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Netherlandse samenvatting

Het belangrijkste doel van dit proefschrift is om ons begrip van de biologische 
mechanismen van allergische ziekten, in het bijzonder astma en rhinitis, te 
verbeteren door het toepassen van multi-omics benaderingen. We hebben 
multi-omics data verzameld van het genoom, epigenoom, bulk en single-cell 
transcriptoom en het exposoom. Door associatie en machine learning benaderingen 
toe te passen, onderzochten we epigenetische mechanismen van de ontwikkeling 
van allergische ziekte, onthulden we celtype-specifieke moleculaire regulatie van 
astma-risicovarianten, identificeerden we biomarkers van allergie en verschaften 
we een voorspellingstool voor allergische ziekte.

Nasale DNA-methylatie, een niet-invasieve biomarker voor 
allergische ziekte
Complexe ziekten zoals allergische aandoeningen van de luchtwegen hebben 
zowel genetische als omgevingsbijdragen. Onze hypothese is dat epigenetica, 
die gereguleerd wordt door genetische factoren en ook reageert op blootstelling 
aan de omgeving, een brug kan vormen tussen deze twee factoren. In hoofdstuk 
2 hebben we een overzicht gegeven van de recente epigenetische studies naar 
astma bij kinderen, waarbij vooral DNA methylering is onderzocht. Verschillende 
epigenetische markers uit bloed en luchtwegweefsel zijn geassocieerd met astma bij 
kinderen, en DNA methylering kan dienen als een potentiële biomarker voor astma. 
De geïdentificeerde epigenetische signalen kunnen beter worden geïnterpreteerd 
door hun correlatie met genexpressie te analyseren. Milieublootstellingen 
beïnvloeden de ontwikkeling van astma en worden in verband gebracht met 
epigenetische veranderingen, maar uit de huidige studies is nog steeds niet duidelijk 
of epigenetische regulatie het effect van milieublootstellingen op de ontwikkeling 
van astma medieert. Verschillende astma-geassocieerde genetische varianten 
reguleren epigenetische signaturen; het moet echter nog worden vastgesteld of er 
een causaal pad bestaat van SNP naar methylering naar astma.

In hoofdstuk 3 hebben wij epigenoom brede associatie studies (EWASs) uitgevoerd 
van atopie en atopisch astma in het neusepitheel van Puerto Ricaanse kinderen in 
de leeftijd van 9-20 jaar. Wij hebben 8664 verschillend gemethyleerde CpG plaatsen 
per atopie geïdentificeerd, waarbij 28 van de top 30 CpG plaatsen in dezelfde richting 
werden gerepliceerd in een Afro-Amerikaans kindercohort en een Nederlands 
geboortecohort. Deze geïdentificeerde CpG plaatsen bevonden zich in of nabij 
genen die relevant zijn voor de epitheliale barrièrefunctie, waaronder CDHR3 en 
CDH26, en in andere genen die gerelateerd zijn aan de epitheliale integriteit van de 
luchtwegen en immuunregulatie, zoals FBXL7, NTRK1, en SLC9A3. Gebaseerd op de 
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nasale methyleringssignalen, genereerden we classificatiepanelen voor atopie die 
goed presteerden in zowel ontdekkings- als replicatiecohorten.

We toonden repliceerbare nasale DNA methylering signalen geassocieerd met 
atopie en atopische astma ondanks de etniciteiten, wat suggereert dat nasale DNA 
methylering een goede en stabiele biomarker is voor atopie en atopische astma. 
Het neusepitheel is een goede proxy voor de lagere luchtwegen in onderzoek naar 
luchtwegaandoeningen, het is ook niet-invasief en gemakkelijker te verkrijgen in 
vergelijking met weefsel van de lagere luchtwegen, vooral bij kinderen. De goede 
prestatie van het nasale methyleringspanel bij het classificeren van atopie bij 
kinderen was de eerste aanwijzing voor de mogelijkheid om DNA-methylering toe 
te passen bij het classificeren van atopisch astma bij kinderen.

In hoofdstuk 4 zetten we het werk van hoofdstuk 3 voort, en onderzochten we verder 
het gedeelde epigenetische mechanisme van astma en rhinitis. Rhinitis is een co-
morbiditeit van astma, en een meerderheid van de kinderen met astma hebben ook 
rhinitis. Daarom hebben we in deze studie EWASs uitgevoerd van astma, rhinitis, en 
hun combinatie (astma en/of rhinitis, AsRh) in cellen verkregen door neuspoetsen 
in het Nederlandse geboortecohort PIAMA, en de resultaten werden verder 
gerepliceerd in twee onafhankelijke cohorten van verschillende etniciteiten. We 
hebben 62 CpG sites met rhinitis en 60 met AsRh significant gerepliceerd, evenals 
één CpG site met astma, en we vonden dat nasale DNA methyleringssignalen 
geassocieerd met AsRh voornamelijk werden aangedreven door specifieke IgE-
positieve personen.

In deze studie hebben we ook onderzocht hoe we de EWAS resultaten beter kunnen 
interpreteren. In plaats van gebruik te maken van de genen die zich het dichtst bij 
de positie van de CpG plaatsen op het genoom bevinden, veronderstelden wij dat de 
geassocieerde genexpressie de biologische functie van de CpG plaatsen beter zou 
kunnen weerspiegelen. We brachten het DNA methyleringsniveau in verband met 
genexpressie door middel van eQTM analyse, en ontdekten dat DNA methylering 
gerelateerd was aan gen transcripten die verrijkt waren voor immuunpathways en tot 
expressie kwamen in immuun- en epitheelcellen. Bovendien probeerden we de AsRh 
geassocieerde CpG sites te linken met verschillende omgevingsblootstellingen, 
rekening houdend met de hypothese dat epigenetica de brug kan slaan tussen 
genetica en omgevingsblootstellingen. We stelden vast dat methylering van één 
CpG plaats negatief geassocieerd was met AsRh en positief geassocieerd was met 
blootstelling aan huisdieren, wat suggereert dat blootstelling aan huisdieren de 
DNA methylering in het neusepitheel kan beïnvloeden, en een beschermend effect 
kan hebben op AsRh. Hoewel we de causaliteit in deze studie niet konden ontwarren, 
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laten we in ieder geval de associatie zien van DNA-methylering met zowel allergische 
aandoeningen als blootstelling aan het milieu, die verder onderzoek verdient naar 
bemiddeling en causaal effect.

Gebaseerd op de resultaten van Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4, hebben we al 
aangetoond dat nasale DNA methylering een goede biomarker kan zijn voor 
allergische ziekten, waaronder astma en rhinitis. In Hoofdstuk 6 hebben we de 
hypothese geformuleerd dat we de voorspelling van allergische ziekten verder 
kunnen verbeteren door het combineren van gegevens uit verschillende ‘omics’ 
lagen, zoals het genoom, methyloom, en exposoom. We gebruikten machine 
learning modellen om systematisch grootschalige multi-omics data te integreren 
van genomics, DNA methylatie in bloed- en neuscellen, en omgevingsfactoren. We 
evalueerden eerst de voorspellingskracht van elke omics-laag en stelden vast dat 
de hoogste voorspellingskracht werd toegeschreven aan nasale DNA-methylering. 
We bouwden verder een voorspellingsmodel gebaseerd op slechts drie nasale 
CpG sites met Area Under the Curve (AUC)=0.86 en repliceerden ons model in een 
onafhankelijk kindercohort uit Puerto Rico met een AUC=0.82.

Een van onze belangrijkste bevindingen is dat nasale DNA methylering de 
grootste voorspellende kracht heeft voor allergische aandoeningen, terwijl 
andere lagen, zoals genomics en bloed methylering nauwelijks bijdragen aan de 
voorspelling. Om te beantwoorden waarom de nasale CpG allergische ziekte kan 
voorspellen, onderzochten we verder de functie van drie CpG sites opgenomen in 
het model, door deze te integreren met bulk en single-cell transcriptomics data. We 
ontdekten dat de drie CpG plaatsen het signaal van ontsteking en immuuncellen, 
waaronder T-cellen en macrofagen in de neus, vastlegden, wat waarschijnlijk 
ook het potentieel van de drie CpG plaatsen verklaart in het onderscheiden van 
symptomatische en asymptomatische sensitisatie. In deze studie hebben we ons 
begrip van het biologische mechanisme van allergische ziekte verder verbeterd, 
en hebben we een eenvoudige, niet-invasieve diagnostische test voor allergie bij 
kinderen aangeboden, die ook allergische multimorbiditeit en symptomatische 
sensibilisatie opspoorde, en die toegepast zou kunnen worden voor toekomstige 
diagnose bij schoolgaande kinderen in de klinische praktijk. Een belangrijke vraag 
die overblijft, is de toepasbaarheid van DNA-methylering voor de diagnose van 
allergie bij jongere, kleuterleidende kinderen. 

In hoofdstuk 6 hebben we ook een aanpak beschreven dat door het integreren van 
data van multi-omics met geavanceerde machine learning methoden, we belangrijke 
biomarkers kunnen identificeren en risicofactoren van een ziekte kunnen prioriteren, 
voorspellings- of diagnose-instrumenten voor andere ziekten kunnen genereren, 

of dit kunnen toepassen om mogelijk onderscheid te maken tussen responder en 
non-responder op een behandeling. Wij stellen voor dat de toepassing van multi-
omics in combinatie met geavanceerde technieken voor machinaal leren de weg 
zal banen voor toepassing in de toekomstige klinische praktijk en beslissingen over 
gepersonaliseerde geneeskunde en behandelingsselectie kan vergemakkelijken.

Naast het onderzoeken van de ontwikkeling van astma, hebben we in hoofdstuk 5 
ons werk uitgebreid naar astma remissie. We stelden de hypothese dat de remissie 
van astma het gevolg zou kunnen zijn van epigenetische regulatie van bloed- en 
epitheelcellen.  We analyseerden differentiële DNA methylering van klinische 
astma remissie (ClinR, geen symptomen) en complete astma remissie (ComR, geen 
symptomen, normale longfunctie) in vergelijking met persisterende astma (PersA) 
in volbloed monsters en neusborstel monsters in een longitudinaal cohort van goed 
gekarakteriseerde astma patiënten. Wij identificeerden en repliceerden één bloed 
CpG plaats geassocieerd met ClinR die geannoteerd werd aan PEX11, en één ComR-
geassocieerd CpG dat geannoteerd werd aan TCF7L2. Deze twee genen hebben 
mogelijk een functie in respectievelijk peroxisome proliferatie en Wnt signaalwegen.

Hoewel personen in remissie geen astma symptomen meer hebben, kan astma nog 
steeds epigenetische voetafdrukken hebben in die personen met astma remissie. 
We stelden vast dat het methyleringsniveau van een met ClinR geassocieerd CpG 
verschillend was tussen ClinR en gezonde proefpersonen, wat erop wijst dat de 
DNA-methyleringsstatus van proefpersonen met astma-remissie misschien niet 
gewoon terugkeert naar die van gezonde mensen. Bovendien identificeerden we 
enkele CpG plaatsen in bloed-DNA die gerepliceerd konden worden in DNA van neus-
borstelcellen, wat erop wees dat er misschien gedeelde DNA methyleringssignalen 
zijn in bloed- en neuscellen, of de mogelijkheid dat de nasale DNA methylering ook 
het signaal van immuuncellen in de neus opvangt. De resultaten van deze studie 
zouden kunnen helpen bij het identificeren van de onderliggende mechanismen van 
astma remissie en de chroniciteit van de ziekte.

Multi-omics is een krachtig instrument voor het ontcijferen van het 
moleculaire mechanisme van allergische ademhalingsziekten
Complexe regulaties van meerdere moleculen zijn betrokken bij de ontwikkeling 
van allergische ziekten. Multi-omics benaderingen die gegevens van verschillende 
omics lagen integreren kunnen helpen bij het onderzoek van complexe moleculaire 
regulatie van ziekte ontwikkeling en ons begrip van ziekte mechanismen verbeteren. 
Met de genetische gevoeligheid van astma als uitgangspunt, kan integratie van 
ziekte SNPs met genexpressie leiden tot identificatie van causale paden, en mogelijk 
nieuwe medicijn targets1.
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In hoofdstuk 7 hebben we de celtype-specifieke eQTL effecten beoordeeld door 
genetische varianten, bulk, en single-cell RNAseq data te integreren. Eerst hebben 
we de proporties van celsubpopulaties in bronchiale biopten geschat met behulp 
van markergenen die door single-cell RNAseq zijn geïdentificeerd. Vervolgens 
voerden we eQTL deconvolutie uit voor drie belangrijke epitheliale celtypes, die 
gemodelleerd werd door de interactie van genotype en cel proportie. Door SNPs te 
onderzoeken die geassocieerd zijn met astma in GWA studies, identificeerden we 
14 cis-eQTLs die specifiek zijn voor een bepaald celtype. Drie van deze cis-eQTLs 
konden worden gerepliceerd door gebruik te maken van een eQTL methode voor 
een enkele cel, waaronder rs4749894-CALML5 die specifiek is voor basale cellen, 
en rs8103278-FOXA3 die specifiek is voor secretorische cellen. CALML5 werd 
geassocieerd met de differentiatie van keratinocyten en epitheliale barrièrefunctie2, 
en FOXA3 speelde een belangrijke rol in goblet cel metaplasie en verminderde 
antivirale respons die gerelateerd is aan astma3. 

Expressie-QTL deconvolutie kan een krachtig instrument zijn om celtype-specifieke 
moleculaire mechanismen van astma-ontwikkeling te begrijpen. De nauwkeurigheid 
van celtype deconvolutie is belangrijk voor de tweede stap van eQTL deconvolutie. 
Men moet echter in gedachten houden dat de methode misschien niet genoeg 
vermogen heeft om zeldzame celtypes zoals ionocyten te voorspellen. We vonden 
ook dat sommige van de deconvolutie-geïdentificeerde eQTL genen laag tot 
expressie kwamen in scRNAseq data, wat het moeilijk maakt om deze eQTL effecten 
te valideren met sc-eQTL methoden. Dit geeft echter ook aan dat de deconvolutie 
methoden mogelijk krachtiger zijn om de celtype-specifieke eQTL effecten te 
identificeren, dan enkel-cel-eQTL analyses. 

In 2020 werd de zich snel verspreidende ziekte COVID-19 een wereldwijde 
pandemie. Als onderzoekers op het gebied van respiratoire aandoeningen, wilden 
wij graag bijdragen aan het onderzoek naar de gevoeligheid voor deze ziekte. 
In hoofdstuk 8 onderzochten we de expressie van genen die gerelateerd zijn 
aan het binnendringen van SARS-CoV-2 in cellen, en integreerden genetische, 
epigenetische en omgevingsfactoren om de regulatiemechanismen van deze genen 
in de bovenste en onderste luchtwegen van verschillende leeftijden te begrijpen. We 
ontdekten dat deze SARS-CoV-2 receptorgenen hogere expressieniveaus hadden in 
het neusepitheel in vergelijking met het bronchiale epitheel, en geassocieerd waren 
met afscheidingscellen in de luchtwegen. 

Om de regulatie van de SARS-CoV-2 receptor genen te onderzoeken, hebben we eerst 
getest of de SNPs in de buurt de genexpressie beïnvloedden, maar we hebben geen 
consistente eQTL effecten gevonden in verschillende cohorten. We onderzochten 

ook of de genen geassocieerd waren met epigenetische markers door middel van 
cis-eQTM analyse, en interessant genoeg vonden we significante eQTM associaties 
van de genen in zowel de bovenste als de onderste luchtwegen. De geïdentificeerde 
CpG plaatsen waren geassocieerd met leeftijd, geslacht, en rookstatus. We vonden 
acute blootstelling aan rook bij volwassenen en blootstelling aan meeroken bij 
zuigelingen geassocieerd met hogere ACE2 expressie in bronchiaal epitheel, wat 
suggereert dat rookgedrag een belangrijke risicofactor is voor COVID19 bij zowel 
volwassenen als jonge kinderen. 

In deze studie hebben we geen relatie waargenomen tussen andere luchtweg-
aandoeningen (milde en matige astma en COPD) en het expressieniveau van 
SARS-CoV-2 receptorgenen. We vonden echter dat geïnhaleerde corticosteroïden, 
een gebruikelijke behandeling voor het onderdrukken van luchtwegontsteking bij 
astma en COPD, de expressie van ACE2-receptor in bronchiën van COPD-patiënten 
uit een longitudinale studie verminderde, wat erop wijst dat het onwaarschijnlijk 
is dat geïnhaleerde corticosteroïden het risico op ernstigere COVID-19-ziekte bij 
patiënten met obstructieve longziekte verhogen. Samenvattend, we integreren 
multi-omics data om een beter inzicht te krijgen in de regulatorische mechanismen 
van SARS-CoV-2 receptor genen in de bovenste en onderste luchtwegen.
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