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COPD is de afkorting van de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 
wat staat voor chronisch obstructieve longziekten.
De belangrijkste symptomen van COPD zijn kortademigheid en hoesten.
Patiënten met COPD hebben af en toe last van tijdelijke verergering van deze 
klachten, meestal gepaard gaand met ophoesten van slijm. Deze periodes noemen 
we acute exacerbaties. Acute exacerbaties van COPD hebben belangrijke klinische 
gevolgen ten aanzien van morbiditeit en mortaliteit. 

In dit proefschrift worden klinische studies beschreven die verricht zijn bij patiënten 
met acute exacerbaties van COPD. Het doel van dit proefschrift was om deze ziekte-
episodes beter in kaart te brengen.

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de huidige kennis van acute exacerbaties. Er is 
geen eenduidige definitie van acute exacerbaties voorhanden. In de recente GOLD 
richtlijnen wordt een exacerbatie als volgt gedefinieerd: een gebeurtenis in het 
natuurlijk beloop van de ziekte, die gekarakteriseerd wordt als een verandering in 
de basale symptomen van kortademigheid, hoesten en sputumproductie van de 
patiënt, die verdergaat dan de normale dagelijkse variatie, acuut begint, en waarvoor 
een wijziging in medicatie noodzakelijk is, bij een patiënt met onderliggend COPD.
De meer klinische definitie van een acute exacerbatie, zoals die in de praktijk 
wordt gebruikt, is een verergering van een combinatie van symptomen, meestal 
kortademigheid, hoesten en sputumproductie.
De ernst van deze exacerbaties varieert van mild waarbij het innemen van extra 
longmedicatie voldoende is, tot ernstig, waarbij ziekenhuis opname en soms 
mechanische beademing nodig zijn. 
Gemiddeld heeft een patiënt met COPD 1 tot 4 acute exacerbaties per jaar.  Het 
reduceren van acute exacerbaties is van economisch belang vanwege de hoge 
kosten. In Nederland wordt meer dan de helft van de directe medische kosten van 
COPD veroorzaakt door ziekenhuisopnames voor acute exacerbaties.
Bovendien zijn acute exacerbaties van COPD van groot klinisch belang. Het is 
aangetoond dat patiënten met frequente exacerbaties een verminderde kwaliteit 
van leven hebben. Verder leiden frequente acute exacerbaties tot een snellere 
achteruitgang in longfunctie en een slechtere prognose.
Het is daarom belangrijk acute exacerbaties beter te karakteriseren om uiteindelijk 
strategieën te kunnen ontwikkelen ter preventie en behandeling van deze episodes.

Risicofactoren voor het krijgen van een acute exacerbatie zijn weinig onderzocht. 
Enkele studies rapporteren dat patiënten met een slechtere longfunctie meer risico 
hebben op exacerbaties, dit wordt echter niet in alle studies bevestigd. 
Patiënten met een voorgeschiedenis van exacerbaties hebben een hoger risico op 
het krijgen van een nieuwe exacerbatie.
Andere potentiële risicofactoren zijn een slechte kwaliteit van leven, spierzwakte, 
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luchtverontreiniging en een laag lichaamsgewicht. Roken heeft geen duidelijke 
invloed, voorzover onderzocht.
Patiënten met een slechte fysieke conditie hebben een hoger risico, evenals 
patiënten met gaswisselingsstoornissen en patiënten die weinig lichaamsbeweging 
hebben.

De exacte pathofysiologische veranderingen die plaatsvinden tijdens acute 
exacerbaties zijn eveneens weinig onderzocht. Er wordt gedacht dat de toegenomen 
kortademigheid gerelateerd is aan dynamische hyperinflatie, met als gevolg een 
grotere ademarbeid die moet worden geleverd en verminderde spierkracht van de 
ademhalingsspieren met name het diafragma.
Acute exacerbaties gaan vaak gepaard met gaswisselingsstoornissen: hypoxemie 
en hypercapnie. De belangrijkste mechanismen hiervoor zijn een vermindering van 
ventilatie en een toename in ventilatie-perfusie mismatch.
Tot dusverre is geen onderzoek gedaan naar de eventuele relatie tussen de 
pathofysiologische mechanismen en de inflammatoire veranderingen in de 
luchtwegen.

De diagnose acute exacerbatie van COPD wordt meestal gesteld op grond van 
de klinische symptomen: dyspnoe, hoesten en sputum productie.  Bijkomende 
symptomen als koorts, piepen en pijn op de borst kunnen voorkomen. De ernst van 
de exacerbatie wordt ingeschat aan de hand van de voorgeschiedenis, symptomen, 
lichamelijk onderzoek, longfunctieonderzoek, arteriële bloedgassen en andere 
laboratoriumonderzoeken. Een exacerbatie wordt als ernstig beschouwd als een 
patiënt geen volledige zinnen kan spreken. Andere tekenen van een ernstige 
exacerbatie zijn gebruik van hulpademhalingsspieren, paradoxale adembewegingen, 
cyanose, oedeem, hemodynamische instabiliteit, tekenen van rechter hartfalen en 
verminderde alertheid.
Criteria voor ziekenhuis opname zijn een belangrijke of plotselinge toename 
in symptomen, ernstig onderliggend COPD, nieuwe afwijkingen bij lichamelijk 
onderzoek zoals cyanose of oedeem, niet reageren van de exacerbatie op initiële 
therapie, belangrijke comorbiditeit, frequente exacerbaties, ritmestoornissen, 
diagnostische onzekerheid, hogere leeftijd en inadequate thuiszorg.
Criteria voor opname op een Intensive Care afdeling zijn ernstige dyspnoe die niet 
reageert op de ingestelde therapie, veranderde mentale toestand van de patiënt, 
ernstige persisterende hypoxemie (PaO

2
 < 5.3 kPa, 40 mm Hg) of hypercapnie 

(PaCO
2 
<

 
8.0 kPa, 60 mm Hg) en/of respiratoire acidose (pH < 7.25) ondanks 

zuurstoftherapie en niet-invasieve beademing, indicatie voor beademing en 
hemodynamische instabiliteit met indicatie voor vasopressoren.

De meeste exacerbaties van COPD worden veroorzaakt door bacteriële dan wel 
virale infecties, of luchtverontreiniging. Voor meer dan 30 % van de exacerbaties 
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wordt echter geen oorzaak gevonden. 
De rol van bacteriële infecties in het veroorzaken van exacerbaties is het onderwerp 
van veel onderzoek en discussie. Er is een aantal problemen bij het onderzoeken 
van de rol van bacteriën in acute exacerbaties. COPD patiënten hebben vaak 
bacteriën in hun luchtwegen zonder dat er sprake is van een exacerbatie, we 
noemen dit kolonisatie. Verder zijn zowel COPD patiënten als acute exacerbaties 
erg heterogeen en kunnen bacteriën en hun klinische betekenis dus verschillen van 
patiënt tot patiënt. Verder zijn bacteriën die in het sputum gevonden worden niet 
altijd een goede afspiegeling van de situatie in de lagere luchtwegen. De bacteriën 
die het vaakst worden gevonden tijdens acute exacerbaties, S. Pneumoniae, H. 
Influenzae en M. Catarrhalis, komen alleen voor bij de mens en kunnen dus niet 
worden bestudeerd in diermodellen.
Patiënten met COPD hebben een verhoogde kans op bacteriële luchtweg infecties 
door een verminderde mucociliaire klaring van bacteriën uit de luchtwegen 
en veranderde afweer, met name een gestoorde functie van witte bloedcellen 
(neutrofiele granulocyten).
In ongeveer 50% van acute exacerbaties worden bacteriën gevonden. Enkele studies 
vonden een shift in het type bacterie bij patiënten met een slechtere longfunctie, 
naarmate de FEV

1
 lager was werden meer Gram negatieve bacteriën gevonden.

De hypothese van een etiologische rol van bacteriën bij acute exacerbaties wordt 
ondersteund doordat tijdens exacerbaties waarbij bacteriele infecties worden 
vastgesteld, ook meer inflammatie is aangetoond in de luchtwegen. Gecombineerde 
longitudinale studies van bacteriën en inflammatie in de luchtwegen kunnen in de 
toekomst meer duidelijkheid verschaffen over de exacte rol van bacteriën in acute 
exacerbaties van COPD.
Waarschijnlijk spelen ook virale infecties een rol bij acute exacerbaties. In 18 tot 
34 % van exacerbaties wordt een virusinfectie vastgesteld, meestal griep virussen 
en rhinovirussen zoals influenzavirus, para-influenza virus en coronavirus. 
Virusinfecties kunnen leiden tot meer frequente exacerbaties, en ook tot bacteriële 
infecties, waarbij in het geval van gelijktijdige infectie ook meer inflammatie in 
de luchtwegen aanwezig is. Patienten met een gelijktijdige virale en bacteriële 
luchtweginfectie hebben een slechtere longfunctie en een langere opnameduur.
De rol van atypische verwekkers in acute exacerbaties is onduidelijk. Dit komt vooral 
door de verschillende technieken die gebruikt worden om infecties met atypische 
micro-organismen aan te tonen.
Ongeveer 5 % van alle acute exacerbaties zou het gevolg zijn van luchtvervuiling 
met name door ozon, SO

2
, NO

2
 en PM10. (particulate matter under 10 microns = 

kleine deeltjes)
Verder werd in een recente studie bij 25 % van de patienten met een acute 
exacerbatie met onbekende oorzaak longembolieën aangetroffen.
De laatste jaren is er toenemende belangstelling voor de locale en systemische 
inflammatie bij COPD.
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Waarschijnlijk speelt een toename in locale inflammatie in de luchtwegen een 
belangrijke rol bij het ontstaan van acute exacerbaties. In biopsieën van de lagere 
luchtwegen, verricht tijdens acute exacerbaties, is een toename zichtbaar van 
bepaalde vormen van witte bloedcelle, genaamd eosinofiele granulocyten, maar 
ook van neutrofiele granulocyten en T-lymfocyten. De toename in eosinofiele 
granulocyten is geassocieerd met verhoogde expressie van RANTES, (regulated 
upon activation, normal T-cell expressed and secreted), een chemoattractant 
voor eosinofielen. Tijdens exacerbaties vindt ook verhoogde expressie plaats van 
leukocyten adhesie moleculen zoals E-selectin, die betrokken zijn bij de recrutering 
van leukocyten naar plaatsen van inflammatie.
Ook in BAL vloeistof van patiënten met acute exacerbatie zijn verhoogde aantallen 
neutrofiele en eosinofiele granulocyten aangetroffen, evenals een verhoogde 
concentratie granulocyte/macrophage colony stimulating factor (GM-CSF). 
Dit cytokine stimuleert differentiatie van granulocyten en macrofagen en kan 
deze direct activeren. In sputum van patiënten met een acute exacerbatie, zijn 
inflammatoire cytokines als TNF-, IL-6 en IL-8 verhoogd, evenals het potente 
vasoconstrictieve en bronchoconstrictieve peptide endothelin-1. (ET-1)
Bovendien hebben patiënten met frequente exacerbaties hogere 
sputumconcentraties van IL-6 en IL-8 dan patiënten met mindere frequente 
exacerbaties.
Naast een toename in locale inflammatie zijn acute exacerbaties van COPD 
geassocieerd met een toename in systemische inflammatie. Markers van 
systemische inflammatie die verhoogd zijn tijdens acute exacerbaties zijn oa. 
CRP, IL-6, IL-8, TNF-α en de soluble TNF receptoren TNFR 55 en TNFR 75, 
leptine, endotheline-1, ECP, MPO, fibrinogeen, α-1 antitrypsine, leukotrieen B4, 
leukotrieen E4, MPIF-1, PARC, ACRP-30 en sICAM-1. Mogelijk is deze systemische 
inflammatoire respons geassocieerd met de locale inflammatoire respons, maar 
de exacte mechanismen zijn onbekend. Geen van de onderzochte biomarkers 
heeft een duidelijke relatie met de klinische symptomen van een exacerbatie of de 
prognose.

Tijdens COPD exacerbaties is er ook verhoogde oxidatieve stress aangetoond. 
Sigarettenrook is de belangrijkste bron van oxidanten, maar daarnaast zijn bij 
COPD patiënten geactiveerde neutrofielen en macrofagen in de luchtwegen 
aanwezig, die reactieve zuurstofradicalen produceren, leidend tot verhoogde 
oxidatieve stress.
Tijdens acute exacerbaties is er een toename van oxidatieve stress zoals blijkt uit 
een verhoogde concentratie van H

2
O

2
 in de uitademingslucht en een verhoogde 

uitscheiding van isoprostaanF2-α, een product van de lipiden peroxidatie, in de 
urine. Tevens is er een reductie in antioxidatieve capaciteit in het bloed aangetoond 
tijdens exacerbaties die zich herstelt tijdens behandeling.
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De klinische consequenties van een acute exacerbatie zijn een verslechtering 
van kwaliteit van leven, een verandering in het spiermetabolisme, leidend 
tot spierzwakte, en metabole veranderingen die leiden tot een verstoorde 
energiebalans, verlies aan vetvrije massa en ondergewicht.

Preventie van acute exacerbaties is een van de belangrijkste behandeldoelen 
van COPD. Jaarlijkse vaccinatie tegen influenza wordt aanbevolen voor COPD 
patiënten, maar het nut van vaccinatie tegen pneumococcen is niet aangetoond.

De onderhoudsbehandeling van COPD bestaat uit bronchusverwijdende 
medicatie, zowel β-2-sympathicomimetica als anticholinergica. Langwerkende 
β-2-sympathicomimetica zoals formoterol en salmeterol en langwerkende 
anticholinergica zoals Tiotropium verminderen het aantal exacerbaties ten opzichte 
van placebo. 
De effectiviteit van inhalatiecorticosteroiden in preventie van exacerbaties is 
controversieel. Inhalatiesteroiden veranderen het beloop of de prognose van de 
ziekte niet , maar enkele studies laten wel een reductie van het aantal exacerbaties 
zien ten opzichte van bronchusverwijders alleen. Ook is het stoppen van 
inhalatiesteroiden geassocieerd met een sneller optreden van exacerbaties en een 
hogere frequentie. 
Het effect van anti-oxidanten en mucolytica op exacerbatie frequentie is niet 
aangetoond.
Enkele trials met immunomodulerende medicamenten laten gunstige resultaten 
zien op exacerbatie frequentie, om dit beter te onderzoeken zijn meer studies 
nodig.
Longrevalidatie programma’s hebben een gunstige invloed op het aantal 
exacerbaties, zowel vanuit de stabiele situatie als na opname in verband met acute 
exacerbatie.

Behandeling van acute exacerbaties in de klinische situatie bestaat uit zuurstof, 
bronchusverwijdende medicatie, orale of intraveneuze corticosteroiden, eventueel 
antibiotica en indien nodig ademhalingsondersteuning. De rol van methylxantines 
is controversieel.
Het doel van niet -invasieve ademhalingsondersteuning is het verminderen van 
morbiditeit en mortaliteit van acute exacerbaties en het verlichten van symptomen. 
Deze behandeling is bewezen effectief in het verminderen van de mortaliteit, het 
verminderen van de noodzaak tot invasieve beademing en het verminderen van 
mislukken van de behandeling.
Indicaties voor niet-invasieve ademhalingsondersteuning zijn matige tot ernstige 
kortademigheid met gebruik van ademhalingsspieren en paradoxale ademhaling, 
matige tot ernstige respiratoire acidose (pH ≤7.35) en/of hypercapnie (PaCO2 ≥6.0 
kPa, 45 mm Hg) en ademfrequentie van meer dan 25 keer per minuut.
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Exclusie criteria hiervoor zijn ademstilstand, cardiovasculaire instabiliteit, 
verandering in bewustzijn of oncoöperatieve patient, hoog risico op aspiratie, 
opgeven van veel of taai sputum, recente craniofaciale of gastro-oesophageale 
chirurgie, craniofaciaal trauma, nasopharyngeale afwijkingen, brandwonden en 
extreme obesitas.

Over de prognose van een acute exacerbatie is weinig bekend. Als risicofactoren 
voor mortaliteit worden in enkele studies genoemd: hoge PaCO

2
, lage PaO

2
 en/of 

zuurstofsaturatie, hogere leeftijd, hartfalen, aanwezigheid van cor pulmonale, 
co-morbiditeit, functionele status, ernst van onderliggende ziekte, FEV

1
, slechte 

functionele status, lage BMI en laag albumine.
Een grote studie onder meer dan 1000 patiënten opgenomen met een acute 
exacerbatie, liet een mortaliteit tijdens opname zien van 11%, 35 % na 6 maanden 
en 43 % na 1 jaar. Patienten bij wie opname op een Intensive Care afdeling 
noodzakelijk is in verband met acute respiratoire insufficiëntie hebben een nog 
slechtere prognose.

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt de bijdrage van bacteriële 
luchtweginfecties aan opnames voor acute exacerbaties onderzocht. In de 
helft van alle onderzochte COPD patiënten, opgenomen in verband met een 
acute exacerbatie, worden bacterieën gevonden in het sputum. Deze patiënten 
met een aangetoonde bacteriële luchtweginfectie verschilden niet in klinische 
kenmerken (leeftijd, longfunctie parameters, arteriële bloedgassen, duur van 
ziekenhuisopname) met patienten bij wie geen bacterien in het sputum werden 
gevonden.
De bacterieën die het vaakst werden aangetroffen in het sputum waren 
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae en Pseudomonas 
aeruginosa.
Verder bleek dat patienten met een slechtere longfunctie vaker een bacteriële 
luchtweginfectie hadden. Er werd geen verschil gevonden in de soort verwekkers 
van luchtweginfecties bij patienten met een slechtere longfunctie.

Hoofdstuk 3 van dit proefschrift had als doel het longitudinaal onderzoeken van het 
verloop van verschillende inflammatoire en anti-inflammatoire biomarkers tijdens 
opname en behandeling voor een acute exacerbatie, en tot 6 maanden nadien in 
de stabiele fase.  We vonden dat bij alle 21 patiënten de inflammatoire markers IL-
6, sTNFR 55 en s TNFR 75 en marker van neutrofiele activatie BPI verhoogd waren 
bij opname ten opzichte van gezonde controle personen, terwijl anti-inflammatoire 
marker sIL-1 RII gelijk was aan gezonde controles. Tijdens behandeling van de 
acute exacerbatie was er een snelle daling van IL-6 en sTNF R 75 terwijl BPI en 
s TNF R55 verhoogd bleven. Er was een stijging van het anti-inflammatoir sIL-1 
RII tijdens behandeling evenals van de anti-oxidatieve capaciteit van het plasma 
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(TEAC). In de stabiele situatie, 6 maanden na de acute exacerbatie, waren alle 
biomarkers teruggekeerd naar het niveau van gezonde controle personen, behalve 
BPI, dat verhoogd bleef.
Deze studie laat een duidelijke verhoging zien van systemische inflammatie tijdens 
acute exacerbaties van COPD. Verder is herstel van de exacerbatie geassocieerd 
met een stijging in anti-inflammatoire en anti-oxidatieve capaciteit.
Er is persisterende activatie van neutrofiele granulocyten zowel tijdens exacerbatie 
als in de stabiele fase zoals blijkt uit de persisterende verhoging van BPI.
Modulatie van systemische inflammatie zou kunnen bijdragen aan het klinisch 
herstel na een acute exacerbatie.
De studie beschreven in hoofdstuk 4 was erop gericht om te bekijken of parameters 
van systemische inflammatie in de stabiele fase gemeten, voorspellend kunnen 
zijn voor het optreden van acute exacerbaties.
In een grote groep patiënten werd het optreden van matig ernstige (waarvoor 
extra orale steroiden moesten worden voorgeschreven) en ernstige (waarvoor 
ziekenhuisopname noodzakelijk was) prospectief geregistreerd. Aan het begin van 
de studie werden longfunctie waarden (FEV

1
, FVC, FRC en DLCO) gemeten en 

systemische inflammatoire parameters CRP, fibrinogeen, LBP, TNF-α, sTNFR 55 
en sTNF R75 werden bepaald.  In de totale groep traden 411 exerbaties op in 186 
patienten, waarvan 374 matig ernstige exacerbaties en 37 ernstige exacerbaties. De 
gemiddelde follow-up was 0.88 jaar per patiënt.
Onafhankelijke voorspellende factoren voor een ernstige exacerbaties waren een 
lage FEV1, lage DLCO, hoger fibrinogeen en hoger aantal ernstige exacerbaties in 
het jaar voorafgaand aan de studie.
Onafhankelijke voorspellende factoren voor een matig ernstige exacerbatie waren 
een lage FEV1, hoger fibrinogeen en een hoger aantal matig ernstige exacerbaties 
in het jaar voorafgaand aan de studie.
Uit deze studie blijkt dat naast longfunctiebeperkingen systemische inflammatie 
voorspellend is voor het optreden van zowel ernstig als matig ernstige exacerbaties 
van COPD.

In hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar verschillende markers van systemische 
inflammatie en hemostase bij klinische stabiele COPD patiënten. In het bloed 
werden totaal plasma homocysteine (tHcy), hsCRP en fibrinogeen gemeten, 
voorafgaand aan een klinisch longrevalidatieprogramma. We vonden dat bij 
ongeveer 30 % van stabiele COPD patiënten tHcy verhoogd was. Er bestond 
geen relatie tussen deze verhoogde tHcy waarden en klinische kenmerken zoals 
longfunctie, leeftijd, arteriële bloedgaswaarden, rookgewoonten of BMI. Waarden 
van tHcy bleven stabiel na een klinisch longrevalidatieprogramma.
Acute fase-eiwitten hs-CRP en fibrinogeen waren verhoogd in 20-30 % van de 
stabiele COPD patiënten en waren eveneens niet gecorreleerd aan klinische 
parameters of aan tHcy.
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Deze studie laat zien dat COPD patiënten een heterogene groep zijn, niet alleen 
qua klinische parameters maar ook qua waarden van systemische mediatoren tHcy, 
hsCRP en fibrinogeen. Uit de cardiovasculaire literatuur is bekend dat verhoogd 
CRP, fibrinogeen en tHcy onafhankelijke risicofactoren zijn voor mortaliteit ten 
gevolge van hart-en vaatziekten. Gezien de verhoogde waarden van tHcy,CRP en 
fibrinogeen in een subgroep van patienten bestaat er een mogelijke link tussen 
COPD en cardiovasculaire aandoeningen.

In hoofdstuk 6 van dit proefschrift werd de bijdrage van MBL, een belangrijke 
component van het aangeboren immuunsysteem, aan acute exacerbaties van 
COPD onderzocht.  De functie van MBL binnen het immuunsystem is complex en 
multifunctioneel. MBL kan complement activeren en het bevordert fagocytose en 
apoptose en moduleert inflammatie.
MBL is een receptor die bepaalde delen van bacterieën en virussen kan herkennen 
en hieraan kan binden, onder andere aan verschillende pathogenen, die 
geassocieerd worden met acute exacerbaties. De relatie tussen MBL en het ontstaan 
van acute exacerbaties is weinig onderzocht maar enkele studies suggereren dat 
bepaalde genetische varianten, die resulteren in een laag serum MBL, een verhoogd 
risico op luchtweginfecties en acute exacerbaties hebben.
Wij onderzochten het verband tussen serum MBL, verdeeld in 4 categorieën: 
deficient (< 100 microg/L), laag (100-500 microg/L), normaal (500-2650 microg/
L) en hoog (> 2650 microg/L) en het optreden van matig ernstig en ernstige 
exacerbaties.
Een laag serum MBL gehalte had geen relatie met het voorkomen van ernstige 
exacerbaties. De groep met deficient MBL (< 100 microg/L) had zelfs minder 
matige ernstig exacerbaties dan de groep met MBL waardes > 100 microg/L.
Uit deze studie blijkt dat een laag serum MBL geen verhoogd risico vormt op het 
optreden van acute exacerbaties en juist het aantal matig ernstige exacerbaties lijkt 
te verminderen.
Verder onderzoek zal de exacte rol van het MBL en het immuunsysteem in acute 
exacerbaties van COPD moeten ophelderen.

In hoofdstuk 7 van dit proefschrift wordt verder ingegaan op de systemische 
manifestaties tijdens COPD exacerbaties. 
Naast locale inflammatie in de long gaan acute exacerbaties van COPD gepaard 
met een scala aan systemische effecten. Systemische inflammatie is toegenomen 
tijdens exacerbaties zoals blijkt uit diverse parameters die verhoogd worden 
gevonden, onder andere CRP, IL-8, TNF-α, leptine, endotheline-1, ECP, MPO, 
fibrinogeen, IL-6, α-1 antitrypsine, en leukotrienen B4 en E4. De meeste data echter 
zijn cross-sectioneel verzameld, en er zijn weinig longitudinale studies verricht.
De relatie tussen locale en systemische inflammatie bij COPD is ook nog niet 
duidelijk. Verschillende studies suggereren dat beide compartimenten afzonderlijk 
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gereguleerd worden, in elk geval in stabiele COPD patiënten. Tijdens exacerbaties 
is er mogelijk wel een correlatie tussen locale en systemische inflammatie, mogelijk 
door de aanwezigheid van bacteriën en/of virussen in de luchtwegen. Hierdoor 
worden allerlei immunologische processen in gang gezet, zoals migratie van 
inflammatoire cellen. Toll Like Receptors (TLR’s) zoals MBL kunnen onderdelen 
van bacterieën en andere microorganismen herkennen, waardoor deze migratie 
in gang wordt gezet. Hierdoor komen inflammatoire cytokines vrij die binden aan 
het endotheel van de bloedvaten en aldaar leukocyten activeren. Ook dendritische 
cellen, macrofagen en mestcellen spelen een rol in dit inflammatoire proces.
Ook de hypoxemie die frequent optreedt tijdens acute exacerbaties, kan via 
transcriptie factor HIF-1 zorgen voor een toename van inflammatie, via een 
toename in TNF-α.
Verder zijn de geactiveerde leukocyten, die aanwezig zijn tijdens exacerbaties een 
bron van oxidatieve stress. In hoofdstuk 3 hebben we laten zien dat neutrofiele 
granulocyten persisterend geactiveerd zijn tijdens acute exacerbaties. Verder hebben 
we aangetoond dat herstel van acute exacerbaties gepaard gaat met een afname in 
oxidatieve stress door toename van plasma TEAC.
Tijdens acute exacerbaties is er ook activatie van het complement systeem, mogelijk 
gereguleerd via de acute fase response, en meer specifiek door afgifte van CRP.
Ook vetweefsel is betrokken in de pathogenese van exacerbaties, door productie 
van adipokines:leptine en adiponectine. Leptine wordt beschouwd als een anti-
inflammatoir cytokine. Leptine wordt in verhoogde concentraties gevonden 
tijdens exacerbaties en is verantwoordelijk voor verstoring van de energiebalans. 
Adiponectine wordt beschouwd als een anti-inflammatoir cytokine door reductie 
van TNF-αproductie via NFκB.
Verder zijn er tijdens exacerbaties aanwijzingen gevonden voor endotheliale 
dysfunctie en een pro-thrombotische neiging, onder andere door verhoging van 
fibrinogeen en aggregatie van bloedplaatjes. Exacerbaties zijn geassocieerd met een 
verhoogde incidentie van thrombo-embolische gebeurtenissen zoals longembolieën 
en myocardinfarcten. Ook CRP is hier een bijdragende factor omdat het direct 
invloed heeft op de vorming van atherosclerose.
Samenvattend worden tijdens acute exacerbaties vele systemische effecten gezien: 
toename van systemische inflammatie, toename van acute fase-eiwitten, activatie 
van complement en andere onderdelen van het immuun systeem, veranderingen in 
concentratie van adipokines zoals leptine en adiponectine, endotheliale dysfunctie 
en activatie van het stollingssysteem. Het bewustzijn van al deze processen die 
verder gaan dan alleen de respiratoire symptomen is het centrale thema van dit 
hoofdstuk. Door deze overkoepelende visie kunnen we een beter begrip ontwikkelen 
van acute exacerbaties en uiteindelijk mogelijk betere strategieën ontwikkelen ter 
preventie en behandeling.
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Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de prognose van 
COPD exacerbaties wat betreft mortaliteit en risicofactoren voor mortaliteit. We 
hebben 171 patiënten die opgenomen waren in verband met een acute exacerbatie 
prospectief vervolgd. De mortaliteit tijdens opname was 8 % en nam toe tot 23 
% na 1 jaar follow-up. Bij patiënten die op de Intensive Care moesten worden 
opgenomen in verband met respiratoire insufficiëntie was de mortaliteit tijdens 
opname vergelijkbaar (6 %) maar na 1 jaar significant hoger (35%).
De onafhankelijke voorspellende factoren voor mortaliteit waren : hogere leeftijd, 
hogere PaCO

2
 en chronisch gebruik van orale corticosteroiden. FEV

1
, geslacht, 

PaO
2
, comorbiditeit en aantal heropnames waren niet van invloed op de 

mortaliteit.
Deze resultaten laten zien dat de mortaliteit na acute exacerbaties hoog is, 
vooral bij oudere patienten met respiratoire insufficiëntie. Het is belangrijk voor 
de behandelaars zich dit te realiseren met betrekking tot de palliatieve zorg en 
beslissingen over het levenseinde in het eindstadium van COPD.

Conclusie
De resultaten van de studies beschreven in dit proefschrift leveren meer bewijs 
voor de heterogeniteit en het complexe multifactoriële karakter van acute 
exacerbaties van COPD.  In de toekomst zal een meer gedifferentieerde aanpak 
nodig zijn, die gericht is op optimale karakterisatie van COPD exacerbaties.
Begrip van de vele processen die zich afspelen tijdens een exacerbatie van COPD 
zoals systemische inflammatie, betrokkenheid van het immuunsysteem en de 
stollingscascade en endotheliale dysfunctie is essentieel voor het ontwikkelen van 
een betere behandeling dan de huidige symptomatische therapie.


