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Het doel van dit proefschrift was te onderzoeken of incretine-therapie - glucoseverlagende middelen 

op basis van darmhormonen - geschikt is voor de behandeling van de metabole bijwerkingen 

van glucocorticoïden. Zoals in Hoofdstuk 1 beschreven, zijn glucocorticoïden geneesmiddelen 

(bijvoorbeeld prednison/prednisolon of dexamethason) die veelvuldig gebruikt worden voor 

de behandeling van chronische ontstekingsziekten, zoals reumatoïde artritis. Deze middelen zijn 

synthetische vormen van het lichaamseigen hormoon cortisol, ook wel het ‘stress-hormoon’ 

genoemd. Geneesmiddelen als prednisolon zijn zeer effectieve ontstekingsremmers, echter doordat 

de glucocorticoïd-receptoren op vele verschillende weefsels aanwezig zijn, hebben ze niet alleen 

effect op de afweercellen, maar ook op hart- en bloedvaten, vetweefsel, botten, de hersenen en de 

alvleesklier (Tabel 1). Samen verhoogt dit de kans op het ontstaan van diabetes, maar ook de kans 

op hart- en vaatziekten. 

Tabel 1. overzicht van de effecten van glucocorticoïden en GLP-1 op de glucosestofwisseling en risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten

Glucocorticoiden GLP-1 

Glucosestofwisseling effecten op insulinegevoeligheid: 
Verminderde insuline-
signaaloverdracht:
- Toegenomen lipolyse in vetweefsel
- Verminderde glucose opname in 
de skeletspier (ook ten gevolge van 
spierafbraak)
- Toegenomen glucose productie in de 
lever

Neutraal 
(secundair aan verbeteringen ten 
gevolge van gewichtsverlies) 

effecten op de functie van de eilandjes 
van Langerhans in de alvleesklier: 
Verminderde insuline-afgifte en 
aanmaak in de bètacellen
Toegenomen glucagonafgifte in de 
alfacellen
Bètacel apoptose en endoplasmatisch 
reticulum (ER) stress 
Netto effect:
Verhoogde glucosewaarden na de 
maaltijd

Effecten zijn glucose-afhankelijk
Toegenomen insuline-afgifte en 
aanmaak in de bètacellen
Verminderde glucagonafgifte in de 
alfacellen 
Verbeterde celproliferatie, verminderde 
apoptose; verminderde ER-stress 

Verlaagde glucosewaarden na de 
maaltijd

Risicofactoren voor 
hart- en vaatziekten 

Hypertensie
Gewichtstoename en centripetale 
adipositas
Verminderd verzadigingsgevoel

Atherogenetisch lipidenprofiel 
Verminderde inflammatie

Verminderde hartcontractiliteit 
Toegenomen vasculaire weerstand

Verlaagde systolische en diastolische 
bloeddruk 
Gewichtsafname en verbeterde 
vetverdeling
Toegenomen verzadigingsgevoel en 
vertraagde maagontleding 
Verlaagde nuchtere en postprandiale 
lipiden 
Verminderde low-grade inflammatie 
(biomarkers) 
Verbeterde hartfunctie
Verminderde vasculaire weerstand
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Dat langdurige behandeling met glucocorticoïden op den duur insulineresistentie veroorzaakt, was 

al langer bekend. In de laatste jaren echter, is de rol van de alvleesklier meer en meer belicht, 

zoals duidelijk geworden uit dierstudies. Onderzoekers van onze eigen groep hebben dit voor het 

eerst aangetoond in gezonde jonge mannen: Een behandeling van twee weken verminderde na de 

maaltijd de insuline-afgifte door de alvleesklier. Dit resulteerde in verhoogde glucosewaarden met 

name in de uren direct na de maaltijd (postprandiale fase).  

Hoewel voor andere bijwerkingen van glucocorticoïdbehandeling er wel profylactische maatregelen 

worden genomen (maagbeschermers tegen maagzweer, botversterkers tegen botontkalking), 

bestaan er wat betreft de bijwerkingen op de glucosestofwisseling geen richtlijnen voor behandeling 

of preventie. Patiënten worden meestal pas als er eenmaal diabetes is ontstaan, behandeld 

met insuline. Een nadeel van insulinetherapie is echter dat patiënten vaak aankomen in gewicht 

en er frequent hypoglykemie kan optreden. Aangezien de patiënten die met glucocorticoïden 

behandeld worden al een onderliggende (ontstekings)ziekte hebben, zal de ziektelast toenemen 

als insulinebehandeling moet worden gestart. Sinds enkele jaren zijn er nieuwe glucoseverlagende 

middelen op de markt gekomen, de zogenaamde incretine-therapie op basis van darmhormonen. 

In tegenstelling tot de oudere glucoseverlagende medicijnen, hebben deze middelen een gunstig 

effect op de insuline-afgifte door de alvleesklier en verlagen ze met name de glucose na de maaltijd. 

Daarnaast staan deze middelen er om bekend dat ze weinig bijwerkingen hebben, behoudens lichte 

maag-darm-klachten. In dit proefschrift hebben we onderzocht of incretine-therapie effectief zou 

kunnen zijn in het voorkomen of behandelen van de nadelige bijwerkingen van glucocorticoïden 

op de glucosestofwisseling. Hiertoe hebben we verschillende klinische onderzoeken uitgevoerd. 

Hieronder zullen we deze kort beschrijven en de resultaten toelichten. 

onDeRzoeksTeChnIeken

Voor de klinische studies in de proefschrift hebben we verschillende patiëntengroepen gebruikt: 

gezonde jonge mannen, mannen van middelbare leeftijd met het metabool syndroom of mannen en 

vrouwen met diabetes type 2. In elk van de studies gebruikten we dezelfde onderzoekstechnieken, 

en met elke test maten we een bepaald onderdeel van de suikerstofwisseling. Zo verrichten we 

een maaltijdtest met een standaard maaltijd (hamburger, croissantje, slagroom en limonade) om 

vervolgens de voedingstoffen (vet en glucose) in het bloed te meten en de hoeveelheid insuline 

die daarop wordt aangemaakt. Op basis van de glucose- en insulinewaarden na de maaltijd 

rekenden we met behulp van een wiskundig model verschillende maten voor insulineafgifte door 

de alvleesklier uit (meal modeling). Daarnaast voerden we ook een invasieve test uit waarbij de 

insulinegevoeligheid van de skeletspieren werd gemeten door intraveneuze toediening van insuline 

en een variabele hoeveelheid glucose (euglykemische clamp). Op dezelfde dag ondergingen de 

deelnemers een test waarbij ze kunstmatig een hoge bloedglucosewaarde kregen door intraveneuze 
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toediening van glucose, om vervolgens de insuline-afgifte door de alvleesklier te kunnen meten 

(hyperglykemische clamp). 

eFFeCTen Van PReDnIsoLon oP De GLuCosesToFwIsseLInG

In Hoofdstuk 2 onderzochten we de effecten van twee weken prednisolonbehandeling op de 

glucosestofwisseling en enkele andere metabole parameters. Tweeëndertig gezonde jonge 

mannen werden hiervoor twee weken behandeld met prednisolon 30 mg eenmaal daags 

(vergelijkbaar met een ‘stootkuur’ dosering), prednisolon 7,5 mg eenmaal daags (vergelijkbaar 

met een ‘onderhoudsdosering’) of een placebo-pil. De groepen waren gelijk verdeeld en zowel de 

deelnemer als de onderzoeker wist niet welke van de drie pillen de deelnemer slikte. Pas nadat de 

laatste deelnemer het onderzoek had afgerond, werd de ‘code’ gebroken en konden de resultaten 

geanalyseerd worden. De resultaten van deze studie lieten zien dat prednisolon inderdaad 

verschillende aspecten van de alvleesklierfunctie, of eilandjes van Langerhans, nadelig beïnvloedt. 

Dit gebeurde dosis-afhankelijk. Prednisolon verlaagde arginine-gestimuleerde insuline-afgifte 

tijdens de hyperglykemische clamp bij een bloedglucose van 10 mmol/l. Daarnaast werd de glucose 

na de maaltijd hoger en verminderde de postprandiale insulineafgifte, gezien de verslechtering van 

verschillende maten van de meal modeling. Wat we in deze studie ook zagen was een verlaging van 

de insulinegevoeligheid in de skeletspieren tijdens prednisolonbehandeling, waardoor de insuline-

afgifte in de nuchtere toestand en na de maaltijd juist hoger was ter compensatie voor de ontstane 

insulineresistentie. Opvallend was dat prednisolon in de eilandjes van Langerhans niet alleen de 

insulineproducerende bètacellen nadelig beïnvloedde, maar ook de alfacellen die glucagon afgeven 

(glucagon was namelijk hoger dan bij placebobehandeling). 

MoGeLIjk GunsTIG eFFeCT Van InCReTIne-TheRaPIe 

Zoals boven beschreven zijn er de laatste jaren nieuwe glucoseverlagende middelen op de markt 

gekomen, de incretine-therapie gebaseerd op darmhormonen ofwel incretine-hormonen, waarvan 

de bekendste GLP-1 is (glucagon-like peptide 1). Dit hormoon stimuleert insuline-afgifte door de 

alvleesklier juist direct nadat iemand heeft gegeten. Het innemen van voedsel activeert de afgifte 

van GLP-1 door de darmwand en vervolgens stimuleert GLP-1 de alvleesklier tot afgifte van insuline. 

Dit proces is afhankelijk van de bloedglucosespiegel. Alleen als deze verhoogd is, worden de 

bètacellen in de eilandjes van Langerhans gestimuleerd om insuline aan te maken en af te geven. 

Op dezelfde manier worden de alfacellen juist geremd om glucagon af te geven. Op basis van deze 

incretine-hormonen zijn er twee verschillende soorten geneesmiddelen op de markt: 1) synthetisch 

nagemaakt GLP-1 (GLP-1 receptor agonisten); en 2) remmers van het enzym dipeptidyl peptidase 4 

(DPP-4) dat natuurlijk GLP-1 afbreekt (DPP-4 remmers). 
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Hoofdstuk 3 betreft een literatuuronderzoek naar de effecten van het glucoseverlagende middel 

exenatide. Exenatide is een synthetische vorm van  GLP-1. In dit hoofdstuk hebben we niet alleen 

gekeken naar de effecten op de glucosewaarden, maar ook op bloeddruk, lichaamsgewicht en 

vetverdeling en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten. We concludeerden dat exenatide, 

of GLP-1 receptor agonisten in bredere zin, van toegevoegde waarde zouden zijn als aanvulling op 

de reeds langer bestaande glucoseverlagende middelen (zoals metformine, sulfonylureumderivaten 

of thiazolidinediones en insulinevervangende therapie). Dit met name omdat exenatide het 

lichaamsgewicht doorgaans verlaagd, juist de glucose na de maaltijd verlaagd en mogelijk een positief 

effect heeft op de bètacel en dus meer insuline-afgifte. Diabetes type 2  is een ziekte die gekenmerkt 

wordt door een gestage achteruitgang van de alvleesklierfunctie waardoor uiteindelijk bijna alle 

patiënten noodgedwongen insulinevervangende therapie moeten starten. Een geneesmiddel dat 

deze achteruitgang in alvleesklierfunctie kan vertragen of zelfs voorkomen zou daarom van grote 

waarde zijn. Op basis van de huidige klinische studies, lijken GLP-1 receptor agonisten veelbelovend. 

Echter meer en langduriger onderzoek is nodig om dit daadwerkelijk te kunnen stellen. 

In Hoofdstuk 4 onderzochten we vervolgens of de toediening van exenatide tegelijkertijd met 

prednisolon de nadelige effecten van prednisolon kon voorkomen. Voor deze studie hebben we 8 

gezonde jonge mannen gevraagd, die driemaal een set van twee testdagen ondergingen waarop 

zij (in gerandomiseerde volgorde) behandeld werden met 1) 80 mg prednisolon eenmaal daags en 

exenatide intraveneus, 2) prednisolon 80 mg eenmaal daags en zoutinfuus, of 3) placebo-tabletten 

en zoutinfuus. Uit deze studie bleek dat toevoeging van exenatide een gunstig effect heeft op de door 

prednisolon ontstane defecten in de glucosestofwisseling: een verlaging van de glucosewaarden 

na de maaltijd en remming van de afgifte van glucagon. Middels de clamp-techniek zagen we dat 

toevoeging van exenatide de bètacelfunctie significant verbeterde. Mogelijk speelt bij de resultaten 

van de maaltijdtest het feit dat exenatide de maagontleding vertraagd een belangrijke rol. 

In Hoofdstuk 5 bekeken we middels een literatuuronderzoek of de DPP-4 remmers ook een gunstig 

effect hebben op de bètacelfunctie van de alvleesklier. We concludeerden op basis van circa 45 

klinische onderzoeken, dat DPP-4 remmers zeker een gunstig effect hadden op verschillende maten 

van de bètacelfunctie, maar dat langdurige studies ontbreken en dat daarom onbekend is of deze 

effecten duurzaam zullen zijn. 

Vervolgens, in Hoofdstuk 6, hebben we zelf getest wat het effect is van de DPP-4 remmer alogliptine 

op de bètacel functie na de maaltijd, zoals gemeten met de meal modeling. Dit hebben we getest 

in deelnemers met diabetes type 2, zowel mannen als vrouwen, met mild verhoogd HbA1c. Zestien 

weken behandeling met alogliptine, al of niet in combinatie met de thiazolidinedione pioglitazon, 
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verbeterde de glykemische instelling. Alleen de combinatie van alogliptin met pioglitazon liet een 

significante verbetering zien in de bètacelfunctiematen van de meal modeling. 

In het volgende hoofdstuk, Hoofdstuk 7, hebben we onderzocht of de DPP-4 remmer sitagliptine, 

net als exenatide in Hoofdstuk 4, ook effectief is in het voorkomen van prednisolon-geïnduceerde 

veranderingen in de suikerstofwisseling. Hiertoe testten we 52 mannen van middelbare leeftijd 

met het metabool syndroom. Zij werden twee weken behandeld met prednisolon 30 mg eenmaal 

daags en sitagliptine 100 mg eenmaal daags, of een van beide, of alleen maar placebo-tabletten. 

Voor en na behandeling werd de suikerstofwisseling getest, met de dezelfde technieken als in de 

hierboven beschreven studies. Interessant was dat prednisolon in deze mannen geen verslechtering 

gaf van de insulinegevoeligheid, mogelijk omdat ze bij starten al behoorlijk ongevoelig waren voor 

insuline (wat immers een kenmerk is van het metabool syndroom). We zagen dat sitagliptine wel de 

bètacelfunctie kon verbeteren wanneer gemeten met de clamp-techniek, maar geen verbetering gaf 

wanneer gemeten met de maaltijdtest. Wel was er een verlaging van het glucagon, maar desondanks 

kon sitagliptine, ten opzichte van placebo, niet voorkomen dat prednisolon de glucosewaarden na 

de maaltijd significant verhoogde.

Vervolgens exploreerden we in Hoofdstuk 8 de eventuele gunstige effecten van incretine-therapie 

op verschillende risicofactoren voor hart- en vaatziekten, te meer daar glucocorticoiden dit risico 

ook nadelig beïnvloeden en het dus gewenst zou zijn als een glucoseverlagende therapie ook meteen 

gunstig is voor het risico op hart- en vaatziekten. Zowel GLP-1 receptor agonisten als DPP-4 remmers 

hebben verschillende gunstige effecten op risicofactoren zoals overgewicht, hoge bloeddruk, 

verhoogd cholesterol en biomarkers voor aderverkalking. Het grootste effect wordt gezien bij de 

GLP-1 receptor agonisten, waarschijnlijk omdat deze middelen doorgaans gewichtsverlies geven, 

terwijl DPP-4 remmers een neutraal effect op gewicht hebben. Ook voor deze gegevens geldt dat 

langdurige studies (>5 jaar) nog niet gepubliceerd zijn, en de resultaten tot nu toe dus voorzichtig 

geïnterpreteerd moeten worden. 

ConCLusIe

In dit proefschrift hebben we onderzocht of incretine-therapie van toegevoegde waarde kan zijn voor 

de behandeling en eventueel het voorkomen van nadelige veranderingen in de suikerstofwisseling, 

zoals die ontstaan tijdens (langdurige) behandeling met glucocorticoïden. Toevoeging van 

exenatide aan acute behandeling met hoge dosis prednisolon verlaagde de glucosewaarden na 

de maaltijd en gaf verbetering van de bètacelfunctie, gemeten tijdens een clamp test. De DPP-

4 remmer sitagliptine verbeterde wel de bètacelfunctie zoals gemeten met de clamp test, maar 

desondanks bleven de glucosewaarden na de maaltijd hierbij onveranderd hoog ten gevolge van 

de prednisolon. We concluderen hieruit dat GLP-1 receptor agonisten mogelijk effectief kunnen zijn 
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Belangrijkste conclusies:

• Glucocorticoïden veroorzaken vooral hoge glucosewaarden na de maaltijd en behandeling 

kan het beste hierop gericht worden.

• Behalve insulineresistentie, speelt ook verminderde werking van de eilandjes van 

Langerhans een belangrijke rol in het ontstaan van glucocorticoïd-diabetes. 

• De effecten van glucocorticoïden op glucosestofwisseling zijn dosis-afhankelijk, maar ook 

een lage (onderhouds)dosering (7,5 mg 1dd) kan al nadelige effecten geven.

• Glucocorticoïd-diabetes zou idealiter met een medicijn moeten worden behandeld dat 

zowel postprandiale hyperglykemie voorkomt alsmede bètacelfunctie beschermt.

• Incretin-therapie is veelbelovend wat betreft het beschermen van bètacelfunctie, maar 

lange-termijn studies moeten nog volgen. 

• Zowel de GLP-1 receptor agonist exenatide als de DPP-4 remmer sitagliptine waren in staat 

de nadelige effecten van glucocorticoïden op de alvleesklierfunctie te voorkomen.

• Exenatide, maar niet sitagliptine, was in staat om de glucocorticoïd-geïnduceerde glucose 

intolerantie te herstellen.

• GLP-1 receptor agonisten zijn geschikt - meer dan DPP-4 remmers – om glucocorticoïd-

geïnduceerde diabetes te voorkomen/verminderen. 

• Aangezien incretine-therapie een vermeend gunstig effect op het risico voor hart- en 

vaatziekten heeft, zou het ook om deze reden een goede behandeloptie kunnen zijn.

• Toekomstig onderzoek moet uitzoeken of incretine-therapie geschikt is voor de behandeling 

en eventueel preventie van glucocorticoïd-geïnduceerde diabetes in patiënten met een 

chronische ontstekingsziekte.

in de behandeling en eventueel het voorkomen van glucocorticoid-geïnduceerde veranderingen in 

de glucosestofwisseling, maar dat DPP-4 remmers niet sterk genoeg lijken te zijn. Oorzaken voor 

dit verschil kunnen liggen in het feit dat GLP-1 receptor agonisten wel de maagontleding vertragen, 

terwijl DPP-4 remmers dit niet doen. Daarnaast worden met GLP-1 receptor agonisten veel hogere 

GLP-1 spiegels in het bloed bereikt dan met DPP-4 remmers en mogelijk zijn deze hoge spiegels 

noodzakelijk om de effecten van glucocorticoïden een halt toe te kunnen roepen. Langdurige 

studies in relevante populaties, bijvoorbeeld patiënten met reumatoïde artritis, zijn nodig om dit 

verder te onderzoeken. 


