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Chapter 9

Inleiding
Astma is een veel voorkomende longziekte, die wordt gekarakteriseerd door een
overdreven reactie van de longen tegen
ingeademde onschuldige eiwitten zoals
huisstofmijt, kattenhuidschilfers of stuifmeel. Het gevolg hiervan is dat de patiënt
benauwd wordt en zelfs kan overlijden
aan de gevolgen van ernstige luchtwegvernauwing (figuur 1). Zo overlijdt er in
Nederland ongeveer 1 per 7000 astmapatiënten per jaar aan de gevolgen van
deze ziekte.
Astma is globaal onder te verdelen in allergisch astma en niet-allergisch astma.
Bij de eerste vorm ligt een allergische reactie van het immuunsysteem ten grondslag aan de benauwdheid. Een allergische

reactie is een overdreven reactie van
het immuunsysteem op -in principe- onschadelijke stoffen. Stoffen die een allergische reactie kunnen opwekken (allergenen) worden bij gezonde personen
genegeerd door het immuunsysteem. Bij
een allergisch persoon wordt het allergeen niet genegeerd, maar ontwikkelen
zich grote hoeveelheden zogenaamde T
helper 2 (TH2) cellen. Deze cellen scheiden
stoffen, cytokines genoemd, uit die ontstekingscellen naar de long aantrekken.
De ontstekingscellen die door de T cel cytokines worden aangetrokken zijn eosinofiele granulocyten en T-cellen. Weer andere factoren zorgen voor de activering van
B cellen en mestcellen. Eosinofiele granu-
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Figuur 1: Anatomie van de astma aanval (aangepast van Encyclopedia Brittanica, www.britannica.com). Ingeademde lucht stroomt de longen in via achtereenvolgens de luchtpijp, de primaire bronchien, de grote luchtwegen, de kleine luchtwegen en tenslotte de luchtzakjes waar zuurstof opname plaatsvindt. Een normale luchtweg
verzorgt ongehinderde luchtstroming. In een astmatische luchtweg daarentegen veroorzaakt een ingeademd
allergeen samentrekking van de spierlaag om de luchtwegen en veel slijmproductie in de luchtweg. Het resultaat is dat de diameter van het lumen verkleind wordt waardoor minder lucht door de luchtweg naar de luchtzakjes kan stromen. Hierdoor kan de astmapatient minder zuurstof opnemen en dit veroorzaakt benauwdheid.

96

Nederlandse
locyten spelen een belangrijke rol in de
overdreven respons van de luchtwegen op
ingeademde allergenen (luchtweghyperreactiviteit), terwijl B cellen afweerstoffen
(antilichamen) tegen allergenen maken.
De geproduceerde antilichamen binden
vervolgens aan mest-cellen en zodra er
weer een zelfde allergeen de longen binnendringt, kan het allergeen binden aan
de antilichamen op de mestcel. De mestcel reageert daarop met het uitstoten van
histamine, een stof die ervoor zorgt dat
de spieren rondom de luchtwegen samentrekken waardoor de luchtwegen nauwer
worden en minder lucht doorlaten. Daarnaast leidt de aanhoudende luchtwegontsteking tot verdikking van de spierlaag om
de luchtwegen en een toename van de hoeveelheid bindweefsel in de longen (verlittekening of remodellering genoemd).
Hierdoor trekken de luchtwegen sterker
samen bij inademing van allergenen en
worden ze minder veerkrachtig.
De mechanismen die niet-allergisch astma
veroorzaken zijn minder goed begrepen
dan de mechanismen die allergisch astma
veroorzaken, maar duidelijk is dat de TH2
cel en allergeen specifieke antilichamen
geen grote rol spelen bij dit type astma.
Daarnaast hebben mensen met niet-allergisch astma meestal een ernstiger vorm
van de ziekte en reageren zij minder goed
op astma medicijnen.

Factoren

die bijdragen aan of

beschermen tegen ontwikkeling
van astma

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van astma. Zo
is bekend dat verschillen in het erfelijk
materiaal de kans op astma kunnen vergroten. Daarnaast hebben vrouwen vaker
en ernstiger astma dan mannen. Kinderen van moeders die rookten tijdens de
zwangerschap ontwikkelen vaker astma
dan kinderen van niet-rokende moeders, en ook overgewicht zorgt voor een
verhoogde kans op het ontwikkelen van
astma. Gelukkig zijn er ook factoren die
bescherming kunnen bieden. Zo is bekend dat mensen die wonen/werken op een
boerderij minder vaak allergisch astma
ontwikkelen dan mensen die in stedelijke
gebieden leven. Er wordt gedacht dat dit
komt doordat het boerderijleven blootstelling aan allerlei micro-organismen
met zich mee brengt via inademing van
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boerderijstof, door drinken van moedermelk of eten van voedingsmiddelen waarin micro-organismen voorkomen die niet
aanwezig zijn in stedelijke gebieden. Deze
blootstelling zorgt ervoor dat het immuunsysteem “leert” dat het geen overdreven
TH2 respons tegen micro-organismen en
allergenen hoeft op te wekken. Dit idee
wordt de hygiëne hypothese genoemd.
Hoewel bekend is dat bovengenoemde
factoren (genetische achtergrond, vrouwelijke sekse, roken tijdens de zwangerschap en blootstelling aan het boerderijleven) effect hebben op de ontwikkeling
van astma, is het mechanisme waarmee
deze factoren bijdragen aan of beschermen tegen ontwikkeling van astma nog
niet bekend. Het doel van dit proefschrift
is dan ook inzicht te verschaffen in de
structuren, celtypen en ontstekingsmediatoren in de long die bijdragen aan verergering of vermindering van astma in
een muismodel. Dit proefschrift beschrijft
de effecten van sekseverschillen, roken
tijdens de zwangerschap en stalstof blootstelling op ontwikkeling van astma in de
muis en zal niet ingaan op de effecten van
genetische achtergrond. De variabelen die
we gemeten hebben om allergisch astma
vast te stellen zijn:
●
●
●
●

Luchtweghyperreactiviteit
Antilichamen tegen huisstofmijt
Eosinofiele granulocyten in de long
TH2 cytokines in de long

Daarnaast hebben we ook remodellering
onderzocht als kenmerk van astma, maar
niet specifiek voor allergisch astma.

Inhoud

van het proefschrift:

Sekseverschillen
Uit bevolkingsonderzoeken blijkt dat jongetjes vaker en meer last hebben van astma dan meisjes, maar dat dit rond de puberteit verandert. Vervolgens hebben volwassen vrouwen vaker en ernstiger astma
dan volwassen mannen. Om te weten te
komen waardoor dit verschil tussen mannen en vrouwen veroorzaakt wordt, wordt
veel onderzoek gedaan naar de invloed
van geslachtshormonen (testosteron,
oestrogenen, progesteron) op de ernst
van astma. Het blijkt echter nog moeilijk
om hiermee de ernst van astma te voorspellen aangezien sommige onderzoeken
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aantonen dat geslachtshormonen een beschermende werking kunnen hebben op
de ernst van astma, maar andere onderzoeken het tegenovergestelde aantonen.
Een andere manier om te onderzoeken
welk mechanisme de sekseverschillen in
astma veroorzaakt, is door de allergische
luchtwegontsteking en de structuur van
de long van beide geslachten in detail
te onderzoeken. Een eerder onderzoek
toonde al aan dat vrouwtjesmuizen meer
allergische luchtwegontsteking vertonen
dan mannetjes, wat ten grondslag zou
kunnen liggen aan de grotere luchtweghyperreactiviteit van vrouwtjes. Allergische
luchtwegontsteking kan remodellering
veroorzaken. Daarom onderzochten we
in hoofdstuk 2 of vrouwtjesmuizen ook
meer remodellering van de luchtwegen
ontwikkelen dan mannetjesmuizen. Hiervoor hebben we twee muismodellen voor
astma gebruikt. Het ene model maakt gebruik van ovalbumine (OVA) injecties in de
buikholte en vervolgens ingeademde OVA
om de muizen allergisch te maken. Het
andere model maakt gebruik van ingeademde huisstofmijt (HDM). Beide modellen toonden aan dat vrouwtjes meer allergische luchtwegontsteking, maar net
zo veel remodellering van de luchtwegen
ontwikkelden als mannetjes. Daaruit concluderen we dat vrouwen vaker en meer
last hebben van astma vanwege verschillen in luchtwegontsteking en niet zozeer
vanwege verschillen in de remodellering.
Astmapatiënten worden allergisch door
inademing van allergenen en niet door
injecties zoals de muizen die ovalbumine
kregen. Huisstofmijt is het allergeen waar
veel astmapatiënten allergisch voor zijn.
Omdat ovalbumine geen relevant allergeen is voor mensen (het is een eiwit uit
kippeneieren) beschouwen we het huisstofmijt model als het meest waarheidsgetrouwe model van deze twee modellen.
Zodoende hebben we besloten de rest van
de experimenten in dit proefschrift uit te
voeren met het huisstofmijt model.

Roken

tijdens de zwangerschap

Bevolkingsonderzoek toont aan dat
vrouBevolkingsonderzoek toont aan dat
vrouwen die roken tijdens de zwangerschap vaker een kind krijgen dat later astma
ontwikkelt dan vrouwen die niet roken tijdens de zwangerschap. Studies toonden
al aan dat dit effect los staat van het feit
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of ouders ook roken tijdens de jeugd van
het kind, maar dat dit rookgedrag het effect op ontwikkeling van astma later in
het leven wel nog verder kan versterken.
Er is echter nog maar weinig bekend over
de mechanismen die leiden tot de verhoogde kans op astma in het nageslacht
van moeders die tijdens de zwangerschap
roken. Wel is duidelijk dat het rookgedrag
van de moeder ertoe leidt dat het ongeboren kind grote hoeveelheden nicotine
en andere schadelijke stoffen binnenkrijgt
(via de placenta, maar ook via de dunne
huid en de zich ontwikkelende longen die
rechtstreeks in contact staan met nicotine
bevattend vruchtwater). De hoeveelheid
nicotine in het bloed van de pasgeborene
kan daardoor zelfs oplopen tot 200% van
de hoeveelheid in het bloed van de moeder.

De

rol van allergische luchtwegont-

steking en remodellering

Om te onderzoeken welke ontstekingscellen en structuren bijdragen aan de verhoogde kans op astma in het nageslacht
van moeders die rookten tijdens de
zwangerschap, hebben we muizen tijdens
de zwangerschap blootgesteld aan sigarettenrook of normale omgevingslucht
en het nageslacht van deze moeders op
volwassen leeftijd blootgesteld aan huisstofmijt om astma te veroorzaken. Hoofdstuk 3 toont aan dat nageslacht van rokende moeders een dikkere spierlaag rondom de luchtwegen en meer collageen III
in de longen (remodellering) ontwikkelde
dan nageslacht van niet-rokende moeders,
wat bijdraagt aan de verhoogde luchtweghyperreactiviteit van dit nageslacht. Er
is ook een kleine verhoging van het aantal mestcellen rondom de luchtwegen te
zien in nageslacht van rokende moeders
maar niet in nageslacht van niet-rokende
moeders na blootstelling aan huisstofmijt.
Aangezien mestcellen samentrekking van
de spieren rondom de luchtwegen kunnen
veroorzaken door histamine afgifte, maar
ook groei en ontwikkeling van deze spierlaag kunnen stimuleren, zou deze kleine
verhoging in dit celtype kunnen bijdragen
aan de verhoogde luchtweghyperreactiviteit en de remodellering in nageslacht
van rokende moeders.
Daarnaast bleek dat nageslacht van rokende moeders niet meer allergische
luchtwegontsteking (eosinofielen, huisstofmijt specifieke antilichamen, Th2 cyto-
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kines) vertoonde dan nageslacht van niet
rokende moeders. Hieruit concluderen we
dat roken tijdens de zwangerschap vooral
een effect heeft op de structuur van de
long, maar niet zozeer op de allergische
ontsteking in de long. Omdat remodellering en luchtweghyperreactiviteit kenmerken zijn die ook bij niet-allergisch astma en bij chronisch obstructief longlijden
(chronic obstructive pulmonary disease,
COPD) aanwezig kunnen zijn, is het mogelijk dat roken tijdens de zwangerschap
niet alleen leidt tot vergroting van de kans
op allergisch astma, maar dat het ook de
kans op deze niet-allergische longziekten
in het nageslacht vergroot. Hoofdstuk 5
bespreekt daarom de literatuur die tot op
heden beschikbaar is over de effecten van
roken tijdens de zwangerschap op allergie, astma en COPD in het nageslacht.

De

rol van

Wnt

signalering

Hoofdstuk 3 toonde aan dat de remodellering van de luchtwegen in nageslacht
van rokende moeders bijdraagt aan de
luchtweghyperreactiviteit, maar dat de
verschillen in luchtweghyperreactiviteit
hier niet volledig door konden worden
verklaard. Er moesten dus nog andere
veranderingen in de long zijn opgetreden
die we nog niet ontdekt hadden. Omdat
het waarschijnlijk is dat roken tijdens
de zwangerschap een effect heeft op de
ontwikkeling van de long van het ongeboren kind, welke kan bijdragen aan verhoogde luchtweghyperreactiviteit later in
het leven, onderzochten we in hoofdstuk
4 of roken tijdens de zwangerschap verschillen veroorzaakt in de expressie van
genen die betrokken zijn bij longontwikkeling. Hiervoor hebben we in longweefsel
van pasgeboren nageslacht van rokende
en niet-rokende moeders een serie genen
onderzocht die deel uitmaakt van de zogenaamde Wnt signaleringsroute. Hieruit
bleek dat een aantal genen in deze signaleringsroute verminderd actief was. In
de literatuur is beschreven dat deze genen
vooral betrokken zijn bij het vormen van
vertakkingen van de zich ontwikkelende
luchtwegen (branching morphogenesis,
figuur 2 op pagina 78). Een verstoring
van de vorming van vertakkingen in de
long zou kunnen leiden tot een verstoorde
groei van de long in nageslacht van rokende moeders, wat later in het leven kan
leiden tot een verhoogde kans op ontwik-
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keling van astma en mogelijk ook andere
long-aandoeningen zoals COPD.

Stalstof

blootstelling: de hy-

giene hypothese

De afgelopen decennia is er in de westerse samenleving een toename geweest
in het percentage mensen dat allergieën
en allergisch astma ontwikkelt. Toen arts
en onderzoeker D. Strachan onderzocht
wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn,
ontdekte hij dat hoe kleiner het gezin is,
hoe groter de kans is op het hebben van
een allergie. Daarnaast vond hij ook dat
het hebben van jongere broers en zussen
bijdroeg aan een kleinere kans op allergie,
maar dat specifiek het hebben van oudere
broers/zussen op jonge leeftijd bijdroeg
aan deze kleinere kans. Daarom poneerde
hij de hypothese dat ontwikkeling van allergische ziekten voorkómen zou kunnen
worden door infecties op jonge leeftijd.
Met een groter huishouden met oudere
broers/zussen zouden kinderen namelijk
meer infecties doormaken en daardoor
beter beschermd zijn tegen allergische
ziekten. Dit werd later de hygiëne hypothese genoemd. Veel grote bevolkingsonderzoeken hebben ondertussen deze bevindingen bevestigd en ook aangetoond dat
mensen die leven op een boerderij minder
allergische ziekten hebben dan mensen
die in een stedelijke omgeving leven. Dit
laatste kan veroorzaakt worden door hetzelfde mechanisme: op een boerderij is de
kans op blootstelling aan verschillende micro-organismen groter dan in een stedelijke omgeving. Sinds 1989 is de hygiëne
hypothese uitgebreid, zodat ze nu bestaat
uit twee subhypothesen. De eerste stelt
dat blootstelling aan het boerderijleven/
infecties leidt tot ontwikkeling van de Th1
cel. Hierdoor ontwikkelt zich een gezonde
balans tussen TH1 en TH2 cellen waardoor er geen overheersende TH2 respons
ontwikkelt na blootstelling aan een allergeen. Dit voorkomt dan ontwikkeling van
allergie. De tweede subhypothese stelt
dat blootstelling aan het boerderijleven
leidt tot de ontwikkeling van de regulerende T cel. Deze cel kan zowel de TH1 als
de TH2 respons remmen en daardoor een
overdreven TH2 respons op allergenen
voorkómen.
Om te onderzoeken welk van deze mechanismen ervoor zorgt dat leven op een
boerderij bescherming biedt tegen ontwik-
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keling van allergisch astma, hebben we
muizen blootgesteld aan huisstofmijt en
ze daarnaast boerderijstof toegediend. In
hoofdstuk 6 laten we zien dat blootstelling
aan boerderijstof inderdaad bescherming
biedt tegen huisstofmijt geïnduceerde allergische luchtwegontsteking, maar niet
via een verhoogde TH1 respons. Er zijn
wel meer regulerende T cellen aanwezig
in de longen van muizen die blootgesteld
werden aan boerderijstof, maar deze kunnen niet volledig verklarend zijn voor het
beschermende effect van boerderijstof
aangezien regulerende T cellen ook aanwezig zijn in de muizen die alleen blootgesteld zijn aan huisstofmijt. Daarnaast
veroorzaakt boerderijstof ook niet-allergische luchtwegontsteking, waarbij T
helper 17 (TH17) cellen en cytokines die
horen bij TH17 cellen aanwezig zijn. Over
de TH17 cel is nog weinig bekend, maar
men weet dat deze cel belangrijk is bij de
afweer tegen micro-organismen en onder
andere ontstekingscellen kan aantrekken. De niet-allergische luchtwegontsteking zou dus veroorzaakt kunnen zijn door
TH17 cellen. Of dit celtype ook direct kan
leiden tot remming van allergische TH2
luchtwegontsteking is nog niet duidelijk,
maar zal onderzocht worden in een vervolgproject.
In hoofdstuk 7 laten we zien dat blootstelling aan boerderijstof ertoe leidt dat het
epitheel, de eerste barrière tussen het
longweefsel en de micro-organismen in
de lucht, minder Toll-like receptor (TLR)2
en TLR4 tot expressie brengt. Normaal
gesproken ontdekken deze receptoren
dat er micro-organismen via de ademhaling de long inkomen. Als reactie hierop
wordt het immuunsysteem alert gemaakt
op de indringers en kan het een immuunrespons hiertegen ontwikkelen. Bewezen
is dat deze receptoren ook nodig zijn voor
het ontwikkelen van een allergische reactie op het inademen van huisstofmijt.
Normaliter wordt als respons op activering van deze receptoren met huisstofmijt
door het epitheel thymic stromal lymphopoietin (TSLP) geproduceerd. Dit cytokine
stimuleert de ontwikkeling van TH2 cellen
en draagt zo bij aan de ontwikkeling van
allergische luchtwegontsteking na blootstelling aan huisstofmijt. In dit hoofdstuk
concluderen we dat boerderijstof TLR2 en
TLR4 expressie op het epitheel vermindert. Dit zorgt voor vermindering van TSLP
productie waardoor geen TH2 respons
ontwikkelt en zodoende geen allergische
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luchtwegontsteking optreedt. Helaas heeft
blootstelling aan boerderijstof naast deze
positieve effecten op allergische luchtwegontsteking ook een negatief effect in de
longen. Blootstelling aan boerderijstof
leidt namelijk tot een verhoging van het
aantal B cel follikels in de long. B cel follikels zijn normaal gesproken niet aanwezig
in de gezonde long en kunnen bijdragen
aan een overdreven immuunrespons tegen allergenen en remodellering van het
longweefsel. Aangezien geen allergische,
maar wel niet-allergische luchtwegontsteking, geassocieerd met luchtweghyperreactiviteit, aanwezig is in muizen die
zijn blootgesteld aan boerderijstof, is het
mogelijk dat boerderijstofblootstelling bijdraagt aan de ontwikkeling van niet-allergisch astma in de muis.

Algemene

conclusies

van

dit

proefschrift

De studies in dit proefschrift zijn samengevat in figuur 2 (zie ook hoofdstuk 8,
figuur 3). Elk kader geeft de belangrijkste
bevindingen beschreven in een hoofdstuk
weer (het hoofdstuknummer staat in de
linkerbovenhoek van elk kader). Hoofdstuk 2 toonde aan dat vrouwtjes meer TH2
cytokines, eosinofielen in de long en antilichamen (IgE) tegen huisstofmijt in het
bloed hebben dan mannetjes, maar net
zo veel remodellering van de long vertonen als mannetjes. De alternatief geactiveerde macrofaag of het cytokine TGFβ
zouden hierin een rol kunnen spelen. In
hoofdstuk 3 staat beschreven dat roken
tijdens de zwangerschap luchtwegremodellering, geassocieerd met luchtweghyperreactiviteit veroorzaakt in volwassen
nageslacht. Hierbij zou de mestcel een rol
kunnen spelen. Hoofdstuk 4 toonde vervolgens aan dat roken tijdens de zwangerschap leidt tot verminderde gen expressie
van verscheidene genen in de Wnt signaleringsroute in longen van pasgeboren
nageslacht. Deze genen spelen een rol in
de correcte aanleg van de long en verstoring van de expressie van deze genen
zou daarom kunnen leiden tot luchtweghyperreactiviteit en verhoogd risico op
ontwikkeling van astma op latere leeftijd.
Hoofdstuk 6 en 7 behandelen de effecten
van boerderijstofblootstelling, waarbij
hoofdstuk 6 laat zien dat boerderijstof
de TH2 cytokines, eosinofielen in de long
en antilichamen tegen huisstofmijt in het
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het proefschrift. Elk kader
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sekse.
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alternatief

DC=dendritsche cel

AAMθ=

tiveerde macrofaag

Tnaive=naïeve T cel,

TGFβ=transforming

factor β

IL=interleukine

Th=T helper cel

HDM=huisstofmijt

TLR=Toll-like receptor

Mθ=macrofaag

fDC=folliculaire dendritische

cel

B=B cel.
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bloed vermindert. Dit werd niet bewerkstelligd via een verhoogde TH1 of regulerende T cel respons, maar misschien is er
een rol voor de TH17 cel. Hoofdstuk 7 laat
vervolgens zien dat boerderijstof TLR2 en
TLR4 expressie in het epitheel en de hoeveelheid TSLP in de long vermindert en
dat dit een reden kan zijn dat de aller-
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gische luchtwegontsteking is verminderd
na boerderijstof blootstelling. Daarnaast
toont dit hoofdstuk aan dat boerderijstof
leidt tot meer B cel follikels in de longen.
Deze niet-allergische luchtwegontsteking
zou een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van niet-allergisch astma.
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