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inleiding
Cystische fibrose (CF) is de meest voorkomende er-
felijke ziekte met een beperkte levensverwachting.1,2 
Er is een grote variatie in de ernst van het ziekte-
beeld en de overleving. Sommige patiënten onder-
gaan een longtransplantatie of overlijden tijdens 
de kinderjaren, terwijl anderen tot op relatief hoge 
leeftijd een zeer mild ziektebeloop kennen. Verder 
ontwikkelt een aantal CF-patiënten vroeg in het le-
ven complicaties, zoals CF-gerelateerde leverziekte, 
CF-gerelateerde diabetes of neuspoliepen, terwijl 
anderen deze complicaties nooit ontwikkelen.
Door identificatie van voorspellers voor het pulmo-
nale ziektebeloop en CF-gerelateerde complicaties 
kan een betere voorspelling worden gedaan over de 
prognose en kunnen CF-gerelateerde complicaties 
eerder worden ontdekt. Een goede voorspelling van 
de pulmonale prognose kan plaatsing van patiënten 
op de wachtlijst voor longtransplantatie optimali-
seren. Vroegtijdige behandeling van complicaties 
door eerdere diagnose kan eveneens resulteren in 
een betere prognose. Ten slotte geeft onderzoek naar 
genetische voorspellers meer inzicht in de pathofy-
siologie van CF, hetgeen aangrijpingspunten kan 
bieden voor nieuwe therapieën.
Het promotieonderzoek bestond uit 2 delen. Het 
eerste deel onderzocht de huidige geboortepreva-
lentie en overleving van CF-patiënten in Nederland 
(trends). Het tweede deel had tot doel klinische en 
genetische voorspellers van ziektebeloop van CF te 
identificeren. 

trends
De geboorteprevalentie van CF in Nederland werd 
tot kort geleden geschat op 1 op 3.600 levendge-
borenen. Deze geboorteprevalentie was verkregen 
tussen 1961 en 1965 en was daarna nooit meer ge-
meten.3 Het huidige onderzoek liet zien dat de ge-
boorteprevalentie van CF in Nederland tussen 1974 
en 1994 gedaald was naar 1 op 4.750 levendgebore-
nen. Dit komt waarschijnlijk door betere genetische 
screening en advies, en door de toename van Neder-
landers van niet-westerse afkomst. 
De levensverwachting van Nederlandse geboorte-
cohorten van CF-patiënten is de laatste decennia 
drastisch verbeterd. Van het CF-cohort 1974-1979 
haalde 72% het 15e levensjaar, tegen 91% voor pa-
tiënten uit 1985-1989. Alle opeenvolgende 5-jaars 
geboortecohorten tussen 1950 en 1994 lieten een 
betere overleving zien dan het voorafgaande cohort. 

klinische voorspellers
Broers en zusters met CF delen dezelfde ‘cystic fibro-
sis transmembrane conductance regulator’ (CFTR)-
mutaties en zijn meestal blootgesteld aan dezelfde 
omgevingsfactoren. Bij 52 broer-zusparen werd aan-
getoond dat jongere broers en zussen in het eerste 
decennium van het leven gemiddeld eerder gekolo-
niseerd worden met Pseudomonas aeruginosa, maar 
geen slechtere longfunctie hebben dan hun oudere 
broers of zussen, waarschijnlijk ten gevolge van een 
jongere leeftijd bij diagnose. In het tweede decenni-
um van het leven kon geen verschil in P. aeruginosa 
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kolonisatie meer worden waargenomen en hadden 
jongere broers en zussen een betere longfunctie dan 
hun oudere tegenhangers. 
Twee veelvoorkomende CF-gerelateerde complica-
ties zijn CF-gerelateerde leverziekte en neuspolie-
pen. Er bleek een sterke associatie te zijn tussen het 
CFTR-genotype en CF-gerelateerde leverziekte. De 
longfunctie van CF-patiënten werd niet negatief  
beïnvloed door de aanwezigheid van CF-gerelateerde 
leverziekte. 
Bij 140 kinderen met CF was de aanwezigheid van 
neuspoliepen significant geassocieerd met hoge 
‘Forced Expiratory Volume1’ (FEV1)-, ‘Forced Vital 
Capacity’ (FVC)- en ‘peak expiratory flow’ (PEF)-
waarden. Daarnaast was de aanwezigheid van polie-
pen geassocieerd met mannelijk geslacht, klachten 
van rinorrhoe, ‘postnasal drip’, en lage C-reactieve 
proteïne (CRP)-spiegels.
Naast de longfunctie is ook de aerobe capaciteit een 
bepalende factor voor het welzijn en de overleving 
van patiënten met CF.4 Een longitudinale studie bij 
202 kinderen en adolescenten met CF liet zien dat 
de aerobe capaciteit beïnvloed wordt door de long-
functie en de voedingstoestand. Bovendien was dit 
de eerste studie die een onafhankelijke associatie 
liet zien tussen hoog totaalserum-IgG, P. aeruginosa 
-kolonisatie en lage aerobe capaciteit. 

genetische voorspellers
Er is toenemend bewijs dat fenotypische variatie van 
CF kan worden toegeschreven aan genetische variatie 
in genen anders dan het CFTR-gen, de zogenoemde 
modifiergenen.5 Dit proefschrift beschrijft een grote 
single-centerstudie uitgevoerd bij een goed gedefini-
eerde populatie van meer dan 300 CF-patiënten.
Eén van de onderzochte genen was het MBL2-gen, 
dat codeert voor mannosebindend lectine (MBL). 
MBL is een serumeiwit dat deelneemt in de aange-
boren immuunrespons. De 4 onderzochte polymor-
fismen resulteren in lage serumwaarden van MBL.6 
De huidige studie en eerdere studies laten zien dat 
genotypen die resulteren in lage MBL-productie bij 
oudere leeftijdscohorten en bij volwassen CF-patiën-
ten geassocieerd zijn met een slechtere longfunctie. 
Daarentegen bleek een laag MBL bij de huidige ge-
neratie kinderen een positief effect op de longfunctie 
te hebben. 
Een andere groep potentiële modifiergenen bestond 
uit de ‘toll-like’receptoren (TLR’s). Deze hebben een 
prominente rol in de activatie van de aangeboren en 
adaptieve immuunrespons tegen infecties. Dit on-
derzoek liet een associatie zien tussen het TLR4-

D299G-polymorfisme en een betere longfunctie. In 
vivo resulteert dit polymorfisme in een afgezwakte 
afweerreactie op lipopolysaccharide, dat aanwezig is 
op gramnegatieve bacteriën zoals P. aeruginosa.7 Er 
wordt gehypothetiseerd dat de verlaagde respons op 
endotoxinen veroorzaakt door single nucleotide po-
lymorfisme (SNP) resulteert in verminderde activatie 
van cytokines en minder parenchymale longschade. 
Dit leidt tot een betere longfunctie bij patiënten met 
dit polymorfisme. De onderzochte TLR2- en CD14-
SNP’s leken longfunctie en P. aeruginosa-kolonisatie 
bij patiënten met CF niet te beïnvloeden. 
Ten slotte werden de effecten van genetische variatie 
in interleukine (IL)-genen beschreven. Defecten in 
de adaptieve afweer kunnen een rol spelen bij het 
mislukken van de verdediging tegen P. aeruginosa en 
bij de disregulatie van de latere ontstekingsreacties. 
Deze studie toonde aan dat het IL-6 -174 G->C po-
lymorfisme geassocieerd is met een betere longfunc-
tie, minder kolonisatie met P. aeruginosa en lagere 
totale serum IgG-spiegels. Er wordt gehypotheti-
seerd dat de hogere IL-6-productie bij patiënten met 
een -174 G-allel resulteert in een intensere inflam-
matoire respons.8 Deze kan het luchtwegoppervlak 
beschadigen en zo bacteriële infectie en kolonisatie, 
ondermeer door P. aeruginosa, bevorderen. Deze 
studie liet geen significante bijdrage van genetische 
variatie in de IL-8, IL-8-receptoren en IL-10-genen 
aan het CF-fenotype zien.

conclusie
De huidige geboorteprevalentie van CF in Neder-
land is duidelijk lager dan die van 30 jaar geleden. 
De levensverwachting van CF is drastisch verbeterd. 
Naast bekende voorspellers als de voedingstoestand, 
CFTR-mutatie en P. aeruginosa-kolonisatie, lijkt het 
pulmonale ziektebeloop te worden beïnvloed door 
neuspoliepen, het hebben van een oudere broer of 
zus met CF, en polymorfismen in genen die coderen 
voor MBL, TLR-4 en IL-6. De bijdrage van deze 
voorspellers is echter relatief gering, zodat een prog-
nose op individueel niveau moeilijk blijft te maken.
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