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ASTMA 

Astma is een steeds meer voorkomende ziekte, waarvan de 
Wereldgezondheidsorganisatie schat dat momenteel wereldwijd 235 miljoen mensen er 
aan lijden. In Nederland hebben meer dan 500.000 mensen astma, wat aanzienlijke kosten 
met zich meebrengt, zowel in directe zin in relatie tot medische zorgkosten, en in indirecte 
zin ten gevolge van het verlies van arbeidsproductiviteit. Astma is een chronische 
ontsteking van de luchtwegen en wordt gekenmerkt door luchtwegklachten zoals een 
piepende ademhaling, benauwdheid, kortademigheid en hoesten. Deze klachten kunnen 
variëren in intensiteit en zelfs soms gedurende weken of maanden afwezig zijn. Stimuli 
zoals allergenen, sigarettenrook, koude lucht en inspanning zijn vaak aanleiding tot het 
krijgen van symptomen als gevolg van ontsteking en structurele veranderingen in de 
luchtwegen (fig 1). Bij een ernstige astma aanval kunnen patiënten een exacerbatie van 
astma ervaren als levensbedreigend en die tevens kunnen leiden tot ziekenhuisopnames. 

 

 

Figuur 1: Astma en uw luchtwegen (van NIH Medline plus, 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/fall11/articles 
/fall11pg4.html). Longen en luchtwegen van een normaal individu (links), ontstoken luchtwegen van 
astmatische (midden) en luchtweg tijdens een astma-aanval (rechts). In een normale luchtweg 
stroomt de lucht vrij, terwijl bij astmapatiënten de luchtwegwand is verdikt door ontsteking en 
oedeem en verhoogde slijmproductie. In reactie op verschillende stimuli, worden de gladde spieren in 
een astmatische luchtweg aangespannen en er wordt te veel en dik slijm geproduceerd. Hierdoor 
wordt de luchtwegdoorgankelijkheid belemmerd, wat leidt tot kortademigheid. 
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Luchtweg hyperreactiviteit en ontsteking van de luchtwegen zijn kenmerken van astma, 
maar het type en de ernst van deze parameters zijn afhankelijk van de vorm van de ziekte. 
Vaak is er een verband tussen astma en allergie en veel astmatische patiënten hebben 
allergisch astma, maar er zijn echter ook andere vormen van astma, zoals niet-allergisch 
astma.  
De verschillende verschijningsvormen van de ziekte ook wel fenotypes genoemd, zijn 
genetisch bepaald en worden tevens door omgevingsfactoren bepaald. Het is van belang 
de heterogeniteit van astma te begrijpen omdat de prognose en respons op de 
behandeling kan verschillen afhankelijk van het fenotype. In dit proefschrift zal de nadruk 
liggen op de allergische en niet-allergische / beroepsmatige fenotypen van astma. 
In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de mechanismen achter de 
ontwikkeling van astma. Hoewel beter begrip is bereikt, worden de onderliggende 
mechanismen van de ziekte nog niet volledig begrepen. Bij personen met een allergie, 
herkent het immuunsysteem onschadelijke stoffen die worden ingeademd (zoals 
huisstofmijt, huidschilfers van dieren, pollen) als een bedreiging en lokt het een 
immuunreactie uit ten gevolge van deze stoffen. Stoffen die deze reactie oproepen 
worden allergenen genoemd.  
Wanneer een allergeen wordt ingeademd door individuen met aanleg voor astma, 
ontwikkelen zich een groot aantal zogenaamde T helper 2 (Th2) cellen in de long.  
Th2-cellen scheiden stoffen af, cytokines genaamd, die vervolgens andere 
ontstekingscellen naar de longen aantrekken en activeren zoals B-cellen en eosinofiele 
granulocyten. Ook zullen de al in de long aanwezige mestcellen geactiveerd worden. 
Mestcellen en eosinofielen spelen een belangrijke rol in de overdreven respons van de 
luchtwegen op ingeademde allergenen (luchtweghyperreactiviteit), terwijl B cellen 
specifieke afweerstoffen (antilichamen) tegen allergenen maken. De geproduceerde 
(Immuunglobuline E) antilichamen binden aan mestcellen en zodra een volgende keer 
hetzelfde allergeen ingeademd wordt kan het allergeen zich binden aan de antilichamen 
op de mestcel waarna de mestcel o.a. histamine zal uitstoten. Histamine is een stof die 
ervoor zorgt dat de spieren rondom de luchtwegen samentrekken waardoor de 
luchtwegen nauwer worden en minder lucht doorlaten. Dit noemen we bronchconstrictie. 
Daarnaast hebben mensen met astma vaak een dikkere spierlaag om de luchtwegen wat 
bijdraagt aan een verhoogde kans op bronchoconstrictie. Wanneer astma patiënten vaker 
een benauwdheidsaanval hebben doorstaan zal ook het aantal slijmbekercellen toenemen 
waardoor meer en taaier slijm geproduceerd wordt in de luchtwegen wat weer bijdraagt 
aan vernauwing van de luchtwegen. Veranderingen in de structuur worden ook wel 
remodellering van de luchtwegwand genoemd. 
Hoewel astma typisch een Th2 ziekte is, spelen cellen van het aangeboren 
immuunsysteem, zoals dendritische cellen, basofielen en macrofagen ook een belangrijke 
rol bij de ziekte. Macrofagen zijn de meest voorkomende immuuncellen in de luchtwegen 
en de eerste cellen die de long beschermen tegen de mogelijk schadelijke stoffen die 
ingeademd worden (microben, pathogenen en stof deeltjes). Afhankelijk van signalen 
aanwezig in het omliggende weefsel, kunnen macrofagen zich tot verschillende fenotypes 
ontwikkelen. Elke fenotype heeft specifieke functies en wordt herkend aan de hand van de 
markers die ze tot expressie brengen. Het is al aangetoond dat verschillende macrofaag 
fenotypen bij astma betrokken zijn.  
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Niet-allergisch astma 

Niet-allergisch (intrinsiek) astma is vaak een ernstiger vorm van de ziekte en moeilijker te 
behandelen dan allergisch astma aangezien patiënten vaak niet reageren op de reguliere 
behandeling met geïnhaleerde corticosteroïden. In deze gevallen zijn langdurige 
behandelingen met systemische corticosteroïden nodig. Over het algemeen ontwikkelt 
niet-allergisch astma zich later in het leven en komt het vaker voor bij vrouwen, in 
combinatie met obesitas. Ook een aanzienlijk deel van beroepsastma is niet-allergisch, 
wat vaak voorkomt bij agrarisch-gerelateerde beroepen. 
De mechanismen die bijdragen aan niet-allergisch astma zijn minder goed begrepen dan 
de mechanismen die een rol spelen bij allergisch astma, maar het is bekend dat terwijl bij 
allergisch astma de eosinofielen de meest prominente cellen in de longen zijn, bij niet-
allergisch astma de neutrofielen overheersen. Ook de betrokkenheid van het cytokine IL-
17 is aangetoond bij dit soort astma.  
 
Hygiëne hypothese 

Hoewel verschillende studies hebben aangetoond dat boeren en personen met agrarisch-
gerelateerde beroepen een hoger risico hebben op het ontwikkelen van longziekten, zoals 
niet-allergisch astma, chronische bronchitis en chronische obstructief longlijden (COPD), is 
ook aangetoond dat blootstelling aan de boerderij omgeving geassocieerd is met een 
beschermend effect op de ontwikkeling van atopie en allergisch astma. Dit is in 
overeenstemming met de door Strachan in 1989 voorgestelde theorie, waarin hij stelde 
dat de toegenomen prevalentie van hooikoorts en eczeem, beide allergische ziekten, kan 
worden verklaard door de daling van de grootte van het gezin en de hogere normen van 
de persoonlijke hygiëne.  
Volgens deze theorie, worden kinderen in grotere gezinnen meer blootgesteld aan 
microben op jonge leeftijd,wat beschermt tegen de ontwikkeling van allergische 
aandoeningen op latere leeftijd. Kinderen in Westerse landen worden in het begin van 
hun leven beter beschermd tegen het krijgen van besmettelijke ziektes en hebben 
daardoor een verhoogd risico op het krijgen van allergische aandoeningen op latere 
leeftijd. Het voorgestelde immunologisch mechanisme achter deze "hygiëne hypothese" is 
dat het immuunsysteem dat Th2 dominant is bij de geboorte, de kans moet krijgen om 
met behulp van blootstelling aan (luchtweg)infecties een gezonde balans tussen Th1- en 
Th2 immuunreacties te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling te starten, is dus een bepaalde 
dosis aan microbiële blootstellingen nodig. Een ander voorgesteld mechanisme is dat de 
blootstelling van monocyten, macrofagen en dendritische cellen aan microben tot gevolg 
hebben dat IL-10 wordt afgescheiden. Omdat IL-10 anti-inflammatoire effecten heeft, zou 
microbiële blootstelling gunstig zijn om de werking van zowel Th1 als Th2 responsen te 
reduceren, met als doel homeostase. 
Soortgelijke bescherming tegen allergische aandoeningen wordt gezien bij kinderen die 
vanaf de geboorte naar de kinderopvang gaan, en bij kinderen die op een boerderij 
opgegroeid zijn. 
In dit proefschrift werden beide effecten van boerderij blootstellingen op het 
immuunsysteem onderzocht: het beschermende effect tegen allergisch astma en de 
inductie van niet-allergisch astma. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder agrarische 
medewerkers, en binnen muismodellen voor allergische en niet-allergische 

  

longontsteking. Daarnaast werd de aanwezigheid van verschillende macrofagen fenotypen 
in diermodellen voor allergisch en niet-allergisch astma onderzocht, als ook de effecten 
van blootstelling aan boerderijstof op een macrofagen cellijn.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft een studie waarin zowel het beschermende effect als het 
schadelijke effect van blootstelling aan boerderijstoffen werd onderzocht. De effecten van 
boerderijstof van verschillende soorten boerderijen (vee- en varkensbedrijven, uien en 
bloembollen industrie) werden onderzocht bij muizen en agrarisch blootgestelde 
personen. Alle soorten boerderijstoffen gaven in de muis bescherming tegen de 
verschillende parameters van allergische longontsteking. Daarnaast induceerden alle 4 
soorten boerderijstof een niet-allergische ontsteking in de long van deze muizen. 
Agrarisch blootgestelde personen hadden in vergelijking tot niet-blootgestelde gezonde 
individuen hogere aantallen geactiveerde T cellen, die spontaan markers van niet-
allergische ontsteking tot expressie brachten en lagere aantallen geactiveerde allergie-
gerelateerde Th cellen. 
 
In hoofdstuk 3 wordt het onderzoek beschreven naar het zogenaamde “healthy worker 
survival effect”. Dit betrof een vijf-jaar follow-up studie van het door ons onderzochte 
cohort van agrarisch blootgestelde personen. Healthy worker survival effect is een 
fenomeen waarbij medewerkers die klachten hebben ten gevolge van de blootstellingen 
op hun werk hun baan verlaten en kiezen voor een baan waarbij ze niet blootgesteld 
worden aan stoffen waar ze last van hebben. Als dit gebeurt, is de bevinding dat een hoge 
microbiële blootstelling is geassocieerd met minder atopie bij agrarisch blootgestelde 
personen een gevolg van selectie van arbeiders die geen last hebben van deze 
blootstelling. Om de aanwezigheid van healthy worker survival effect te kunnen 
onderzoeken werd de data van landarbeiders die 5 jaar later nog steeds dezelfde baan 
hadden vergeleken met de data van werknemers die van baan veranderd waren. De 
parameters die onderzocht werden waren: de algemene kenmerken, de gezondheid van 
de luchtwegen, atopie en endotoxine blootstelling. Binnen ons cohort van agrarisch 
blootgestelde personen werd geen healthy worker survival effect gevonden. Dit betekent 
dat de bevinding dat werknemers met hoge endotoxin blootstelling minder atopie hebben 
in ons onderzoekscohort niet een gevolg is van een selectie van arbeiders. 
 
In hoofdstuk 4 werd het effect van fluticasonpropionaat behandeling onderzocht in niet-
allergische longontsteking en hyperreactiviteit, geïnduceerd door boerderij stof. 
Daarnaast werden in dit hoofdstuk de parameters onderzocht die het best de luchtweg 
hyperreactiviteit kunnen voorspellen in de modellen voor allergisch en niet-allergische 
astma. Fluticasonpropionaat behandeling vermindert luchtweghyperreactiviteit en 
bepaalde ontstekings parameters, terwijl het geen invloed heeft op het aantal 
neutrofielen in de longen. Bij allergische muizen verlaagde deze behandeling de luchtweg 
hyperreactiviteit, Th2 cytokines niveaus en aantallen eosinofielen in longen, zoals 
verwacht. Parameters die het best luchtweg hyperreactiviteit voorspellen zijn afhankelijk 
van het gebruikte diermodel: in het boerderijstof model, waren IL-1β en IL-17 de beste 
voorspellers van luchtweg hyperreactiviteit, terwijl in het allergische model TNFα en IL-6 
de beste voorspellers van luchtweg hyperreactiviteit waren. 
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In hoofdstuk 5 wordt een studie beschreven waarin macrofaag fenotypes werden 
gekarakteriseerd en gekwantificeerd in drie modellen van huisstofmijt-geïnduceerd astma. 
M1, M2 en anti-inflammatoire macrofaag fenotypen werden geïdentificeerd door middel 
van immunohistochemie volgens de expressie van specifieke markers. Er werden hogere 
percentages van eosinofielen in aan huisstofmijt blootgestelde muizen gevonden ten 
opzichte van controle muizen en deze waren gecorreleerd met hogere aantallen M2 
macrofagen. Aantallen M1 macrofagen waren negatief gecorreleerd met aantallen M2 
macrofagen. Er werden lagere aantallen anti-inflammatoire macrofagen gevonden na 
blootstelling aan huisstofmijt en deze waren negatief gecorreleerd met M2 macrofagen. 
Deze data suggereert een balans tussen de macrofaag fenotypen en laat zien dat M2 
macrofagen gerelateerd zijn aan allergisch astma. 
 
In hoofdstuk 6 werden macrofaag fenotypes door middel van flowcytometrie en 
immunohistochemie gekarakteriseerd in modellen van allergisch en niet-allergisch astma. 
Beide modellen toonden een toename van het totaal aantal macrofagen na blootstelling 
aan boerderijstof en huisstofmijt. Het fenotype van de macrofagen was echter afhankelijk 
van de blootstelling en soort ontsteking in de long. Terwijl bij allergisch astma M2 
macrofagen overheersten in de longen, waren bij niet-allergisch astma M1 macrofagen 
prominenter. Anti-inflammatoire macrofagen waren hoger bij controle muizen dan bij aan 
boerderijstof of huisstofmijt blootgestelde muizen. Macrofaag blootstelling aan 
boerderijstof in een macrofagen cellijn (RAW cellen) induceerde uitsluitend het M1 
fenotype. Inductie van M1 macrofagen, en daarmee afwezigheid van M2 macrofagen kan 
bijdragen aan een niet-allergische ontsteking die geïnduceerd wordt door boerderijstof 
blootstelling.  
 
Hoofdstuk 7 beschrijft de effecten van blootstelling van gepolariseerde M1 en M2 
macrofagen aan boerderijstof. Boerderijstof blootstelling blokkeerde de effecten van IL-13 
op RAW macrofagen en voorkwam daarmee M2 polarisatie die gerelateerd is aan 
allergisch astma. Hoge doses boerderijstof extract induceerde IL-10 expressie op anti-
inflammatoire macrofagen. Deze fenotypische veranderingen van macrofagen kunnen 
bijdragen aan het beschermende effect van boerderijstof blootstelling tegen de 
ontwikkeling van allergische ziektes. 
 
Conclusie 

In dit proefschrift wordt aangetoond dat en beroepsmatige blootstelling aan een boerderij 
milieu en blootstelling aan boerderijstof extracten bij muizen leiden tot een verschuiving 
in het immuunsysteem richting niet-allergische ontsteking. Deze verschuiving biedt aan de 
ene kant bescherming tegen ontwikkeling van allergische aandoeningen, zoals allergisch 
astma, maar wordt ook geassocieerd met het risico op niet-allergisch astma ontwikkeling. 
Daarnaast is gevonden dat binnen de verschillende astma fenotypen, verschillende 
ontstekingsmediatoren en -cellen belangrijk zijn bij de ontwikkeling en ernst van luchtweg 
hyperreactiviteit.  
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