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Er is een toenemende belangstelling voor cellulaire en biochemische indicators
(markers) van longbeschadiging. Normaal bevinden zieh enzymen in een eel
(intra-cellulair) en hebben een fiinctie in het metabolisme van die eel. Als een eel
dood gaat, komen intra-cellulaire enzymen uit de eel vrij in de extra-cellulaire
ruimte. Een toename van het cytoplasmatisch enzym lactaat dehydrogenase
(LDH) in de extra-cellulaire ruimte wordt gebruikt om celschade of celdood
vast te stellen. Dit enzym is aanwezig in cellen van vrijwel alle Organen. De vijf
verschillende LDH-isoenzymen vormen tesamen de totale LDH-activiteit. De
LDH-isoenzymsamenstelling is meer orgaanspecifiek. Ook andere cellulaire
enzymen kunnen, wanneer ze extra-cellulair aanwezig zijn dienen als indicators
voor cellulaire dysfunctie en/of pathologische condities welke toxisch voor de
eel zijn. Het enzym alkalische fosfatase (ALP) komt vooral voor in de membraan
van type II pneumocyten, die aanwezig zijn in de long. Het enzym ß-glucuro-
nidase (BGD) wordt aangetrofFen in de lysosomen van cellen met een fagocyte-
rende functie.

Het doel van de studies beschreven in dit proefschrift was te onderzoeken of het
mogelijk is om met behulp van de drie genoemde enzymen beschadiging van
longweefsel en inflammatie van de long aan te tonen en te vervolgen. Hiertoe
zijn metingen van deze enzymen verricht in bloed (serum), pleuravocht en in
vloeistof, verkregen door spoeling van een deel van de long (bronchoalveolaire
lavage of BAL).

In hoofdstuk 1, de introductie, wordt beschreven door welke mechanismen
enzymen uit een eel vrijkomen. In het kort wordt de mogelijke klinische rele-
vantie van de enzymatische markers LDH, LDH-isoenzymen (zie ook hoofd-
stuk 2), ALP en BGD toegelicht. De procedure voor het verkrijgen van BAL-
vloeistof wordt eveneens beschreven en tot slot worden in dit hoofdstuk de
doelstellingen van de verschillende onderzoeken, zoals beschreven in de daarop
volgende hoofdstukken, vermeid.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van wat er, voorafgaand aan de
Studie, in de literatuur reeds beschreven is over de waarde van LDH ter aandui-
ding van pathologische processen in de long. Aangezien het enzym LDH voor-
komt in cellen van vrijwel alle Organen kunnen vele ziekteprocessen leiden tot
een verhoogde LDH-activiteit in het serum. Een toename van de LDH-activi-
teit in het serum derhalve erg aspecifiek. De LDH-isoenzymsamenstelling va-
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rieert tussen verschillende weefsels en Organen. De mogelijke klinische beteke-
nis van het vervolgen van de LDH-activiteit en LDH-isoenzymen in serum,
BAL-vloeistof en pleuravocht wordt verder uiteengezet.

In studies met proefdieren werd een hoge LDH-activiteit gevonden in BAL-
vloeistof na blootstelling aan voor de long toxische partikels, zoals kwarts en silica.
Het doel van de Studie, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 3, was het onderzoeken
van de LDH-activiteit en het LDH-isoenzympatroon in serum bij personen, die
in het verleden blootgesteld waren aan koolstof (n=201, ex-mijnwerkers). Er
werd gekeken of er een relatie was tussen dit LDH-isoenzym patroon en klinische
parameters, zoals de longfunctie. De LDH-activiteit in het serum bleek bij 79.1%
van deze ex-mijnwerkers verhoogd te zijn vergeleken met de enzymactiviteit in
serum van een controlegroep (n=48). Bij 97.5% van de ex-mijnwerkers bleek het
percentage van het isoenzym LDH3 verhoogd te zijn, derhalve ook bij het me-
rendeel van de ex-mijnwerkers met een normaal serum LDH. Er werd een gerin-
ge negatieve correlatie gevonden zowel tussen geforceerde expiratoire volume in
1 seconde (FEVj) en de totale LDH-activiteit, als tussen de FEVj en het percenta-
ge LDH3. Dit laatste werd ook gevonden ook in de subgroep met een normaal se-
rum LDH. De concentraties van lever- en spierenzymen waren normaal, zodat
deze weefsels als een mogelijke bron van het verhoogde LDH konden worden
uitgesloten.

Deze resultaten toonden aan dat koolstof, zelfs jaren na de werkelijke expositie,
een toename van de totale LDH-activiteit in serum kan veroorzaken. De veran-
deringen in het LDH-isoenzympatroon bleken met name gekarakteriseerd te
zijn door een toename van het percentage LDH3.

Beta-glucuronidase, een enzym dat voorkomt in de lysosomen van een eel, kan
beschouwd worden als een biomarker voor fagocytose-activiteit. In onderzoek
bij proefdieren werd een toename van de extra-cellulaire BGD-activiteit aange-
toond na blootstelling aan kwarts. Deze toename werd verklaard door de door
beschadiging toegenomen permeabiliteit van de lysosomale membraan. Het
doel van de Studie in hoofdstuk 4 was te onderzoeken of 1) het meten van
BGD-activiteit in serum van aanvullende waarde is bij het aantonen van longbe-
schadiging veroorzaakt door expositie van koolstof en 2) of LDH en BGD mar-
kers zijn van dezelfde of van mogelijk verschillende pathofysiologische condi-
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ties. Daartoe werd de relatie tussen BGD- en LDH-activiteit in serum
onderzocht en de relatie van de serumactiviteit met andere klinische parameters.
Het serum van 191 ex-mijnwerkers werd onderzocht. Gezonde vrijwilligers
(n=48), zonder een relevante medische voorgeschiedenis, werden gekozen als
controlegroep. In het serum van de ex-mijnwerkers bleek de activiteit van BGD
significant hoger te zijn dan in het serum van de controlegroep. Wanneer een
subgroep van ex-mijnwerkers met een normaal serum LDH werd vergeleken
met de controlegroep, bleef in deze subgroep van ex-mijnwerkers de gemeten
serum BGD-activiteit significant hoger. Ex-mijnwerkers met een normale
longfoto bleken ook een hogere serum BGD-activiteit te hebben.
Deze resultaten toonden aan dat de BGD-activiteit in serum van ex-mijnwer-
kers verhoogd is, zelfs bij personen met een normale serum LDH-activiteit
en/of een normale longfoto. De serum BGD-activiteit toename lijkt derhalve
nog eerder op te treden bij inflammatie veroorzaakt door koolstof dan de toena-
me van de LDH-activiteit.

Lactaat dehydrogenase in pleuravocht wordt gebruikt om transudaat en exsu-
daat te onderscheiden. De mogelijke rol van LDH-isoenzymen bij het analyse-
ren van de diverse soorten cxsudaat, is in het verleden reeds onderzocht. De re-
sultaten van de studies zijn echter tegenstrijdig. Het doel van de Studie in
hoofdstuk 5 was de eventuele aanvullende waarde van de LDH-isoenzymen te
onderzoeken bij het achterhalen van de oorzaak van het ontstane pleuravocht.
Daartoe werd pleuravocht van drie verschallende oorzaken onderzocht: transu-
datieve effusies (groep I), parapneumonische effusies (groep II) en maligne effu-
sies of te wel pleuritis carcinomatosa (groep III). De totale LDH-activiteit en de
LDH-isoenzymsamenstelling verschulden significant tussen de transudatieve
(groep I) en exsudatieve (groep II en III) effusies. Exsudatieve effusies toonden
een laag percentage van het isoenzym LDH1, terwijl bij transudatieve effusies
hogere percentages van de isoenzymen LDH4 en LDH5 werden aangetroffen.
Verder bleek in de maligne effusies het percentage LDH4 en LDH5 significant
hoger te zijn dan in de parapneumonische effusies. In tegenstelling tot de per-
centages van de LDH-isoenzymen, bleken de absolute waarden van de isoenzy-
men in de laatst genoemde groepen niet te verschillen. Exsudatief pleuravocht
was met behulp van een logistische regressie moeilijk te onderscheiden in vocht
van parapneumonische en maligne ongine.
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Naast de totale LDH-activiteit, bleek het LDH-isoenzympatroon ook te ver-
schillen tussen pleuravocht van transudatieve en exsudatieve oorsprong. Dit had
echter geen toegevoegde diagnostische waarde.

De BGD-activiteit wordt gebruikt om activiteit en/of dood (lysis) te meten van
fagocyterende cellen, zoals alveolaire macrofagen (AMs) en polymorphonucle-
aire neutrofielen (PMNs). Meting van BGD in pleuravocht zou mogelijk van
toevoegende waarde kunnen zijn bij de analyse van exsudatief pleuravocht. Dit
geldt met name voor pleuravocht met vermoedelijk infectieuze oorsprong. Ma-
ligne cellen produceren ook enzymen, zoals BGD, die glycosaminoglycanen
katabolizeren. Deze glycanen zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de vis-
cositeit van de intracellulaire basissubstantie. Door produktie van deze glycosa-
minoglycanen wordt invasie in omliggend weefsel vergemakkelijkt. Het doel
van de Studie in hoofdstuk 6 was te evalueren of de bepaling van BGD-activi-
teit in pleuravocht van diagnostische waarde is bij het analyseren van de oorzaak
van pleuravocht. De differentiatie tussen pleuravocht met een parapneumoni-
sche, infectieuze en een maligne oorsprong stond hierbij op de voorgrond.
Vier verschillende groepen werden onderzocht: transudatieve effusies (groep I),
parapneumonische effusies (groep II), maligne effusies of te wel pleuritis carci-
nomatosa (groep III) en empyemen (groep IV). De BGD-activiteit was signifi-
cant verschillend tussen transudatieve effusies (groep I) en exsudatieve effusies
(groep II+III+IV), evenals tussen parapneumonische en maligne effusies, tussen
parapneumonische effusies en empyemen, en tussen maligne effusies en empye-
men. Wanneer de BGD-activiteit werd gebruik als enige variabele, kon met be-
hulp van een logistische regressie een onderscheid worden aangetoond tussen
transudatief en exsudatief pleuravocht. Het beste onderscheidend vermögen
tussen deze twee soorten pleuravocht werd verkregen door de LDH-activiteit
en de totale eiwitconcentratie als variabelen te gebruiken. Met behulp van de
LDH-activiteit en de totale eiwitconcentratie als variabelen konden parapneu-
monische en maligne effusies niet van elkaar worden onderscheiden. Door de
BGD-activiteit te gebruiken konden deze vormen van pleura effusies wel on-
derscheiden worden, echter onvoldoende om van klinische betekenis te zijn.
Het verschil in BGD-activiteit aangetoond tussen pleura effusies van verschil-
lende oorzaak was van onvoldoende klinische betekenis.
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Veranderingen in BAL-vloeistof reflecteren pathologische veranderingen in de
long. Cellulaire veranderingen in de BAL-vloeistof optredend bij inflammatie
van longweefsel zijn o.a. activatie van AMs en de instroom van PMNs. Een ver-
hoging van de LDH-activiteit in de BAL-vloeistof is in het verleden geassoci-
eerd met verschillende pulmonale aandoeningen. Een toename van de LDH-
activiteit in de luchtwegen kan verschillende oorzaken hebben. Dit kan ontstaan
door lysis van cellen van de long, of van locale inflammatoire cellen, zoals AMs
en PMNs. Diffusie van eiwitten uit het serum, als gevolg van een toegenomen
permeabiliteit in de barriere tussen alveoli en capillairen, is een andere mogelijk
bron van verhoogde LDH-activiteit. Alkalische fosfatase is een membraan ge-
bonden enzym, dat samen met surfactant wordt uitgescheiden, onder andere
door type II pneumocyten.
We veronderstelden dat AMs een andere LDH-isoenzymsamenstelling in het
cytoplasma hebben dan PMNs. Het vrijkomen van LDH-isoenzymen in de ex-
tra-cellulaire ruimte kan een indicatie geven omtrent de aard van de beschadig-
de cellen. Het doel van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 7 was de ver-
schillen in LDH-, ALP-activiteit en LDH-isoenzymsamenstelling van AMs en
PMNs te identificeren.
BAL-vloeistof verkregen van patienten met diverse pulmonale aandoeningen
werd geanalyseerd. De lavages werden in verschillende groepen verdeeld. Er
werd een groep geselecteerd met voornamelijk PMNs en een groep met voor-
namelijk AMs. De LDH-activiteit en de LDH-isoenzymactiviteit werd bepaald
voor en na stuktrillen van de cellen. Op deze manier kon de LDH-activiteit, en
de LDH-isoenzymsamenstelling van deze cellen afzonderlijk worden bepaald.
De intra-cellulaire enzymsamenstelling werd als volgt berekend. De enzymacti-
viteit, gemeten in de originele BAL-vloeistof, werd afgetrokken van de enzym-
activiteit gemeten in de BAL-vloeistof na stuktrillen van de aanwezige cellen.
Voor het bepalen van de ALP-, LDH-activiteit en het LDH-isoenzympatroon
in longweefsel, werd gebruik gemaakt van normaal longweefsel, verwijderd bij
patienten welke een lobectomie ondergingen in verband met een T]NQMO pla-
veiselcelcarcinoom. De patienten hadden verder geen relevante pulmonale
v o o r g e s c h i e d e n i s . L S ' Y — • ' • • * • : . • ' > • ; • . • • > ; • - • • , - • • r ' _ " . - : ' - > ' - . * »

In BAL-vloeistof met voornamelijk AMs werd een lagere LDH- en ALP-activi-
teit gemeten dan in BAL-vloeistof met voornamelijk PMNs. Het LDH-isoen-
zympatroon verschulde eveneens tussen deze beide groepen. De LDH3/ LDH5-
ratio was lager in de BAL-vloeistof met overwegend PMNs vergeleken met
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BAL-vloeistof met overwegend AMs. Het LDH-isoenzympatroon van de lava-
ges met overwegend AMs vertoonde de meeste overeenkomsten met het
LDH-isoenzympatroon bepaald in longweefsel. Het percentage LDH5 in long-
weefsel was hoger. De ALP-activiteit voor en na stuktrillen van de in de BAL-
vloeistof aanwezig cellen, toonde geen verschil. De gemeten LDH-activiteit
was hoger na stuktrillen van de cellen. Het LDH-isoenzympatroon, uitgedrukt
in percentage, voor en na stuktrillen van de cellen bleef gelijk.
De gemeten LDH-isoenzymactiviteit in de BAL-vloeistof bleek representatief
voor de cellen aanwezig in die lavage. Het wel of niet stukmaken van de cellen,
aanwezig in de BAL-vloeistof leverde geen verschil op voor de resultaten.

De kweekresultaten van BAL-vloeistof worden in de praktijk gebruikt om de
diagnose pneumonie te bevestigen of verwerpen. Wanneer de diagnose gesteld
door histologisch onderzoek als gouden standaard wordt gebruikt, blijkt de sen-
sitiviteit van de kweekresultaten van BAL-vloeistof te liggen tussen de 60% en
90%, voor het vaststellen van bacteriele infecties. Voor mycobacterieele, schim-
mel en de meeste virale infecties ligt deze tussen de 70% en 80% en voor Pneu/Mö-
cy5fi5 conni'i pneumonieen tussen de 90% en 95%. Echter, voordat deze kweken
betrouwbaar geinterpreteerd kunnen worden, zijn 2 tot 4 dagen nodig. Het doel
van de Studie gepresenteerd in hoofdstuk 8 was na te gaan in hoeverre het cel-
lulaire profiel en/of de enzymactiviteit van BAL-vloeistof van toegevoegde
waarde zou kunnen zijn om een pneumonie te onderscheiden van een niet-in-
fectieuze aandoening.
Van 80 patienten werd BAL-vloeistof onderzocht. Er werd een BAL verricht
indien er een verdenking bestond op een pulmonale infectie of een interstitiele
longaandoening. De lavages werden verdeeld in twee groepen: groep I bevatte
lavages afkomstig van patienten met een bacteriele pulmonale infectie (n=33) en
groep II bevatte lavages van patienten met pulmonale afwijkingen zonder aan-
wijzingen voor een bacteriele infectie (n=47). Het onderscheid tussen deze
twee groepen werd gebaseerd op basis van de resultaten van microscopische
evaluatie en kwantitatieve kweekuitslagen. Zowel het absolute als relatieve aan-
tal PMNs was in de infectieuze groep significant hoger dan in de niet-infectieu-
ze groep. Het absolute aantal PMNs voor het aantonen van een infectie, toonde
een sensitiviteit van 95.7% en een specificiteit van 84.8%. De LDH-activiteit in
de BAL-vloeistof was in de infectieuze groep significant hoger dan in de niet-in-

•s fectieuze groep. De LDH4/LDH5-ratio gemeten in de BAL-vloeistof was sig-
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nificant lager in de infectieuze groep en bleek het best te discrimineren tussen
beide groepen met een sensitiviteit van 93.4% en een specificiteit van 93.9%. De
ALP-activiteit, de concentratie albumine en de totale eiwitconcentratie ver-
schilden niet significant tussen beiden groepen.
Deze Studie toonde aan dat zowel het aantal PMNs als de LDH-activiteit - met
name de percentages LDH-isoenzymen - in BAL-vloeistof van potentiele waar-
de zijn om te differentieren tussen infectieuze en niet-infectieuze longaandoe-
ningen.

CONCLUSIES

De onderzoeken beschreven in dit proefschrift tonen aan dat enzymatische mar-
kers een toegevoegde waarde kunnen hebben bij de diagnostiek van longaan-
doeningen. Lactaat dehydrogenase, ALP en BGD bleken indicators van inflam-
matie en/of celschade. De bepaling van de LDH-isoenzymen bleek van
additionele waarde om de mogelijke herkomst van het verhoogde LDH te kun-
nen achterhalen. Bij ex-mijnwerkers was naast de totale LDH-activiteit het per-
centage LDH3 in serum verhoogd. Dit suggereert dat koolstof pulmonale celbe-
schadiging induceert hetgeen leidt tot het vrijkomen van LDH uit de eel. Het
enzym BGD, een marker van geactiveerde fagocyterende cellen, was ook ver-
hoogd in het serum van ex-mijnwerkers, zelfs in een subgroep ex-mijnwerkers
met een normaal serum LDH en in een subgroep met een normale longfoto.
Deze laatste observatie suggereert dat de BGD-activiteit geschikt is om door
koolstof veroorzaakte activatie van macrophagen aan te tonen.
In pleuravocht van verschillende oorzaak varieerde de activiteit van LDH en
BGD. Het LDH-isoenzympatroon en de BGD-activiteit verschulden echter on-
voldoende om van klinische betekenis te kunnen zijn.
Het LDH-isoenzympatroon in lavages met overwegend PMNs verschilde van
dat in lavages met overwegend AMs. De gemeten enzymactiviteit in BAL-
vloeistof bleek representatief te zijn voor de cellen aanwezig in die vloeistof. Het
LDH-isoenzympatroon van de long werd gekarakteriseerd door hogere percen-
tages LDH3 en LDH4 dan in het serum van controlepersonen. Een toename van
ALP-activiteit in BAL-vloeistof wordt genoemd als marker van type II pneu-
mocyt beschadiging en/of inflammatie. Dit verklaart dat er geen relatie aange-
toond werd tussen ALP en de cellen voorkomend in de BAL-vloeistof. Het ab-
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solute aantal PMNs en het LDH-isoenzympatroon was bruikbaar om
BAL-vloeistof van een infectieuze oorsprong te onderscheiden van een niet-in-
fectieuze.
Aangezien het LDH-isoenzympatroon een goede afspiegeling is van de cellen
aanwezig in de BAL-vloeistof, kan bepaling van deze enzymen een aanwijzing
geven welke van deze cellen betrokken zijn bij het inflammatoire proces. Cel-
telling is een arbeidsintensieve bezigheid. Bovendien kunnen de uitkomsten
tussen verschillende beoordelaars en laboratoria verschillen. De bepaling van
LDH-isoenzymen is betrouwbaar, makkelijk reproduceerbaar, binnen een kor-
te tijd (2 uur) beschikbaar, reeds mogelijk in een geringe hoeveelheid BAL-
vloeistof en in elk laboratorium uitvoerbaar.
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