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Groningen, 9 mei 2017

Beste deelnemers van de RELEASE studie,

Graag willen wij u middels deze brief informeren over de resultaten van de RELEASE studie.

De RELEASE studie
In de RELEASE studie hebben we het effect van linagliptine op de bloedvaten onderzocht. 

Linagliptine is een medicijn van het soort dipeptidyl peptidase-4 (afgekort DPP-4) remmer. 

DPP-4 remmers zijn geschikt voor de behandeling van suikerziekte (meer specifiek diabetes 

type 2). Sinds 2010 zijn DPP-4 remmers op de markt. Ze zijn uitgebreid getest op veiligheid 

en effectiviteit. Het belangrijkste doel van DPP-4 remmers is om de bloedsuikers te verlagen. 

Een voortdurend te hoog suiker in het bloed is schadelijk voor de bloedvaten en vergroot 

op lange termijn de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten zoals een beroerte of een 

hartaanval.

  Uit eerder onderzoek weten we dat DPP-4 remmers niet alleen de bloedsuikers verlagen, 

maar ook positieve effecten lijken te hebben op de bloedvaten. Dit weten we onder andere 

uit onderzoek dat gedaan is bij dieren. Bovendien hebben DPP-4 remmers als voordeel 

dat er weinig bijwerkingen optreden zoals het toenemen in gewicht en het krijgen van 

onbedoeld te lage bloedsuikers (zogenaamde hypo’s). In de RELEASE studie hebben we 

het effect van DPP-4 remmers op de bloedvaten onderzocht bij mensen die geen andere 

medicijnen kregen om de bloedsuikers te verlagen.

Hoe hebben we dit onderzocht? 
Het effect van linagliptine op de bloedvaten is vergeleken met het effect van een placebo. 

Een placebo is een tablet dat op het medicijn lijkt, maar niet de werkzame stof bevat. Door 

de resultaten onderling te vergelijken konden we nagaan wat het effect is van linagliptine 

op de bloedvaten. Dit is nodig om een zo objectief mogelijk resultaat te krijgen. 

  De deelnemers aan de RELEASE studie werden in twee groepen met een dezelfde 

groepsgrootte verdeeld: Eén groep kreeg linagliptine en de andere groep een placebo. De 

deelnemers hebben gedurende 26 weken elke dag een tablet (linagliptine of een placebo) 

ingenomen. 

  Om de effecten op de bloedvaten te onderzoeken zijn er twee soorten metingen 

gedaan. De eerste soort meting was het meten van de polsgolfsnelheid. Het meten van de 

polsgolfsnelheid vond plaats op de afdeling vaatfunctie. De polsgolfsnelheid is de snelheid 

waarmee een bloeddrukgolf (polsgolf ) zich door de slagaderen verplaatst. Als een bloedvat 

stijver wordt, gaat de polsgolfsnelheid omhoog. Dit komt omdat een stijver bloedvat minder 

mee rekt met de polsgolf waardoor de polsgolf zich sneller kan verplaatsen. Een verlaging van 
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de polsgolf is dus een positief effect op de bloedvaten. Een positief effect wil zeggen dat het 

risico op het krijgen van hart- en vaatziekten wordt verlaagd. Het verschil in verandering van 

polsgolfsnelheid was het belangrijkste resultaat van de RELEASE studie. De polsgolfsnelheid 

is voorafgaand aan het starten van de studiemedicatie, na 4 weken, na 26 weken en na 30 

weken (4 weken na het stoppen van de studiemedicatie) gemeten.  

  De tweede meting is het meten van de opname van fluordeoxyglucose (afgekort: 
18F-FDG) in de bloedvaten. Om de opname van 18F-FDG in de bloedvaten te kunnen meten 

is er een Positron Emission Tomography (afgekort PET) scan in combinatie met een CT-scan 

gemaakt. Een 18F-FDG PET/CT scan is voorafgaand aan de start van de studiemedicatie en 

na 26 weken gebruik gemaakt. Hart- en vaatziekten beginnen met een lichte ontsteking 

van de bloedvaten. Het meten van de opname van 18F-FDG in de bloedvaten lijkt een maat 

te zijn voor deze ontsteking. Een verlaging van de 18F-FDG opname in de bloedvaten lijkt 

dus een positief effect op de bloedvaten te hebben. We hebben de opname van 18F-FDG in 

verschillende bloedvaten (van de halsslagader tot en met de liesslagader) gemeten en dit 

samengevat onder de term: meanTBR.

De resultaten – karakteristieken deelnemers
In onderzoek wordt altijd eerst gekeken of de twee groepen die we vergelijken op elkaar 

lijken. Alleen als de groepen op elkaar lijken, vergroten we de kans dat een mogelijk effect 

van de medicatie niet verklaard kan worden door andere factoren zoals bijvoorbeeld een 

verschil in leeftijd. De deelnemers in de groep die linagliptine kregen waren heel goed 

vergelijkbaar met deelnemers die een placebo kregen. Dat wil zeggen dat de gemiddelde 

leeftijd, het aantal mannen en vrouwen per groep, BMI, bloedsuikers, polsgolfsnelheid en 

opname van 18F-FDG in de bloedvaten, nauwelijks van elkaar verschilden. Aan het begin 

van het onderzoek was de gemiddelde leeftijd van de deelnemers 63 jaar, 61% was man, 

het gemiddelde HbA1c was 6.3% (45 mmol/L) en het nuchter bloedsuiker was gemiddeld 

7.4 mmol/L. 

Effect van linagliptine op het HbA1c

Als bloedsuikers langere tijd te hoog zijn, gaat ook het HbA1c omhoog. Hb staat voor 

hemoglobine, dat is een eiwit dat in je rode bloedcellen zit. Het HbA1c geeft een indruk 

van de gemiddelde bloedsuikerwaarde in de afgelopen twee tot drie maanden. Het HbA1c 

wordt gemeten in % of in mmol/liter. Het streven bij de behandeling van bloedsuikers is 

dat het HbA1c onder de 7% is (dat komt overeen met circa 53 mmol/L). In de RELEASE studie 

zagen we dat het HbA1c bij de deelnemers die linagliptine kregen daalde en gelijk bleef bij 

de mensen die placebo kregen. Dit is ook wat we hadden verwacht. Zie ook de grafiek in 

Figuur 1.
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Figuur 1 | Het effect van behandeling met linagliptine op het HbA1c. 

Effect van linagliptine op de polsgolfsnelheid
In Figuur 2 ziet u het effect van linagliptine op de gemiddelde polsgolfsnelheid. Het valt op 

dat 4 weken na het starten van de studiemedicatie, de gemiddelde polsgolfsnelheid in de 

deelnemers met linagliptine licht is gedaald en stabiel is in de mensen met een placebo. 

Na 26 weken is er een verschil in de deelnemers die linagliptine krijgen en een placebo, dit 

was een significant verschil. Dat betekent dat de kans dat het verschil in polsgolfsnelheid 

door toeval wordt veroorzaakt minimaal is. Opvallend is dat 4 weken na het stoppen van de 

studiemedicatie de polsgolfsnelheid in alle deelnemers weer gelijk is aan de polsgolfsnelheid 

aan het begin van het onderzoek.
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Figuur 2 | Het effect van behandeling met linagliptine op de polsgolfsnelheid.
Dit zal in 2017 gepubliceerd worden in het wetenschappelijke tijdschrift: Diabetes, Obesity and Metabolism.
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Effect van linagliptine op de opname van 18F-FDG in de bloedvaten op 
een 18F-FDG PET/CT scans
Aan het begin van het onderzoek, voor start van de studiemedicatie en na 26 weken 

gebruik is er een 18F-FDG PET/CT scan gemaakt. Het effect van de opname van 18F-FDG in 

de bloedvaten kunt u zien in figuur 3. Na 26 weken is er minder opname van 18F-FDG in 

de bloedvaten in de deelnemers die behandeld zijn met linagliptine in vergelijking met 

de deelnemers die behandeld zijn met een placebo. Het verschil in verandering tussen de 

deelnemers die een placebo kregen en linagliptine was ook weer significant. Dat betekent 

dus dat de kans dat we een verschil vonden puur toeval was, minimaal is. 
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Figuur 3 | Het effect van behandeling met linagliptine op de opname van 18F-FDG in de bloedvaten.

Dit is gepubliceerd het wetenschappelijke tijdschrift: Journal of the American College of Cardiology. 2017;69:1097-

1098.

Wat betekent de RELEASE studie voor de behandeling van suikerziekte?
Het is belangrijk om te noemen dat de RELEASE studie ervoor gezorgd heeft dat we meer 

inzicht hebben gekregen in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en het effect van 

linagliptine op de bloedvaten. Het is nog te vroeg om door de resultaten van de RELEASE 

studie te zeggen dat iedereen die hoge bloedsuikers heeft, nu behandeld moet gaan worden 

met linagliptine. We zullen zo goed mogelijk proberen uit te leggen waarom dit niet zo is.

  Om te beginnen, het allerbelangrijkste voor de behandeling van hoge bloedsuikers (en 

ook het voorkomen van hart- en vaatziekten!) zijn lichaamsbeweging en voeding. Deze 

leefstijladviezen vormen de basis van de behandeling van suikerziekte en verlagen het risico 

op het krijgen van hart- en vaatziekten. Mocht het niet lukken om met lichaamsbeweging 

en voeding (dieet), de bloedsuikers onder controle te houden (dat wil zeggen een HbA1c 

kleiner dan 7.0%), dan is het aan te raden om te starten met medicijnen om de bloedsuikers 
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te verlagen. Soms worden medicijnen ook gestart als iemand klachten heeft van hoge 

bloedsuikers (zoals veel dorst en vaak moeten plassen), maar meestal geven hoge 

bloedsuikers geen klachten. Mochten er medicijnen nodig zijn dan wordt aangeraden om 

dit eerst te proberen met metformine. 

  In dit onderzoek hebben we gekeken naar de start van linagliptine om bloedsuikers te 

verlagen en niet naar metformine. Dit komt omdat wij denken dat linagliptine vooral in een 

vroeg stadium van de ontwikkeling van suikerziekte (diabetes type 2) effectief kan zijn en 

positieve effecten kan hebben op de bloedvaten. De RELEASE studie draagt er aan bij dat 

dit inderdaad zo zou kunnen zijn. Alleen de RELEASE studie is maar één onderzoek bij kleine 

groep mensen die dit laat zien. De RELEASE studie is daarom te klein om richtlijnen voor de 

behandeling van hoge bloedsuikers (diabetes type 2) te veranderen. Hiervoor moet eerst 

onderzoek worden gedaan in een grotere groep mensen en voor een langere tijd. In de 

RELEASE studie zagen we na 26 weken wel een verschil maar weten we bijvoorbeeld niet 

of dit verschil na een jaar er ook is. Bovendien moet in een volgend onderzoek het effect 

niet met een placebo maar met metformine worden vergeleken. Verder wordt er heel veel 

onderzoek gedaan naar (nieuwe) medicijnen om bloedsuikers te verlagen en het risico op 

hart- en vaatziekten te verlagen. De keuze in medicijnen om de bloedsuikers te verlagen is 

daardoor groot. We weten dat metformine goed werkt om bloedsuikers te verlagen. Andere 

voordelen van metformine zijn dat we zeker weten dat het voor langere tijd (jaren) veilig 

kan worden voorgeschreven, een laag risico heeft op het krijgen van te lage suikers, een 

neutraal effect heeft of het lichaamsgewicht. Bovendien zijn de kosten van metformine 

laag in vergelijking met de nieuwe medicamenten. Er zijn dus meerdere redenen om het 

verlagen van de bloedsuikers te starten met het medicijn metformine. Dit zal voorlopig ook 

zo blijven.

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan de RELEASE studie. Dankzij uw deelname 

hebben we waardevolle ontdekkingen kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

mede namens,

Pieter Willem Kamphuisen, Riemer Slart, Hiddo Lambers Heerspink, Udo Mulder, Joop 

Lefrandt, Arie van Roon, Anne van Gessel en Saskia van de Zande,

Stefanie de Boer

arts-onderzoeker




