in hun onderzoek uit 1997 aan de hand van geïnduceerd sputum de 

inflammatoire karakteristieken van ernstige acute astma-aanvallen. Bij 10 patiënten met een ernstige 

exacerbatie werd het verloop van symptomen, de FEV1 en de inflammatie nagegaan. Deze parameters 

werden gemeten tijdens de acute aanval en opnieuw 1,2,3,7 en 21 dagen na het opstarten van een 

behandeling met prednison. In de resultaten vond men bij negen van de tien patiënten tijdens de 

exacerbatie een verhoogd aantal eosinofielen terug in het sputum. Na het toedienen van prednison 

daalde de concentratie van de eosinofielen significant binnen 48 uur en deze daling was gecorreleerd 

met een verbetering van de FEV1, een opklaring van symptomen en een daling van IL-5. De correlatie 

tussen de verbetering in sputum eosinofielen en de verbetering in luchtwegobstructie na behandeling 

bleek significant (rs=0.65, p=0.05). Dit deed de onderzoekers concluderen dat eosinofiele inflammatie 

een essentiële rol speelt bij het optreden van een exacerbatie, en dat behandeling van de inflammatie 

de aanval kan doen opklaren. 

 

Deze conclusies werden later bevestigd in de studie van Di Franco et al.(53). In dit onderzoek werd 

geïnduceerd sputum gemeten bij 29 astmatici tijdens en na de behandeling van een matige exacerbatie 

van astma. Het aantal eosinofiele cellen bleek bij de meeste patiënten duidelijk verhoogd tijdens de 

exacerbaties vergeleken met waarden na de aanval (25% versus 4%; p<0.05). Vier van de 29 patiënten 

toonden normale percentages van eosinofielen in sputum, maar deze groep had wel significant meer 

neutrofielen in hun sputum. De meting vier weken na behandeling met orale corticosteroïden toonde 

een duidelijke daling van het percentage eosinofielen in sputum. Deze daling gebeurde tegelijk met 

een verbetering van de longfunctie en de correlatie tussenbeide bleek sterk significant (rs =0.723; 

p=0.001) (zie figuur 3). De graad van inflammatie blijkt dus overeen te komen met de ernst van 

luchtwegobstructie en dus klachten i.v.m. ademhaling tijdens acute aanvallen. 

 

Figuur 3: Een procentuele daling in het aantal eosinofielen correleert met een procentuele toename van de 

FEV1-waarden in de periode na een exacerbatie van astma. (Aangepast vanuit Di Franco et al.
(53)

) 
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Fahy et al.(54) onderzochten ontstekingscellen in het sputum van 18 patiënten bij wie een spontane 

ernstige exacerbatie zich voordeed. De onderzoekers voerden een cellulaire en biochemische analyse 

uit op sputum dat door de patiënten werd opgehoest, zonder dat het daarvoor geïnduceerd was door 

een hypertone zoutoplossing. Bij alle patiënten werd een verhoogd aantal ontstekingscellen 

teruggevonden in dit sputum. Een opvallende vaststelling van de analyse was echter dat de 

ontstekingscellen slechts bij drie patiënten uit 75% of meer eosinofielen bestonden. Bij de 15 anderen 

werden 75% of meer neutrofielen vastgesteld. 

Turner et al.(55) noteerden ook bij een milde exacerbatie van astma twee patronen van inflammatie. In 

deze studie werden 34 patiënten onderzocht die zich presenteerden met een milde exacerbatie van 

symptomen. Sputum werd geanalyseerd en patiënten werden geclassificeerd met eosinofiele 

inflammatie indien 4% of meer eosinofielen teruggevonden konden worden. Slechts bij 18 van de 34 

kon dergelijke verhoging genoteerd worden, terwijl de andere 16 geen verhoogde eosinofiel waarden 

in hun sputum vertoonden. Bij deze groep werd wel gemiddeld een hoger aantal neutrofielen 

aangetroffen.  

 

In de studie van Pizzichini en collega‟s(56) uit 1999 werd een exacerbatie uitgelokt door een reductie 

van de dosis prednison bij acht patiënten die dagelijks dit orale corticosteroïd innamen. Bij het begin 

van de afbouw, bij elke reductie van de dosis alsook bij het optreden van een exacerbatie werd 

geïnduceerd sputum, naast symptoomscores en longfunctiemeting, afgenomen en geanalyseerd. Het 

duurde gemiddeld 7,4 weken voor een reductie van prednison tot een exacerbatie leidde. Een stijging 

van het aantal sputumeosinofielen bleek de verergering van symptomen en FEV1 daling vooraf te gaan 

met 6 weken. Ook neutrofielen, ECP en IL-5 werden vroegtijdig geactiveerd.  

In de studie van Leuppi et al.(57) uit 2001 werd bij 50 astmapatiënten om de 8 weken de dosis ICS 

gehalveerd. Verschillende parameters werden gemeten om de voorspellende waarde ervan na te gaan. 

39 patiënten ontwikkelden een exacerbatie na één of meerdere reducties van corticosteroïden. Bij het 

optreden van hun acute aanval van symptomen was er een duidelijke verhoging van het aantal 

eosinofielen merkbaar (gemiddeld 33.8% bij exacerbatie versus gemiddeld 8% normaal; p=0.002). 

Ook opvallend was dat net voor hun mislukte reductie met exacerbatie als gevolg een significant hoger 

procentueel aantal eosinofielen in sputum genoteerd in vergelijking met een gelukte reductie (22.5% 

versus 7.9%; p=0.0.3)  

 

Ook bij in‟t Veen et al.(58) werd de onderhoudsdosis van een corticosteroïde, fluticasone-proprionaat, 

gereduceerd bij 2 groepen patiënten: 15 patiënten met stabiel ernstig astma en 13 patiënten met ernstig 

astma dat moeilijk te controleren viel. De onderzoekers noteerden een snelle opflakkering van het 

aantal eosinofielen en andere merkers van eosinofiele inflammatie, zoals ECP en albumine, in sputum 

na een daling van therapie met corticosteroïden. Deze opflakkeringen gebeurde zowel bij de stabiele 
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astmatici als bij de patiënten met moeilijk te behandelen astma en ging in beide groepen het optreden 

van een exacerbatie vooraf. 

Nog een vierde studie bevestigde de vroege stijging van eosinofielen bij exacerbaties. Jatakanon et 

al.(59) induceerden net als in de andere studies een exacerbatie bij patiënten met stabiel astma door 

een daling in de dosis ICS. Niet-invasieve merkers van inflammatie werden bestudeerd. Een 

verandering in sputum eosinofielen was gecorreleerd met een daling in luchtwegfunctie en bleek een 

voorbode van het verlies van controle op astma en een nakende exacerbatie. 

 

Deze bevindingen deden de vraag rijzen of behandeling aan de hand van sputumonderzoek niet tot een 

betere preventie van exacerbaties zou leiden. Tot op heden zijn twee grote gerandomiseerde klinische 

studies uitgevoerd om deze vraag te beantwoorden. 

In de gerandomiseerde klinische studie van Green et al.(17) werden 74 patiënten met mild tot ernstig 

astma willekeurig opgesplitst in twee groepen en opgevolgd gedurende één jaar. De eerste groep werd 

behandeld volgens de algemene richtlijnen van de “British Thoracic Society” (BTS)(60) en 

beslissingen betreffende behandeling werden genomen aan de hand van veranderingen in dag- of 

nachtelijke symptomen, verhoogde variabiliteit in de piekflow (PEF) en het gebruik van β-agonisten. 

In de tweede groep werden beslissingen over anti-inflammatoire behandeling genomen aan de hand 

van een algoritme dat gebaseerd was op het behouden van een procentueel aantal eosinofielen in het 

sputum van minder dan 3%. Na afloop van de studie werd het aantal exacerbaties vergeleken. De 

groep die behandeld werd aan de hand van sputum bleek een significant lagere frequentie van ernstige 

exacerbaties doorgemaakt te hebben in vergelijking met de BTS behandelde groep (35 t.o.v. 109; 

p=0.01)(zie figuur 5). Belangrijk hierbij was de daling in frequenties optrad onder vergelijkbare 

gemiddelde dagelijkse dosissen van geïnhaleerde of orale corticosteroïden tussen beide groepen.  

 

Figuur 5: Cumulatief aantal astma exacerbaties in de groep behandeld volgens BTS en de groep behandeld 

volgens geïnduceerd sputum (109 versus 35; p=0.01) (Aangepast vanuit Green et al.
(17)

) 
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Een jaar later werd deze bevinding bevestigd in de gerandomiseerde dubbelblinde studie van Jayaram 

et al(61). Gedurende 2 jaar werden 117 personen met mild tot ernstig persisterend astma onder 

controle gehouden ofwel op basis van symptomen en longfunctie, ofwel op basis van sputum 

eosinofielwaarden <2%. Het aantal exacerbaties alsook de soort werd nagegaan. De groep die 

behandeld werd aan de hand van inflammatoire merkers bleek duidelijk minder exacerbaties 

doorgemaakt te hebben (47 versus 79). Ook de tijd tot de eerste exacerbatie was aanzienbaar verlengd 

(607 versus 394 dagen). Dit bevestigt de supplementaire waarde van sputum controle ter preventie van 

exacerbaties. Opvallend bij de resultaten was dat vooral het aantal eosinofiele exacerbaties gedaald 

bleek bij de sputum controlegroep. Er viel geen verschil te noteren in het aantal neutrofiele 

exacerbaties tussen beide groepen, en deze neutrofiele exacerbaties bleken ook de meest voorkomende 

soort.  

2.2.2.  Bespreking van de resultaten 

Tijdens een exacerbatie verhogen merkers van inflammatie duidelijk in het geïnduceerd sputum. Alle 

beschreven studies tonen een verhoging van het aantal ontstekingscellen aan in het geïnduceerde of 

gewoon geproduceerde sputum tijdens een acute aanval. Deze verhoogde ontstekingscellen werden 

teruggevonden over het hele spectrum van ernst van exacerbatie. Zo toonden Pizzichini et al.(52) en 

Fahy et al.(54) een verhoogd aantal eosinofielen aan in het sputum bij ernstige exacerbaties, terwijl Di 

franco et al.(53) en Turner et al.(55) een verhoging noteerden gedurende eerder matig tot milde 

exacerbaties. Waar de inflammatie in exacerbaties uniform aanwezig was, bleek het patroon van 

inflammatie te variëren tussen verschillende patiënten. In de studies van Pizzichini et al.(52) en Di 

franco et al.(53) alsook in alle studies die een exacerbatie induceerden via reductie van de 

onderhoudsdosis ICS, vertoonden de meeste patiënten een vooral eosinofiele inflammatie. 

Daarentegen vonden Fahy et al.(54) en Turner et al.(55) vooral een toename van neutrofielen terug in 

het sputum. 

Enkele bemerkingen kunnen worden gemaakt bij de studie van Fahy et al.(54) die het opmerkelijke 

resultaat ervan kunnen verklaren. Zo vermeldde ongeveer 50% van de onderzoekspopulatie last te 

hebben van een luchtweginfectie voorafgaand aan de exacerbatie. Deze groep vertoonde in zijn geheel 

een verhoogd aantal neutrofielen dat significant hoger dan bij de andere personen met een 

hoofdzakelijk neutrofiel ontstekingspatroon (85% versus 57%; p=0.05). Bacteriële infecties zorgen 

voor een ontsteking van de luchtweg en dit zou een verklaring kunnen zijn voor hoge waarden van 

ontstekingscellen die teruggevonden werden in het sputum, alsook voor het hoge aantal neutrofielen. 

De studie is ook uitgevoerd in een kleine studiepopulatie, wat de kans op bias en toevalligheden 

verhoogt. 

 

Turner et al.(55) noteerde echter ook bij de helft van zijn studiegroep een eerder neutrofiele 

inflammatie bij een acute aanval. Ook in de studies van Pizzichini et al.(52) en Di Franco et al.(53) 
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werd melding gemaakt van respectievelijk 1 en 4 patiënten die geen verhoging in eosinofielen maar 

wel in neutrofielen vertoonden in het sputum. Dit suggereert inderdaad dat er twee patronen van 

inflammatie kunnen optreden bij exacerbaties. Waarom patiënten de ene dan wel de andere vorm van 

inflammatie vertonen bij exacerbaties vertonen, is momenteel nog niet exact geweten. Mogelijk speelt 

de uitlokkende factor van de exacerbatie een rol. Exacerbaties die voortkomen uit slecht gecontroleerd 

astma blijken vooral met een verhoging van eosinofielen gepaard te gaan. Dit wordt in alle vier de 

studies teruggevonden die een daling van controle op astma gebruikten om een exacerbatie uit te 

lokken(56-59). Neutrofiele ontsteking blijkt dan weer voor te komen bij exacerbaties die geïnduceerd 

worden door een luchtweginfectie(54). Geen enkele studie heeft voorlopig echter kunnen aantonen dat 

de oorzaak van exacerbaties het patroon van cellulaire ontsteking in de luchtwegen kan 

beïnvloeden(53). 

 

Tussen de studies die het nut van behandeling volgens sputumwaarden nagingen, vallen enkele 

belangrijke verschillen op. Zo werd de studie van Jayaram et al.(61) uitgevoerd in verschillende centra, 

in plaats van in één centrum, en duurde het onderzoek ook een jaar langer dan de studie van Green et 

al. De norm om behandeling aan te passen lag bij de studie van Jayaram et al. ook op 2% 

sputumeosinofielen, in tegenstelling tot 3% bij Green et al.(17). Ondanks deze verschillen komen 

beide studies tot dezelfde resultaten, namelijk dat behandelingsstrategieën die gericht zijn op de 

normalisatie van eosinofielwaarden in sputum, het aantal exacerbaties significant verminderen zonder 

dat hogere dosissen van corticosteroïden nodig zijn. Dit toont nogmaals aan dat inflammatie 

exacerbaties voorafgaan en suggereert dat inflammatie de oorzaak is van deze exacerbaties. 

 

De resultaten van beide studies zijn door het design van beide, met name een RCT, zeer betrouwbaar. 

Regelmatige controle van het geïnduceerd sputum zou dus potentieel een belangrijke maatregel 

kunnen worden in de eerste-lijnsgeneeskunde bij preventie van exacerbaties. Enkele bemerkingen 

moeten hier wel bij gemaakt worden. Eerst en vooral onderzochten Green et al.(17) patiënten met 

ernstig, weerbarstig astma die bij een specialist onder behandeling waren. Ook Jayaram et al.(61) 

vonden dat behandeling volgens sputumwaarden vooral effect hadden bij patiënten met ernstig astma. 

Daarom is het moeilijk om deze resultaten te extrapoleren naar patiënten met mildere vormen van 

astma die bij de huisarts behandeld worden. Ook lijkt meting van geïnduceerd sputum door de duur en 

de omslachtigheid van de test, moeilijk uitvoerbaar in de huisartspraktijk. 

2.3. Relatie met inflammatie aan de hand van uitgeademd stikstofmonoxide 

2.3.1.  Resultaten 

8 studies werden gevonden die de relatie tussen exacerbaties en inflammatie nagingen aan de hand van 

uitgeademd stikstofmonoxide. Hun resultaten worden hieronder weergegeven in Tabel 4.  
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Tabel 4: Resultaten van de studies die de relatie tussen inflammatie en exacerbaties onderzocht hebben aan de 

hand van uitgeademd stikstofmonoxide 

 

 

 

Crater et al.(62) onderzochten in 1999 een populatie patiënten die binnenkwam op de spoeddienst met 

symptomen van een acute astma-aanval en een voorgeschiedenis van astma. Vergeleken met een 

controlegroep bleken deze patiënten een duidelijk hogere concentratie NO te vertonen (p<0.001). De 

NO-waarden bleken tevens gecorreleerd met bloed eosinofielaantallen en gingen gepaard met een 

significant lagere één-seconde waarde. Het grote voordeel van deze studie is dat patiënten op 

voorhand niet geselecteerd werden en een exacerbatie geïnduceerd werd. Een acute aanval van 
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symptomen van astma kan hier dan ook rechtstreeks gekoppeld worden aan een toegenomen 

stikstofmonoxide-concentratie. 

 

Harkins et al.(63) gingen in 2004 ook na of FeNO-waarden verhoogd bleken bij een exacerbatie. 22 

ernstig persisterende astmapatiënten werden geëvalueerd gedurende een controleconsult en nogmaals 

twee weken later, waarbij genoteerd werd of de patiënten een exacerbatie hadden ondergaan. 

Diegenen waarbij een acute aanval had plaatsgevonden, bleken significant hogere concentraties van 

FeNO te vertonen (29.67 ppb ± 5.17) vergeleken met de rest van de groep (12.92 ± 5.17; p=0.002). 

Een verhoogde inflammatie blijkt dus aanwezig te zijn bij exacerbaties. Deze studie toonde echter nog 

een andere belangrijke functie van FeNO aan. In het onderzoek werden verschillende parameters 

(FEV1, PEF, kwaliteit van leven, dosis steroïden en FeNO) vergeleken tussen de controlevisite en de 

exacerbatie. Na uitvoeren van een logistische regressie analyse bleek enkel de uitgeademde NO-

concentratie statistisch significant in het voorspellen van een astma exacerbatie. Hieruit suggereerden 

de auteurs dat meting van de concentratie uitgeademd stikstofmonoxide nuttig kan zijn om een aanval 

van astma te voorspellen en eventuele preventieve maatregelen te nemen. 

 

Reeds in 1996 toonden Kharitonov et al.(64) aan dat een daling in de onderhoudsdosis van 

geïnhaleerde corticosteroïden, wat leidt tot ongecontroleerd astma en dus acute klachten, een effect 

heeft op merkers van inflammatie. Concentraties van stikstofmonoxide verhoogden in de uitgeademde 

lucht van patiënten tijdens een korte reductie van de dosis ICS, terwijl dit geen effect had op FEV1, 

PEF variabiliteit of astmasymptomen. De onderzoekers concludeerden hieruit dat stikstofmonoxide 

reeds verhoogt bij een kleine verandering in de onderhoudsdosis van corticosteroïden, zelfs indien er 

geen veranderingen zijn inzake longfunctie of symptomen.  

Jones et al.(44) gebruikten dit gegeven om na te gaan of een verlies van controle met een exacerbatie 

tot gevolg kon voorspeld worden door uitgeademd stikstofmonoxide. In hun longitudinale studie uit 

2001 werd inderdaad een verlies van controle geïnduceerd bij patiënten met matig tot mild astma. 

Verschillende parameters om dit verlies van controle te meten, zoals symptomen, longfunctie, 

metacholine-provocatietest en de daaraan verbonden hyperreactiviteit van de luchtwegen , sputum 

eosinofielen alsook uitgeademd stikstofmonoxide werden met elkaar vergeleken. Alle parameters 

werden gemeten bij de start en na het verlies van controle. Uit de resultaten bleek FeNO de beste 

parameter om een verminderde controle op astma te voorspellen. Zowel hogere beginwaarden van 

uitgeademd stikstofmonoxide, hogere eindwaarden als hogere veranderingen tussen begin en het 

verlies van controle bleken een positief voorspellende waarde van 80 à 90% te hebben in het 

voorspellen en diagnosticeren van verlies van controle van astma. Geen van de andere parameters 

scoorde hierop beter.  
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De reeds hierboven beschreven studies van Jatakanon et al.(59) en Leuppi et al.(57) (zie 2.2) 

onderzochten eveneens de concentratie uitgeademd stikstofmonoxide als potentiële voorspellende 

factor van een exacerbatie. Bij Jatakanon et al.(59) bleek dat een toename van uitgeademd NO 

geassocieerd kon worden aan milde exacerbaties van astma. De stijging van FeNO voor een 

exacerbatie gebeurde zelf sneller dan de stijging van het aantal eosinofielen in sputum, zodat 

uitgeademd stikstofoxide een potentieel meer nuttige merker kan zijn. Daarentegen noteerden Leuppi 

et al.(57) geen enkel verschil in FeNO-concentraties tussen waarden net voor een exacerbatie en 

normaalwaarden (20.6% versus 17.6%; p=0.16). 

  

Net als bij geïnduceerd sputum werd bij stikstofmonoxide de vraag gesteld of behandeling volgens 

deze inflammatoire parameters niet zou leiden tot een betere controle van astma en een betere 

preventie van exacerbaties. Tot op heden zijn bij volwassenen twee grote gerandomiseerde klinische 

onderzoeken uitgevoerd die het effect van behandeling volgens uitgeademd stikstofmonoxide op 

exacerbaties vergeleken hebben met de huidige standaardbehandeling voor acute astma-aanvallen. 

Beide studies waren enkelblind en vonden plaats in één onderzoekscentrum. Smith et al.(65) hadden in 

totaal 97 patiënten in hun studiepopulatie en deze werden gedurende 24 maanden gevolgd. 

Behandeling in de FeNO-groep werd aangepast boven een „cut-off‟ waarde van 35 ppb bij een flow 

van 50ml/s, terwijl in de controlegroep behandeling werd aangepast volgens de GINA-aanbevelingen 

(dagelijkse scores volgens astmasymptomen, nachtelijke klachten, gebruik van bronchodilatoren, PEF-

variabiliteit en FEV1)(3). Shaw et al.(66) verdeelden 118 patiënten in twee groepen en volgden hen op 

gedurende één jaar. Hier werd de FeNO-grens gelegd op 26 ppb, terwijl de controlegroep werd 

behandeld volgens de „British Thoracic Society-guidelines‟(60).  

Beide studies hadden het aantal exacerbaties als primair eindpunt en allebei beschreven ze een kleiner 

aantal exacerbaties in de FeNO-groep in vergelijking met de controlegroep. Dit verschil bleek evenwel 

niet significant. Ook secundaire eindpunten als sputum eosinofielen, astmasymptomen en 

longfunctiemetingen bleken niet significant verschillend tussen beide groepen. Daarentegen bleek er 

een significant lagere dosis corticosteroïden nodig bij de groep die behandeld werd volgens FeNO om 

controle te behouden (voor Smith. et al: 370 µg versus 641 µg fluticasone/dag; p=0.003 en voor Shaw 

et al.: 557 µg vs 895µg; p= 0.028). De belangrijkste conclusie hierbij is dat metingen van uitgeademd 

stikstofmonoxide kunnen leiden tot lagere onderhoudsdosissen van ICS zonder dat de controle op 

astma verloren gaat. 

2.3.2.  Bespreking van de resultaten 

Ondanks een beperkt aantal studies toont blijkt inflammatie, gemeten via uitgeademd 

stikstofmonoxide, duidelijk toegenomen bij een acute aanval van astmasymptomen. Deze resultaten 

liggen in de lijn van de resultaten met het geïnduceerde sputum als meetapparaat. Zowel in de studie 

van Crater et al.(62) als in die van Harkins et al.(63) wordt een significant hogere concentratie FeNO 
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waargenomen bij exacerbaties in vergelijking met controlegroepen. Enkele beperkingen kunnen wel 

vermeld worden bij beide studies. Bij de studie van Crater et al.(62) werden patiënten gekarakteriseerd 

met astma enkel door het navragen van het verleden en de symptomen van astma. Hierdoor is weinig 

geweten over de accuraatheid van deze diagnose alsook de activiteit en controle op deze ziekte, wat de 

resultaten moeilijk extrapoleerbaar maakt naar algemene populaties van astma. Het grote voordeel van 

deze studie is wel dat patiënten op voorhand niet geselecteerd werden en hun exacerbatie niet 

kunstmatig geïnduceerd werd . Patiënten werden willekeurig gekozen uit de spoedopname en het 

risico op selectiebias is hierdoor bijna volledig verdwenen. Een acute aanval van symptomen van 

astma kan hier dan ook rechtstreeks gekoppeld worden aan een toegenomen stikstofmonoxide-

concentratie. Beperkingen bij Harkins et al.(63) waren de kleine studiepopulatie en het gebrek aan een 

controlegroep, wat de power van de studie verlaagt. 

 

Een verhoging in FeNO blijkt net als het procentueel aantal eosinofielen in sputum een goede 

parameter om exacerbaties te voorspellen. Drie van de vier besproken studies noteerden in hun 

resultaten dat een verhoging van stikstofmonoxide een exacerbatie voorafgaat en met een hoge 

voorspellende waarde een exacerbatie kan voorspellen(44, 59, 63). 

Enkele beperkingen moeten hierbij wel gemaakt worden. Eerst en vooral werd in de studie van Leuppi 

et al.(57) geen verhoging van stikstofmonoxide genoteerd bij een reductie van de dosis ICS. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat de patiënten in deze studie reeds een lange tijd onder 

inhalatiecorticosteroïden stonden als onderhoudsbehandeling. Het is mogelijk dat deze langdurige 

behandeling leidt tot een verhoogde inhibitie van iNO-synthase, zodat uitgeademd NO niet 

noodzakelijk verhoogd bij een acute aanval bij deze patiënten. Dit is voorlopig nog louter een 

hypothese waarvoor verder onderzoek vereist is(57).  

Verder lijkt uitgeademd stikstofoxide vooral een zeer snelle opflakkering te vertonen bij reductie van 

inhalatiecorticosteroïden, zoals aangetoond in de studie van Kharitonov et al.(64). Het is niet geweten 

of FeNO ook verhoogd bij exacerbaties die optreden ondanks controle onder corticosteroïden. 

Jatakanon et al.(59) constateerden dat NO-waarden, in tegenstelling tot eosinofielaantallen in het 

sputum, niet verhoogd waarden bij patiënten onder ICS die later een exacerbatie ontwikkelden. 

Stikstofmonoxide-waarden verlagen onder corticosteroïdentherapie(37) en exacerbaties die optreden 

onder deze behandeling kunnen dan ook niet gedetecteerd worden. 

 

Stikstofmonoxide kan met een voldoende hoge sensitiviteit en specificiteit de aanwezigheid van 

eosinofiele inflammatie aantonen(35). Inderdaad blijken de concentraties stikstofmonoxide net als het 

aantal eosinofielen in het sputum, snel toe te nemen bij reductie van ICS. FeNO blijkt evenwel niet 

geassocieerd met niet-eosinofiele ontsteking(34), en exacerbaties die optreden onder deze vorm van 

ontsteking gaan dan ook niet gepaard met een verhoging van NO-waarden. Dit kan een mogelijke 
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verklaring zijn voor het feit dat behandeling via FeNO-controle geen significante daling geeft in de 

frequentie van exacerbaties in de studies van Shaw et al.(66) en Smith et al.(65). 

 

De studies van Shaw et al.(66) en Smith et al.(65) zijn beide enkelblinde klinische studies en hun 

resultaten hebben een hoog niveau van evidentie. Toch vallen bij alle twee de studies enkele 

beperkingen te noteren. In de studie van Shaw et al.(66) bestond de populatie uit patiënten die 

gediagnosticeerd werden met astma aan de hand van klinische parameters. Dit is een weinig 

betrouwbare diagnose van astma, waardoor er patiënten in de populatie kunnen voorkomen die een 

andere aandoening hebben, wat uiteraard zorgt voor minder exacerbaties bij die persoon. Verder 

bestond de populatie vooral uit patiënten met ernstig astma. Daardoor kunnen de resultaten niet 

veralgemeend worden naar de hele astmapopulatie. Bij de studie van Smith et al.(65) werd bij de 

groep die behandeld werd volgens symptomen en luchtwegobstructie, het optreden van symptomen al 

aanschouwd als verlies van controle. Volgens de GINA-guidelines wordt verlies van controle slechts 

bereikt bij het optreden van drie of meer van de beschreven karakteristieken (zie 1.6)(3). Dit verlies 

van controle werd direct behandeld door de verhoging van de dosis corticosteroïden, wat de hogere 

totale dosis corticosteroïden in deze groep kan verklaren.  

 

Beide studies hebben dezelfde conclusie, namelijk dat behandeling volgens FeNO niet voldoende is 

om het aantal exacerbaties terug te dringen. De belangrijkste reden hiervoor lijkt te zijn dat FeNO 

geen weergave geeft van niet-eosinofiele inflammatie. Hierdoor kunnen patiënten een hoge graad van 

neutrofiele ontsteking hebben zonder dat de behandeling bij deze patiënten aangepast worden. Smith 

et al.(65) vonden wel dat behandeling volgens FeNO-waarden tot een reductie van de dosis 

inhalatiecorticosteroïden kan leiden. Dit werd echter niet bevestigd in de studie van Shaw et al.(66) en 

verder longitudinaal onderzoek bij grote populaties is dan ook nodig om deze conclusie te bevestigen. 

3. Factoren die de relatie kunnen beïnvloeden 

Hierboven werd bestudeerd in welke mate eosinofiele inflammatie correleert met symptomen en 

exacerbaties. Er zijn echter verschillende factoren die symptomen en/of inflammatie beïnvloeden en 

zo de relatie tussenbeide vervormen. Zo kan niet-eosinofiele inflammatie als een apart klinisch en 

pathologisch fenotype aanschouwd worden met een andere verhouding tot symptomen. Ook ernstig 

astma kan als een apart fenotype beschouwd worden door het gebrek aan respons aan therapie en de 

grote heterogeniteit binnen deze groep. Verder hebben roken en obesitas ook een invloed op 

symptomen en/of inflammatie.  

3.1. Niet-eosinofiele inflammatie 

Recent onderzoek toonde aan dat een significant aantal patiënten geen bewijs heeft van eosinofiele 

luchtwegontsteking. Zo werd in de studie van Green et al.(67), die 259 patiënten met symptomatisch 
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astma onderzocht aan de hand van geïnduceerd sputum, een subgroep van 60 patiënten gevonden met 

een ander sputumcellen profiel, gekenmerkt door een verhoogd aantal neutrofielen en normale 

eosinofiel aantallen. Wenzel et al.(68) gebruikten bronchoscopische technieken om de onderliggende 

ontsteking van 34 patiënten met ernstig astma, die met hoge dosissen steroïden behandeld werden, te 

onderzoeken. Ook hier werden twee groepen teruggevonden: één subgroep die een duidelijk 

eosinofiele inflammatie vertoonde en een andere groep zonder of met een minimale eosinofiele 

inflammatie, maar met een significante toename van neutrofielen. Niet enkel het type cel was 

verschillend tussen de twee groepen, hun pathologisch beeld van de luchtweg toonde ook duidelijke 

verschillen. De sub-epitheliale membraan was verdikt bij de eosinofiel positieve groep, waar de non-

eosinofiele groep een membraandikte had die vergelijkbaar was met normale controlepersonen. Dit 

pathologisch verschillend fenotype werd bevestigd in de studie van Berry et al.(69) bij een populatie 

van patiënten met matig tot mild astma die nog geen corticosteroïden ingenomen hadden. Vergeleken 

met de groep zonder luchtweg eosinofielen, hadden patiënten met eosinofielen een verhoogde dikte 

van het sub-epitheliale membraan en een goede respons op corticosteroïden. Daarentegen vertoonde 

het membraan bij de non-eosinofiele groep geen verdikking t.o.v. normale personen. 

 

Momenteel wordt volop onderzocht of niet-eosinofiel astma een klinisch verschillend fenotype 

voorstelt i.v.m. eosinofiele astma. Recente resultaten geven aan dat niet-eosinofiele inflammatie wel 

degelijk op verschillende manieren zich onderscheid van eosinofiele inflammatie. Zo vonden 

Woodruff et al.(70) dat neutrofiele inflammatie leidde tot een blijvend gedaalde longfunctie, die niet 

reversibel was. Een grote observationele studie van Shaw et al.(71), waarbij 1100 astmapatiënten 

bekeken werden op longfunctie en inflammatoir patroon, bevestigde inderdaad dat diegenen met een 

verhoogd aantal neutrofielen een blijvende daling van FEV1 vertoonden, ondanks het gebruik van 

bronchodilatoren. Niet-eosinofiele inflammatie blijkt dus gepaard te gaan met een chronische 

luchtwegvernauwing. 

Zoals hierboven reeds beschreven kunnen exacerbaties optreden die gepaard gaan met neutrofiele 

inflammatie(54, 55). Deze exacerbaties zijn vaak minder ernstig bij patiënten met niet-eosinofiele 

inflammatie. Zo constateerden Wenzel et al.(68) in hun onderzoek een significant lagere frequentie 

van ernstige exacerbaties die intubatie vereisten in de non-eosinofiele groep. Jayaram et al.(61) 

vonden dat niet-eosinofiele exacerbaties gepaard gingen met minder verlies aan FEV1 dan eosinofiele 

exacerbaties.  

 

Ook de respons op corticosteroïden blijkt verschillend van patiënten met eosinofiele inflammatie. Zo 

werd in de studie van Green et al.(67) genoteerd dat de subgroep met neutrofielen een significant 

lagere respons op budesonide (p=0.04) vertoonde. Ook bij Pavord et al.(72) werd gerapporteerd dat de 

verbetering in luchtweg hyperreactiviteit, symptomen en FEV1 op budesonide significant lager was in 

volwassen met astma en een sputum eosinofiel aantal< 3%. Een recente review analyseerde de 
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resultaten van studies die de respons van patiënten met niet-eosinofiele inflammatie op ICS en de 

onderzoekers nagingen en concludeerde dat ICS geen of slechts een lichte verbetering geven op 

klinische parameters bij deze patiënten. Wel werd opgemerkt dat bijna alle studies ongecontroleerd en 

niet-blind werden uitgevoerd, zodat een grote kans op bias mogelijk is. Verder onderzoek is dan ook 

nodig alvorens te besluiten dat corticosteroïden absoluut geen effect hebben op neutrofielen, maar het 

effect lijkt toch duidelijk verminderd(73).  

3.2. Ernstig astma 

Hoewel slechts 5-10% van alle patiënten ernstig astma vertoont, is het verantwoordelijk voor een 

groot deel van de gezondheidskosten die gepaard gaan met de ziekte. Deze vorm, ook weerbarstig of 

moeilijk te controleren astma genaamd, wordt gekenmerkt door (1) zeer hoge dosissen 

corticosteroïden die nodig zijn om de ziekte onder controle te houden of (2) blijvende symptomen en 

luchtwegobstructie ondanks maximale behandelingsstrategieën(74). De redenen waarom deze 

patiënten een slecht antwoord op therapie met corticosteroïden vertonen zijn momenteel nog niet 

volledig gekend. Ernstig astma slaat op een zeer heterogene groep van astmapatiënten, met 

subgroepen die verschillen op basis van zowel klinische, fysiologische als pathofysiologische 

karakteristieken. Dit maakt dat de relatie tussen inflammatie en symptomen erg kan verschillen binnen 

de groep van patiënten met ernstig astma. Behandeling van ernstig astma wordt daarom ook vooral in 

specialistische setting uitgevoerd(75). 

 

De verschillen binnen ernstig astma uiten zich vooral via het patroon van inflammatie. Zoals reeds 

vermeld, vonden Wenzel et al.(68) twee verschillende patronen van ontsteking bij patiënten met 

ernstig astma, waarvan één eosinofiele inflammatie vertoonde en de andere groep een niet-eosinofiele 

ontsteking. Belangrijk was dat deze groepen op basis van klinische en fysiologische groepen volledig 

vergelijkbaar waren, wat de grote diversiteit binnen patiënten met ernstig astma aantoont. Gibson et 

al.(76) noteerden ook twee soorten inflammatie bij een populatie van patiënten met persisterend astma, 

ondanks hoge dosissen van corticosteroïden. De typische eosinofiele inflammatie werd slechts bij 41% 

van de patiënten teruggevonden, terwijl de andere 59% een niet-eosinofiele ontsteking vertoonde.  

In de studie van Simpson et al.(77), werden inflammatoire subtypes onderzocht via geïnduceerd 

sputum. Bij sommige patiënten met ernstig astma werd, ondanks aanwezigheid van symptomen, een 

bijna normale luchtweg geobserveerd. Miranda et al.(78) onderzochten de rol van eosinofiele 

inflammatie bij ernstig astma en vonden ook een subgroep van patiënten die symptomen vertoonde 

zonder dat er sprake was van ernstige inflammatie. Symptomen kunnen dus voorkomen bij ernstig 

astma zonder ontsteking van de grote luchtwegen. Green et al.(79). aanzien dit in hun review als een 

„weerbarstig‟ fenotype van inflammatie. De onderzoekers suggereren trouwens dat er wel degelijk 

inflammatie van de luchtwegen zou zijn bij deze groep patiënten, maar deze zou zich vooral in de 
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distale kleine luchtwegen bevinden en doordat niet te bereiken zijn met biopsieën of geïnduceerd 

sputum. 

 

Naast de groep van patiënten met niet-eosinofiele of “weerbarstige” inflammatie, vertoont de groep 

van patiënten met een persisterende eosinofiele inflammatie ook specifieke kenmerken. Zo bleken 

patiënten met een hoog aantal eosinofielen in de studie van Wenzel et al.(68) significant meer 

geïntubeerd, wat wijst op meer ernstige exacerbaties en een groter risico op een fatale aanval bij deze 

groep. Persisterende eosinofiele inflammatie in patiënten met ernstig astma bleek ook in de studie van 

Green et al.(17) geassocieerd met een groter risico op exacerbaties dan patiënten die geen 

persisterende eosinofiele inflammatie vertonen.  

Mogelijks speelt de perceptie van symptomen een rol hierbij. Een verminderde perceptie van 

symptomen leidt tot meer ernstige exacerbaties, zoals aangetoond door Magadle et al.(80). Deze 

onderzoekers dat 26% van hun onderzoekspopulatie een verminderde perceptie van dyspneu 

vertoonde. Deze subgroep had na twee jaar significant meer episodes van ernstige en bijna fatale 

exacerbaties doorgemaakt dan de andere patiënten. Persistente eosinofiele inflammatie lijkt een 

verminderde perceptie te veroorzaken bij ernstig astma patiënten. In de studie van Veen et al.(81) 

werd de perceptie van dyspneu bij 15 patiënten met recurrente exacerbaties en ernstig astma 

vergeleken met een groep van 15 patiënten met stabiel ernstig astma. De groep met de recurrente 

exacerbaties had een duidelijk verminderde perceptie van dyspneu. De patiënten met ernstig astma en 

recurrente exacerbaties hadden ook een significant hogere graad van eosinofielen in het sputum (2.7% 

versus 0.53%; p=0.05).  

3.3. Roken 

De invloed van roken op astma is nog niet uitvoerig bestudeerd, aangezien rokers in de meeste studies 

uitgesloten worden uit de onderzoekspopulatie. Inderdaad worden in bijna alle hierboven beschreven 

studies vermeld dat de onderzoeksgroep uit niet-rokers bestaat. Enkele studies hebben toch gekeken of 

roken invloed heeft op astma, en er is momenteel voldoende bewijs dat roken wel degelijk de klinische 

uitingen en pathofysiologie van de ziekte aantast(82). 

 

Astmapatiënten die roken hebben meer en ernstigere klachten en symptomen. Deze conclusie kan 

getrokken uit twee grote cross-sectionele onderzoeken die de invloed van roken op symptomen en 

ernst van astma onderzocht hebben(83). In hun studies werden respectievelijk 226 en 1071 astmatische 

rokers en niet-rokers met elkaar vergeleken. Althuis et al(83) vonden een significant hogere frequentie 

van respiratoire klachten bij rokers dan bij niet- of oud-rokers (p= 0.03), maar verschillen in fysieke 

activiteit konden niet aangetoond worden. Een tweede analyse werd uitgevoerd na correctie voor 

leeftijd, geslacht, medicatiegebruik en bezoek aan huisartsen tussen de twee groepen. De duidelijke, 

hoewel net niet-significante, verhoging (p=0.06) van symptoomscores bij rokers versterkten de 
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gevonden resultaten. Siroux et al.(84) vonden significant vaker aanvallen van kortademigheid, een 

hoger aantal acute astma-aanvallen en abnormale ademhaling tussen aanvallen bij rokers met astma in 

vergelijking met niet-rokers. Ook werd een correlatie gevonden tussen ernstiger astma en het roken 

van sigaretten. Uit beide studies kan afgeleid worden dat roken leidt tot een hogere frequentie van 

astmasymptomen en ernstiger astma, wat een invloed kan hebben op de morbiditeit en mortaliteit bij 

astmapatiënten(84). Het enige nadeel van deze studies zijn hun cross-sectioneel karakter. Zo weet men 

niet of het aantal pakjaren een invloed heeft op astmasymptomen, en of rookstop symptomen terug kan 

verlichten. Longitudinale zijn nodig om de temporele relatie tussen roken en astmasymptomen beter te 

begrijpen. 

Het roken van sigaretten heeft ook een invloed op de astmatische ontsteking van de luchtwegen. 

Chalmers et al.(85) onderzochten de inflammatie bij astmatische en gezonde rokers en niet-rokers aan 

de hand van geïnduceerd sputum. Zowel een verhoogd absoluut en relatief aantal neutrofielen, een 

verhoogd aantal witte bloedcellen en verhoogde waarden van het IL-8, een cytokine dat neutrofielen 

aantrekt, werden teruggevonden in de sputumstalen. De onderzochte astmapatiënten, zowel rokers als 

niet-rokers, hadden een onderliggende milde eosinofiele ontsteking, wat er op wijst dat de neutrofiele 

inflammatie die gerelateerd lijkt aan roken, zich ontwikkelt bovenop de reeds bestaande 

luchtwegontsteking.  

 

Een recent onderzoek van Boulet en collega‟s.(86) bevestigt inderdaad de toename van neutrofielen en 

IL-8 in geïnduceerd sputum, en in de resultaten wordt ook een duidelijke verhoging van 

astmasymptomen genoteerd bij astmatische rokers. Bij deze studie werden ook HRCT-scans van 

rokers en niet-rokers met elkaar vergeleken. Astmapatiënten die rookten bleken significant meer 

vernauwde luchtwegen te vertonen, alsook toegenomen emfyseem van de longen. Deze radiologische 

beelden doen samen met de veranderde inflammatoire kenmerken denken aan het pathologisch beeld 

dat gezien wordt bij de ontwikkeling van COPD. De onderzoekers suggereerden dan ook dat 

astmapatiënten die roken kunnen dus aanschouwd worden als een specifieke fenotype, gelegen tussen 

niet-rokende astmapatiënten en COPD-patiënten en met kenmerken van beiden. 

Verdere vaststellingen wijzen inderdaad naar kenmerken van een beginfase van COPD bij rokers met 

astma. De werkzaamheid van corticosteroïden is gereduceerd bij astmalijders die actief sigaretten 

roken, wat overeenkomt met de gebrekkige respons van COPD-patiënten op steroïdenbehandeling. 

Het is dan ook onduidelijk of veranderingen in neutrofielen en cytokines aan de oorzaak liggen van de 

verhoogde ernst van symptomen die wordt waargenomen bij rokers met astma. Deze veranderingen 

kunnen even goed de duur en de intensiteit van het sigarettengebruik weergeven en niet direct relevant 

zijn tot de mechanismen van ziekte. Verder longitudinaal onderzoek is nodig om vast te stellen of de 

luchtwegpathologie bij astma vooral aansluit bij COPD of enkel bovenop de astmatische inflammatie 

plaatsvindt(82). 
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3.4. Obesitas 

Er is toenemend bewijs dat astma en obesitas twee chronische aandoeningen zijn die elkaar kunnen 

beïnvloeden. Een recente meta-analyse van verschillende prospectieve epidemiologische studies 

constateerde dat, in vergelijking met personen met een normaal gewicht, mensen met obesitas een 

significant grotere kans hebben op het krijgen van astma. Deze kans is tevens dosisafhankelijk, wat 

wil zeggen dat de kans op astma toeneemt naarmate het BMI stijgt(87). 

Twee recente reviews geven een goed overzicht van de huidige kennis van zaken omtrent de relatie 

tussen obesitas en astma. In hun conclusies wordt meer en meer gesuggereerd dat obese 

astmapatiënten een verschillend fenotype van astma voorstellen met toegenomen ernst van symptomen 

en een variabel antwoord op standaardbehandeling zonder toename van eosinofiele inflammatie(88, 

89). 

 

Obese astmapatiënten lijken aan een meer ernstige vorm van astma te lijden. Reeds verschillende 

studies hebben een lineaire relatie genoteerd tussen BMI en graad van astma. Daarnaast lijkt astma bij 

obese personen ook moeilijker onder controle te houden. Patiënten met een hogere Body Mass Index 

hebben hogere scores op astmacontrole vragenlijsten (wat wijst op een slechtere controle) en lagere 

scores op scorelijsten omtrent kwaliteit van leven, ongeacht de ernst van de ziekte. Bij patiënten met 

overgewicht, bij wie astma bij het opstarten van behandeling al moeilijk onder controle te krijgen is, 

blijft deze slechte controle aanhouden, zelfs als men de therapie opdrijft(89).  

De inflammatoire kenmerken bij obese astmapatiënten zijn onderzocht via niet-invasieve methoden 

zoals uitgeademd stikstofmonoxide en geïnduceerd sputum. Verschillende studies hebben geen 

significant verschillen kunnen vinden in de concentratie FeNO tussen astmapatiënten met normaal- of 

overgewicht. Ook geïnduceerd sputum bleek in verscheidene onderzoeken geen hoger aantal 

ontstekingscellen te vertonen bij een hoger BMI. In de studie van in‟t Veen et al.(90) werd zelfs een 

negatieve correlatie gevonden tussen sputum eosinofielen en de Body Mass Index (rs=-0.30, p<0.01).  

Dit alles wijst erop dat obesitas niet geassocieerd is met een verhoogde eosinofiele 

luchtweginflammatie en dat ontsteking dus ook niet het ontstaan van een verhoogde incidentie en ernst 

van astma verklaart. Mogelijks zijn andere factoren, gerelateerd aan overgewicht, verantwoordelijk 

voor veranderingen in de luchtwegen die leiden tot ernstiger symptomen(88). 

3.5.  Groepering van de verschillende factoren 

Haldar et al.(91) onderzochten in welke mate het mogelijk is om astma te klasseren aan de hand van 

hun graad van inflammatie en symptomen, rekening houdend met de vele verschillende variabelen die 

al of niet een invloed kunnen hebben. Doel van de studie was subgroepen van astma te ontdekken die 

specifieke karakteristieken vertoonden. Deze subgroepen werden beschreven als „fenotypes‟. De 

studie werd uitgevoerd bij twee verschillende studiepopulaties: enerzijds een groep die bestond uit 
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patiënten met vooral mild tot matig astma en anderzijds een groep die gediagnosticeerd werd met 

ernstig, weerbarstig astma en in specialistische setting werd behandeld. 

Clusteranalyse werd gebruikt om de verschillende groepen te onderscheiden. De resultaten van de 

analyse staan hieronder in figuur 7. 

  

 

Figuur 7: Klinische fenotypen van astma: Een samenvatting van de fenotypen die gevonden werden na 

clusteranalyse van een populatie met mild tot matig astma en een populatie met ernstig astma. De clusters zijn 

uitgezet volgens hun relatieve expressie van symptomen en inflammatie. Disconcordantie tussen beiden blijkt 

vooral bij ernstig astma voor te komen. (Aangepast vanuit Haldar et al.
(91)

)  

 

Clusteranalyse verwijst naar een groep van multivariate mathematische algoritmen die 2 functies 

uitvoeren in een studiepopulatie: (1) kwantificeren van gelijkenissen tussen verschillende individuen 

op basis van meerdere specifieke variabelen; (2) deze individuen groeperen in clusters zodat de 

gelijkenissen binnen de cluster sterk zijn en tussen de verschillende clusters zwak. Deze techniek lijkt 

dus geschikt om de verschillende fenotypes van astma te groeperen.  

 

Drie clusters werden gevonden bij de eerste populatie. Cluster 1 beschreef een groep met atopisch 

astma dat op kinderleeftijd al begon, en deze groep had bewijs van een concordantie tussen eosinofiele 

inflammatie, luchtwegobstructie en symptomen. Deze groep had ook een significant hoger aantal 

exacerbaties in de voorgeschiedenis in vergelijking met de andere clusters. Cluster 2 beschreef een 

obese subgroep met aanwezigheid van astmasymptomen, maar zonder eosinofiele 
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luchtweginflammatie. De derde cluster waren patiënten met benigne astma, met zeer weinig 

symptomen alsook lage concentraties van ontsteking.  

De populatie van patiënten met ernstig, weerbarstig astma kon onderverdeeld worden in 4 clusters. 

Cluster 1 en 2 hadden een profiel dit dicht aansloot bij de respectievelijk atopische en obese clusters in 

de eerste populatie. Het enige onderscheid tussen de clusters in elke populatie was het verschil in 

absolute waarden van de verschillende klinische parameters. In vergelijking met de clusters uit de 

eerste populatie, hadden patiënten in de tweede populatie meer symptomen, een grotere 

luchtwegobstructie en stonden ze onder hoge dosissen corticosteroïden.  

Cluster 3 en 4 waren specifiek voor weerbarstig astma en beiden toonden een duidelijk 

disconcordantie aan tussen eosinofiele inflammatie en symptomen. Cluster 3 werd gekenmerkt door 

vroeg optredend astma met een hoge frequentie van symptomen en minimale inflammatie. Cluster 4 

daarentegen beschreef een subgroep met een hoge graad van eosinofiele inflammatie met weinig 

symptomen met astma dat begon op volwassen leeftijd en grotendeels mannen. 
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Discussie 

1. Algemene discussie 

De relatie tussen inflammatie en symptomen is complex. Inflammatie heeft een invloed op zowel 

luchtwegvernauwing als bronchiale hyperreactiviteit, die allebei symptomen kunnen veroorzaken bij 

astmapatiënten. Doordat symptomen verdwijnen bij behandeling van astma met corticosteroïden, die 

anti-inflammatoir werken, wordt verondersteld dat inflammatie ook rechtstreeks aan de oorzaak ligt 

van symptomen(3). Deze scriptie onderzocht dan ook de rechtstreekse associatie tussen inflammatie 

en symptomen.  

 

Een gebrek aan rechtstreekse studies maakte het in deze scriptie niet mogelijk de precieze relatie bloot 

te leggen. Toch geven de resultaten aan dat symptomen van astma wel degelijk geassocieerd kunnen 

worden aan onderliggende eosinofiele inflammatie. Zowel het aantal eosinofielen in sputum als de 

concentratie uitgeademd stikstofmonoxide vertoonde in de meeste studies een duidelijke correlatie met 

symptoomscores. Sommige studies vonden daarentegen geen enkele relatie tussenbeide. Een 

mogelijke verklaring voor deze tegenstrijdige resultaten vind men in de opzet van de studies die de 

relatie tussen inflammatie en symptomen beoordeeld hebben. Het merendeel van de besproken studies 

had de correlatie tussen inflammatie en ernst van astma als primair doel. Ernst van astma wordt 

gemeten aan de hand van symptomen, de mate van luchtwegobstructie alsook de variabiliteit van de 

luchtweg. Dit maakt dat zowel bronchiale hyperreactiviteit als de luchtwegobstructie de graad van 

symptomen kunnen beïnvloed hebben. Zo kunnen astmapatiënten voorkomen met een zeer lage FEV1 

en een hoge graad van bronchiale hyperreactiviteit, en hierdoor een hoge graad van symptomen, maar 

met een lage graad van inflammatie. Verder houdt classificatie volgens ernst van astma geen rekening 

met behandeling en de respons daarop, een factor die de relatie tussen inflammatie en symptomen kan 

beïnvloeden.  

 

Studies die de associatie tussen inflammatie en controle van astma onderzocht hebben, geven dan ook 

meer betrouwbare resultaten. Bij deze studies zijn de resultaten eensluidend en tonen een duidelijke 

link aan tussen inflammatie en symptomen. Ongecontroleerde astmapatiënten vertoonden bij alle 

onderzoeken een toename van ontsteking. Zowel het aantal eosinofielen in sputum als de concentratie 

uitgeademd stikstofoxide was significant verhoogd bij patiënten met astma dat niet onder controle was. 

Verschillende studies induceerden een verlies aan controle door reductie van de dosis orale- of 

inhaleerbare corticosteroïden. Ook daar werd een significante verhoging genoteerd van het aantal 

eosinofielen in geïnduceerd sputum en de concentratie FeNO. Ook exacerbaties van astma, die vaak 

het gevolg zijn van een slechte controle op astma, bleken duidelijk verbonden aan een toename van 

inflammatie. 
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Oudere concepten dachten dat astma een relatief homogene ziekte was die gekarakteriseerd werd door 

eosinofiele-dominante inflammatie en een goede respons op corticosteroïden. Een slechte of afwezige 

respons op steroïden werd geweten aan moleculaire defecten. De mogelijkheid dat sommige fenotypes 

van astma een ontsteking vertoonden die niet reageerde op corticosteroïden, werd niet overwegen. 

Astma wordt nu aanschouwd als een heterogene multi-dimensionele ziekte. Verschillende subgroepen 

van patiënten worden tegenwoordig beschreven die elk hun eigen specifieke kenmerken hebben. 

Een belangrijke ontdekking hierbij is het voorkomen van niet-eosinofiele inflammatie. Bevindingen 

van een subpopulatie van astmapatiënten met dit ander patroon van inflammatie zijn consistent. 

Verschillende studies troffen niet-eosinofiel astma aan in sputum en biopsieën (67, 68, 76, 78). Dit 

patroon van inflammatie onderscheidt zich klinisch van de klassieke eosinofiele inflammatie. Vooral 

de respons op corticosteroïden blijkt matig te zijn bij niet-eosinofiele inflammatie. Ook wordt vaker 

een blijvende luchtwegvernauwing geobserveerd, en zijn de exacerbaties die voorkomen minder 

ernstig.  

 

Andere reeds ontdekte subgroepen die specifieke eigenschappen vertonen, zijn patiënten met ernstig 

astma, obese astmapatiënten en rokers. Qua inflammatie kan ernstig astma bij de groep van patiënten 

met niet-eosinofiele inflammatie geplaatst worden. Zo werd niet-eosinofiele inflammatie voor het eerst 

ontdekt bij patiënten met ernstig astma. Lange tijd werd zelf gedacht dat ernstig astma een voorwaarde 

was om niet-eosinofiele inflammatie te ontwikkelen. De studies van Berry et al.(69) en Green et al.(67) 

toonden echter ook niet-eosinofiele ontsteking aan in mild tot matig astma, en doorprikten deze 

hypothese. Qua symptomen vertoont ernstig astma een zeer variabel patroon, waarbij patiënten hun 

symptomen vaak slecht percipiëren, waardoor ze meer vatbaar zijn voor plotse ernstige exacerbaties.  

Sigarettenrook verhoogt het aantal neutrofielen en het cytokine IL-8 in geïnduceerd sputum, en maakt 

patiënten hierdoor minder responsief aan corticosteroïden. Ook zorgt het, via nog onvolledig gekende 

mechanismen, voor meer ernstige klachten en symptomen bij astmapatiënten. Obesitas zorgt vooral 

voor een toename van symptomen, zonder dat veranderingen in het patroon of de graad van 

inflammatie opgemerkt worden. 

 

Een belangrijke toekomstobjectief ligt in het vinden van alle klinische fenotypen van astma en ze op 

een overzichtelijke manier te ordenen en organiseren. Het onderzoek van Haldar et al.(91) is hierbij 

een stap in de goede richting. Deze studie is wel relatief klein, heeft een populatie gebruikt die 

bestemd was voor andere doeleinden en vergat belangrijke variabelen zoals rookgedrag te includeren. 

Desondanks komen uit deze studie enkele belangrijke vaststellingen naar voor die de beschreven 

resultaten in deze scriptie verklaren en bundelen. Eerst en vooral blijkt mild- tot matig astma een 

goede concordantie tussen eosinofiele inflammatie en symptomen te vertonen. Behandeling op basis 

van symptomen, de huidige standaard, blijkt bij deze patiënten voldoende om de ziekte onder controle 
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te houden. Aangezien dit de grootste groep van astma beslaat, betekent dit dat de huidige 

behandelingsstrategieën verder kunnen aangehouden worden in de eerste-lijnsgezondheidszorg.  

 

Een tweede vaststelling was dat patiënten met ernstig astma een zeer variabel patroon vertonen met 

disconcordantie tussen inflammatie en symptomen, een vaststelling die in deze scriptie ook reeds 

beschreven werd. Deze disconcordanties hebben belangrijke gevolgen voor de behandeling. Zo 

vonden Haldar et al.(91) een subgroep van patiënten met een actieve eosinofiele inflammatie zonder 

veel symptomen. Een hoog aantal eosinofielen zorgt voor een verhoogd risico op exacerbaties(57). 

Een behandeling van deze inflammatie zou dus het risico op exacerbaties verminderen. Dit sluit aan 

bij de resultaten van Green et al.(17) die vonden dat, bij een groep van patiënten met ernstig astma, 

behandeling op basis van sputumwaarden het risico op exacerbaties significant reduceerde.  

Een andere subgroep van astmapatiënten had vooral symptomen zonder echte tekenen van inflammatie. 

Deze subgroep past mogelijk bij het beeld van “weerbarstige” inflammatie, een vorm van ontsteking 

die bijna normale luchtwegen vertoont op biopsieën en geïnduceerd sputum(79). Meting van 

inflammatoire parameters bij deze groep zou de dosis corticosteroïden kunnen doen afnemen 

aangezien deze vooral op inflammatie inwerken. Dit sluit aan bij conclusie uit de studie van Smith et 

al.(65), die vonden dat behandeling volgens FeNO-waarden leidde tot een lager gebruik van 

corticosteroïden zonder verlies van controle. Een derde vaststelling was dat in deze studie ook een 

subgroep gevonden werd met obees, niet-eosinofiel astma met een hoge frequentie van symptomen. 

Dit sluit aan bij de gevonden resultaten dat obesitas de symptomen van astma doet toenemen, zonder 

dat eosinofiele inflammatie mee toeneemt(89). 

2. Conclusie 

Samengevat kan gesteld worden dat symptomen en inflammatie wel degelijk een concordante relatie 

vertonen. Een toename van inflammatie gaat meestal gepaard met een toename van symptomen. De 

huidige behandelingsstrategieën die controle van astma nastreven, gemeten aan de hand van 

symptomen en luchtwegvernauwing, blijken dan ook voor het grootste deel van de patiënten 

voldoende. Bij patiënten met ernstig astma blijkt er disconcordantie op te treden tussen symptomen en 

inflammatie. Er worden subgroepen beschreven die vooral symptomen vertonen zonder inflammatie, 

alsook subgroepen die geen symptomen vertonen maar wel een hoge graad van actieve inflammatie. 

Meting van inflammatie aan de hand van geïnduceerd sputum of FeNO lijkt hier een nuttig onderzoek 

om de controle van astma te bevorderen. Verder onderzoek is evenwel nodig om de specifieke 

pathologische en moleculaire mechanismen van deze subgroepen bloot te leggen. . 
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