mei 2014
Jaargang 21

farmaka

Geneesmiddelenbrief
KORT NIEUWS
RISICO OP PNEUMONIE MET INHALATIECORTICOSTEROÏDEN
Inhalatiecorticosteroïden worden frequent gebruikt bij patiënten met COPD; meer dan
70% van de patiënten met COPD wordt hiermee behandeld1. De beschikbare combinatiepreparaten zijn hier deels de oorzaak van. Richtlijnen2, 3 raden nochtans aan het
gebruik van inhalatiecorticosteroïden te beperken bij patiënten met ernstige of zeer
ernstige COPD (ESW1 minder dan 50% van de voorspelde waarde) en die frequent
(minstens twee maal op één jaar) exacerbaties vertonen waarbij een behandeling met
antibiotica of orale corticosteroïden nodig was. Het gebruik van inhalatiecorticosteroiden is niet zonder risico. Het risico op heupfracturen4, cataract5 en pneumonie6, 7, 8
met inhalatiecorticosteroïden is in verschillende studies aangetoond. Een recente
cohortstudie9 onderzocht of dit risico varieert naargelang het gebruikte inhalatiecorticosteroïd en naargelang de gebruikte dosis.
Deze studie analyseerde gegevens van een cohort van 163.514 patiënten met COPD
die gedurende 5 jaar gevolgd werden. Bij 20.344 patiënten van deze groep werd een
pneumonie vastgesteld. Aan de hand van een nested case-control analyse berekenden de auteurs een rate ratio van 1.69; huidig gebruik van inhalatiecorticosteroïden
verhoogt het risico op een pneumonie met 69% (95%BI 1.63 tot 1.75). Na stoppen
van de inhalatiecorticosteroïden duurde het 6 maanden eer het risico niet meer verhoogd was. Het risico op pneumonie bleek het hoogst met fluticason (RR 2.01,
95%BI 1.93 tot 2.10). Met budesonide bleek dit risico minder hoog (RR 1.17, 95%BI
1.09 tot 1.26). Het risico steeg eveneens met hogere dosissen fluticason. Voor dosissen tot 500µg bedroeg dit risico 1.24, voor dosissen van 500-999µg 1.66 en voor
dosissen hoger dan 1000µg 1.86. Met budesonide werd geen dosiseffect vastgesteld. Dit is in tegenspraak met een recente trial die bij patiënten met COPD ook
voor budesonide een dosiseffect aantoont; voor 320µg werd een relatief risico van
1.7 berekend (95%BI; 0.8 tot 3.6) en voor 640µg een RR van 2.3 (95%BI; 1.2 tot
4.7)10.
De auteurs van deze studie erkennen dat er een reëel risico op bias bestaat doordat budesonide mogelijks meer werd voorgeschreven bij patiënten met een lager
risico op pneumonie, zoals patiënten met astma of minder ernstig COPD. Doordat de
diagnose van COPD werd gesteld op basis van geneesmiddelengebruik van de patienten en niet op basis van een spirometrie zijn er mogelijks astmapatiënten in de
cohort opgenomen. Deze studie bevestigt het risico op pneumonie met inhalatiecorticosteroïden. Of dit risico eveneens bepaald wordt door het type inhalatiecorticosteroïd is minder duidelijk en vraagt verder onderzoek in RCT’s met minder risico op
bias.
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