
Nederlandse 
Samenvatting

Diabetogene effecten van glucocorticoïde 
medicatie: bekende en onbekende aspecten

Dutch summary



N
ed

er
la

nd
se

 sa
m

en
va

tt
in

g

330

ontdekking van het bijnierschorshormoon cortisol
Cortisol is een hormoon dat in ons lichaam wordt geproduceerd in de schors (ook wel cortex 
genoemd) van de bijnieren. De bijnieren zijn organen die, zoals de naam al aangeeft, in de 
buurt van de nieren liggen. Cortisol wordt vanwege zijn structuur een steroïd hormoon 
genoemd (er zijn nog vele andere steroïde hormonen in ons lichaam), en omdat snel duidelijk 
werd dat cortisol een belangrijke rol speelt in de glucose stofwisseling werd het geclassifeerd 
als glucocorticosteroïd hormoon. Dit werd later in de naamgeving verkort tot glucocorticoïd 
hormoon.

Al begin 20ste eeuw werd duidelijk dat dieren en mensen die geen of onvoldoende actieve 
bijnieren hebben verschillende problemen krijgen, zoals te lage bloedsuikers, te lage 
bloeddruk en klachten van algehele zwakte, tezamen ook wel de ziekte van Addison genoemd. 
Uit dierproeven uitgevoerd rond 1930 werd tevens duidelijk dat stoffen uit de bijnieren een 
belangrijke rol spelen bij stressreacties van het lichaam. Het was toen echter nog onduidelijk 
welke stof hiervoor precies verantwoordelijk was. Hierin kwam verandering toen de inactieve 
vorm van cortisol (cortison) in 1936 voor het eerst werd geïsoleerd uit de bijnieren van 
runderen door Poolse chemicus Tadeusz Reichstein en door de Amerikaan wetenschapper 
Edward Calvin Kendall. Hierdoor werd het mogelijk de effecten van cortison nauwkeurig te 
bestuderen (het menselijk lichaam zet cortison om in cortisol, waardoor het actief wordt). 
Cortisol zelf werd een tiental jaren later ook geïsoleerd.

ontwikkeling van synthetische bijnierschorshormonen tot medicijnen 
Hoewel de isolatie van cortison een grote stap vooruit was om de werking van het hormoon 
precies te kunnen onderzoeken, werd meteen een grote beperking duidelijk: de hoeveelheid 
die geïsoleerd kon worden uit runderen was zeer beperkt. Daarom werd gezocht naar een 
methode om cortison synthetisch te produceren. Dit proces werd versneld door Amerikaanse 
deelname aan de tweede wereldoorlog. Er gingen hardnekkige, maar nooit bewezen geruchten 
dat Duitse Luftwaffe piloten bijnierextracten gebruikten om zo beter bestand te zijn tegen 
zuurstof tekort ten gevolge van vliegen op grote hoogte. Ondanks enorme inspanningen werd 
het eerste synthetische cortison vlak na afloop van de oorlog geproduceerd.

In 1948 konden met het nieuw geproduceerd cortison de eerste studies in mensen uitgevoerd 
worden. Reumatoloog Philip Showalter Hench (een collega van Kendall) toonde aan dat 
cortison inderdaad het bijnierschors hormoon was dat de ziekte van Addison kon verhelpen 
en daarmee werd de kritieke rol van cortisol in de regulatie van bloeddruk en glucose 
stofwisseling bevestigd. Maar cortison behandeling bleek meer gunstige effecten te hebben: 
het gaf een dramatische afname van gewrichtsklachten in patiënten met reumatoïde artritis en 
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het bleek ook heel effectief bij de behandeling van andere auto-immuunziekten (aandoeningen 
waarbij het lichaam eigen weefsels aanvalt en doet ontsteken). Het wondermiddel cortison 
werd in 1950 officieel gelanceerd als medicijn en in hetzelfde jaar kregen Reichstein, Kendall 
en Hench de Nobelprijs voor de Geneeskunde voor hun onderzoek naar de structuur en 
werking van bijnierschorshormonen.

Glucocorticoïden: een zorgwekkend bijwerking profiel
Na een eerste periode van enorm enthousiasme werd helaas snel duidelijk dat cortison 
therapie ging met forse bijwerkingen. Hiertoe behoorden onder andere de ontwikkeling 
van overgewicht, suikerziekte, hoge bloeddruk, versnelde bot- en spierafbraak, verhoogde 
kans op infecties, maagzweren, depressie of psychose, huidafwijkingen, verhoogde 
kans op hart- en vaatziekten en staar. En deze lijst is zeker nog niet compleet. Met als 
doel het bijwerkingenprofiel te verbeteren werden nieuwe synthetische glucocorticoïd 
hormonen gemaakt, zoals prednisolon (=prednison) (1965) en dexamethason (1966). 
Hoewel deze middelen minder bijwerkingen vertoonden ten opzichte van cortison, bleven 
teleurstellenderwijs de meesten hiervan bestaan, zeker in hoge dosering. 

Dit heeft hedendaags nog steeds consequenties voor het gebruik  van glucocorticoïden bij 
patiënten. je bent als arts door de bijwerkingen gedwongen snel de dosis te verlagen wat 
kan leiden tot onderbehandeling van de onderliggende ziekte. Verder hebben patiënten vaak 
weerstand prednisolon te gebruiken vanwege zijn beruchte bijwerkingen (het wordt vaak 
‘een paardenmiddel’ genoemd). Tenslotte moeten artsen vaak extra medicatie starten om 
bijwerkingen te voorkomen of te bestrijden, zoals middelen die botontkalking remmen en het 
maagslijmvlies beschermen.

Nadelige effecten van glucocorticoïden op de glucose stofwisseling
Al snel na de introductie werd bekend dat behandeling met glucocorticoïden belangrijke 
nadelige effecten heeft op de glucose stofwisseling. Schattingen zijn dat bij 30% van de 
patiënten die langdurig glucocorticoïden gebruiken suikerziekte optreedt. Ondanks dat deze 
bijwerkingen al relatief lang bekend zijn, zijn de mechanismen hierachter minder duidelijk. 
In de jaren ‘60-‘70 werd bekend dat glucocorticoïden de werking van het hormoon insuline 
verminderen (‘insuline resistentie’). Ook zijn er op dit moment geen duidelijke richtlijnen hoe 
suikerziekte veroorzaakt door glucocorticoïden het best kan worden behandeld of kan worden 
voorkomen. Na de jaren ‘70 raakte het onderzoek naar de bijwerkingen van glucocorticoïden 
op de stofwisseling wat uit beeld.
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Hierin kwam de laatste 10 jaar verandering door de ontwikkeling van nieuwe glucocorticoïd 
medicijnen, die wel krachtig ontsteking kunnen remmen, maar waarschijnlijk minder 
bijwerkingen hebben op de stofwisseling. Deze medicijnen in ontwikkeling worden 
zogenaamde “gedissocieerde glucocorticoïd receptor agonisten” genoemd. Om de 
ontwikkeling van deze nieuwe medicatie verder mogelijk te maken is echter meer kennis 
nodig van de bijwerkingen van de huidige glucocorticoïden in mensen, zodat in een latere 
fase de middelen met elkaar vergeleken kunnen worden in studies. Daarom hebben we in 
mijn proefschrift de metabole bijwerkingen van glucocorticoïden bestudeerd en biomarkers 
geprobeerd te vinden die het bijwerkingenprofiel zo goed mogelijk weergeven. We hebben 
de effecten van het glucocorticoïd prednisolon bestudeerd, omdat dit wereldwijd het meest 
wordt voorgeschreven en gekozen voor een hoge (inductie) dosis (30 mg per dag) en een 
zogenaamde onderhoudsdosering (7,5 mg per dag).

In het eerste deel van mijn proefschrift beschrijven wij de introductie van glucocorticoïden 
als medicatie in de jaren ’50 (hoofdstuk 1) en de stand van zaken omtrent de kennis van 
metabole bijwerkingen van glucocorticoïden toen ons onderzoek startte (hoofdstuk 2). 
Hierin wordt duidelijk dat er in de vroegere artikelen veel nadruk werd gelegd op het ontstaan 
van insuline resistentie in spier, lever en vetweefsel door glucocorticoïd behandeling.

In deel 2 van mijn proefschrift laten we zien dat verstoring van de alvleesklierfunctie een 
belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de glucocorticoïd-geïnduceerde bijwerkingen op 
de stofwisseling. 

In hoofdstuk 3 tonen we dat de bèta cellen in de eilandjes van Langerhans onvoldoende 
insuline kunnen produceren doordat de functie van het endoplasmatisch reticulum, de 
eiwitfabriek van de cellen, door glucocorticoïd behandeling wordt verstoord. Ook vonden 
we dat behandeling van bèta cellen met prednisolon leidt tot celdood, wat de functie van de 
eilandjes van Langerhans verder belemmert. 

In hoofdstuk 4 worden de effecten van prednisolon op bèta-cel functie in gezonde mannen 
beschreven. We vonden voor het eerst dat bèta-cel functie specifiek na het eten van een 
maaltijd verstoord is, zowel na acute als meer langdurige prednisolon therapie. Hiervoor 
maakten we gebruik van mathematische modeling analyse van glucose en C-peptide curves 
na de maaltijd voor en na prednisolon behandeling. 

In hoofdstuk 5 hebben we dit concept verder onderzocht. We vonden opnieuw dat bèta-
cel functie na de maaltijd verstoord wordt, maar ook dat de maximale secretoire capaciteit 
van de bèta cel, gemeten tijdens intraveneuze glucose en arginine toediening, verlaagd wordt 
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door prednisolon behandeling. In dit hoofdstuk beschrijven we tevens dat de functie van 
de alpha cellen, die eveneens gelegen zijn binnen de eilandjes van Langerhans, ook door 
prednisolon behandeling wordt verstoord. Alpha cellen scheiden namelijk te veel van het 
hormoon glucagon uit, met name tijdens de maaltijden, hetgeen leidt tot overmatige glucose 
productie door de lever. Zowel de negatieve veranderingen in alpha- als bèta-cel functie 
leken gerelateerd aan ongunstige wijzigingen in de balans tussen het parasympathische en 
sympathische gedeelte van het autonome zenuwstelsel, die insuline en glucagon secretie in 
de eilandjes reguleert. 

In hoofdstuk 6 beschrijven we dat mensen die genetische veranderingen in het DNA hebben 
dat de glucocorticoïd receptor codeert, verminderde hoeveelheid insuline uitscheiden bij 
een glucose stimulus (dus verminderde functie van de bèta cel hebben). Hoewel dit een 
associatieve studie betreft in tegenstelling tot de eerdere interventie studies, benadrukt 
dit hoofdstuk onze mening dat verstoorde alvleesklierfunctie, gekenmerkt door relatief te 
weinig insuline productie, een cruciale rol speelt bij het ontstaan van hoge bloedsuikers door 
prednisolon behandeling.

Door het toenemende inzicht in de verstoring van de alvleesklierfunctie door prednisolon 
hebben we een additionele studie geïniteerd om te kijken of we de negatieve effecten van 
prednisolon konden voorkomen door gelijktijdige behandeling met de glucagon-achtige 
peptide-1 (GLP-1) receptor agonist exenatide. Dit middel is onlangs geregistreerd voor de 
behandeling van suikerziekte omdat het de productie van insuline stimuleert en de aanmaak 
van glucagon remt, met name in de periode na de maaltijden. Behandeling met exenatide 
voorkwam inderdaad de effecten van prednisolon op de suikerstofwisseling door glucagon 
productie te remmen en insuline productie te stimuleren; dit hebben wij beschreven in het 
laatste hoofdstuk van deel 2, te weten hoofdstuk 7. Omdat thans geen goede richtlijnen 
bestaan over welke middelen het beste gebruikt kunnen worden om suikerziekte veroorzaakt 
door glucocorticoïd therapie te behandelen, postuleren wij dat GLP-1 receptor agonisten zoals 
exenatide een geschikte kandidaat zouden kunnen zijn. Momenteel worden de beschermende 
effecten van zogenaamde DPP-4 remmers, medicatie die het GLP-1 in het lichaam verhoogt, 
op de suikerstofwisseling onderzocht tijdens prednisolon gebruik.

Insuline resistentie op het niveau van de lever, skeletspier en vetweefsel is een belangrijke 
oorzaak voor de nadelige effecten van glucocorticoïden op de stofwisseling, zoals reeds 
decennia bekend is. Echter, de wijze waarop dit gebeurt is nog steeds voor een groot deel 
onduidelijk. In deel 3 hebben we mechanistische studies ondernomen om nader te kijken 
naar onderliggende oorzaken.
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In hoofdstuk 8, bevestigen we dat hoge dosering insuline resistentie geeft in de skeletspier, 
lever en vetweefsel, echter wij tonen aan dat, met name gedurende hogere insuline 
concentraties in het bloed, een lage dosering prednisolon, tot voor kort veilig geacht, ook de 
insuline gevoeligheid vermindert van het vetweefsel en de lever, wat op langere termijn zou 
kunnen leiden tot verstoring van bloed glucose waarden en vetten in het bloed.

In hoofdstuk 9 zoeken we naar de onderliggende mechanismen van prednisolon 
geïnduceerde insuline resistentie in de skeletspier. We hypothetiseerden dat prednisolon 
schadelijke vetten in spier zou doen ophopen (zoals ceramides), echter dit bleek niet het 
geval. Ook veronderstelden we dat mitochondriën, de energiecentrale van de cel, minder 
goed functioneerden met als gevolg minder glucose opname in de skeletspier, maar de 
mitochondriële functie bleef intact.

Een “orgaan” waarvan wij voor het eerst vonden dat het een rol speelt bij de metabole 
bijwerkingen van prednisolon is de microcirculatie, de kleinste vaatjes in ons lichaam 
waar energie uitwisseling plaats vindt. Tijdens hoge insuline concentraties in het bloed, 
het belangrijkste moment van glucose opname door het lichaam, verstoort prednisolon de 
functie van de kleinste bloedvaten leidend tot minder glucose opname (hoofdstuk 10). Dus 
concludeerden wij dat prednisolon behandeling de kleinste bloedvaatjes resistent maakt 
voor de effecten van insuline, leidend tot minder glucose uptake, met name in de skeletspier. 
Ook de stijging in bloeddruk die we vonden na prednisolon behandeling was gecorreleerd 
met afwijkende werking van de kleinste bloedvaatjes waarvan bekend is dat ze de bloeddruk 
reguleren door de vaatweerstand te bepalen.

In hoofdstuk 11 hebben we naar de effecten van prednisolon op het subcutane vetweefsel 
gekeken. We vonden voor het eerst in mensen dat er een afgenomen activatie is tijdens 
insuline toediening van belangrijke eiwitten betrokken bij glucose opname in het vetweefsel. 
Ook scheidt het vetweefsel ongunstige hormonen uit die elders in het lichaam de stofwisseling 
kunnen ontregelen.

In het laatste hoofdstuk van deel 3, hoofdstuk 12, hebben we specifiek gegeken naar het eiwit 
Angiopoietine-like protein 4, kortweg Angptl4. Angptl4 is op belangrijke wijze betrokken in 
onze vetstofwisseling. Interessant genoeg werd onlangs aangetoond dat muizen die geen 
Angptl4 hebben, minder bijwerkingen ondervonden van prednisolon behandeling. Daarom 
besloten we dit eiwit in onze deelnemers te meten voor en na behandeling. Hoewel de 
vetstofwisseling bij iedere deelnemer ongunstig werd veranderd door prednisolon, het eiwit 
Angptl4 leek hier geen rol van belang bij te spelen. Wel verstoort prednisolon de regulatie van 
Angptl4 door insuline.
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In deel 4 van mijn proefschrift beschrijven we de effecten van prednisolon bij patiënten met 
reumatoide artritis (RA). Dit hebben wij gedaan omdat RA patienten vaak glucocorticoïden 
krijgen voor hun ziekte en daarmee vormen ze dus een zeer relevante onderzoekspopulatie. 
Verder biedt het de mogelijkheid om de effecten van glucocorticoïden op de stofwisseling 
in mensen met systemische ontsteking te meten. Systemische ontsteking zelf namelijk is 
ook ongunstig voor de stofwisseling omdat het insuline resistentie geeft en ook de werking 
van de bèta cel vermindert, daarom zouden glucocorticoïden zelfs een gunstig effect op de 
stofwisseling kunnen hebben door inflammatie te verminderen. Bij patiënten die onlangs 
met RA zijn gediagnosticeerd en hoge ontstekingswaarden in het bloed hebben, bleken 
de negatieve effecten van glucocorticoïden op de suikerstofwisseling inderdaad minder 
uitgesproken, waarschijnlijk door vermindering van systemische ontsteking. Dit laten we 
zien in hoofdstuk 13. In mensen met langer bestaande RA is glucocorticoïd therapie echter 
geassocieerd met het voorkomen van suikerziekte, zoals beschreven in hoofdstuk 14. Het 
moeilijke echter is dat de meest zieke mensen vaker glucocorticoïden krijgen, derhalve is het 
lastig om in te schatten of de ziekte zelf, of juist de therapie, heeft geleid tot suikerziekte.

Tenslotte worden in het vijfde deel alle resultaten van het proefschrift samengevat in een 
overzichtsartikel (hoofdstuk 15) dat een volledige update tracht te geven over de wijze 
waarop glucocorticoïden de stofwisseling verstoren en de kans op suikerziekte sterk 
verhogen.

De belangrijke conclusies in mijn proefschrift zijn dat: 1. tot voor kort veilig geachte lage 
doseringen prednisolon (7,5 mg equivalent) niet geheel veilig zijn uit een metabool perspectief, 
2. meest uitgesproken bijwerkingen van prednisolon niet in de nuchtere toestand optreden 
maar na de maaltijd typisch in de middag en avond, wanneer er hoge insuline concentraties 
zijn en 3. dysfunctie van de alpha en bèta cellen in de eilandjes van Langerhans op belangrijke 
wijze bijdragen aan de metabole bijwerkingen van glucocorticoïd behandeling.

Deze conclusies hebben enkele belangrijke consequenties voor de ontwikkeling van de 
zogenaamde gedissocieerde glucocorticoïd receptor agonisten en de behandeling van 
suikerziekte veroorzaakt door prednisolon. Bij de ontwikkeling van de nieuwe gedissocieerde 
glucocorticoïd receptor agonisten moet er goed gekeken worden naar de postprandiale fase, 
omdat in de nuchtere toestand belangrijke negatieve effecten van prednisolon therapie worden 
gemist en derhalve het bijwerkingenprofiel kan worden onderschat. Ook is het noodzaak 
een compound te ontwikkelen met een bijwerkingen profiel minder dan prednisolon 7,5 mg 
per dag equivalent. Verder kunnen deze nieuwe inzichten leiden tot betere behandeling van 
suikerziekte ontstaan door glucocorticoïd therapie in de kliniek. Men zou met name de hoge 
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bloed glucose spiegels in de middag en avond moeten behandelen met kortwerkende insuline 
preparaten. Thans worden veel patienten nog met langwerkende preparaten behandeld 
waarbij er in de ochtend te lage en potentieel levensbedreigende glucose concentraties 
kunnen ontstaan. Tevens is het vertrouwen op nuchtere bloed glucose waarden niet mogelijk 
vanwege dit specifieke patroon van te hoge bloedsuiker concentraties later op de dag en 
avond.Verdere studies zijn echter nodig die prospectief onderzoeken hoe de bijwerkingen 
van prednisolon op de suikerstofwisseling het beste in de kliniek kunnen worden behandeld 
of liever nog kunnen worden voorkomen.




