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Inleiding 

Bevolkingsonderzoek laat zien dat kinderen van moeders die rookten tijdens de 

zwangerschap een grotere kans hebben op het krijgen van longinfecties en astma. 

Daarnaast lijkt het erop dat nakomelingen van een rokende moeder een groter 

risico hebben op het krijgen van de rookgerelateerde ziekte COPD (chronisch 

obstructieve longziekte), later in het leven. In China is het aantal vrouwen dat zelf 

rookt erg laag maar daar wordt de bevolking met name blootgesteld aan 

schadelijke stoffen die vrijkomen door het steeds groeiende aantal ouderwetse 

auto’s en de vervuilende industrie. Een voorbeeld hiervan is de recycling industrie, 

waarbij vaak op primitieve en onveilige wijze, zoals verbranding, elektronica 

wordt gerecycled. Daarbij komt een mengsel van chemicaliën vrij die bekend 

staan om hun schadelijke effecten op de gezondheid zoals lood, kwik, cadmium 

en chroom. Daarmee lopen zwangere vrouwen en jonge kinderen in gebieden 

waar elektronica recycling (e-waste) plaatsvindt een groot risico op het krijgen 

van gezondheidsproblemen. 

 

Doel van het onderzoek 

Het algemene doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was het in 

kaart brengen van de effecten van blootstelling van zwangere moeders (muis) of 

jonge kinderen, aan een breed scala van giftige stoffen zoals sigarettenrook of 

stoffen die vrijkomen tijdens de recycling van elektronisch afval op de 

ontwikkeling van de long en het immuunsysteem. 

 

Roken tijdens de zwangerschap 

Helaas blijft 30% van de vrouwen roken tijdens de zwangerschap, ondanks vele 

aanwijzingen dat roken tijdens de zwangerschap schadelijk is voor de groei en 

ontwikkeling van het ongeboren kind, de foetus. Bevolkingsonderzoek laat zien 

dat kinderen van moeders (maar ook vaders) die rookten tijdens de 

zwangerschap een grotere kans hebben op het krijgen van infecties in de long, 

benauwdheid en astma. De oorzaak hiervan is het feit dat blootstelling aan 

sigarettenrook tijdens de zwangerschap de longontwikkeling van de ongeboren 

vrucht verstoort waardoor deze kinderen met een slechtere longfunctie geboren 

worden. Een slechte longfunctie is een risico factor voor het krijgen van astma 
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en COPD later in het leven. Daarnaast is in proefdier modellen aangetoond dat 

blootstelling aan sigarettenrook tijdens de zwangerschap effect heeft op de 

expressie van genen die belangrijk zijn voor een juiste ontwikkeling van de long. 

Dit zijn grotendeels dezelfde genen die belangrijk zijn bij herstel van 

longweefsel later in het leven. Vroege blootstelling, dus vóór de geboorte, heeft 

hiermee potentiële gevolgen op lange termijn die van invloed kunnen zijn voor 

de ontstaansmechanismen van een longziekte op de volwassen leeftijd. Het 

risico op COPD wordt verder nog verhoogd als vroeg blootgestelde personen 

zelf ook gaan roken of op latere leeftijd blootgesteld worden aan omgevingsrook 

of andere luchtvervuiling. 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft een experimentele studie in muizen waarbij het effect 

van blootstelling aan sigarettenrook tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling 

van het luchtwegepitheel, de laag cellen die de bekleding vormt van de 

luchtwegen, wordt onderzocht in nakomelingen. Deze studie liet een verstoorde 

ontwikkeling van epitheelcellen zien in pasgeboren nakomelingen (pups) van 

moeders die blootgesteld waren aan rook tijdens de zwangerschap. Deze pups 

hadden minder trilhaardragende cellen in de luchtwegen en het lagere aantal 

cellen ging gepaard met een lagere gen expressie van het gen Foxj1 dat 

belangrijk is voor de aanmaak van trilharen. Trilhaardragende cellen helpen de 

long schoon te houden aangezien ze met hun trilharen slijm, stof, microben en 

andere schadelijke stoffen naar de mond helpen te transporteren. Wanneer slijm 

aanwezig blijft vormt het een risico voor het ontstaan van infecties. Onze 

bevinding ondersteunt hiermee de observatie van het vaker voorkomen van 

luchtweg infecties bij jonge kinderen van rokende moeders. Bovendien hadden 

rookblootgestelde pups een hogere expressie van de genen Spdef en Foxm1, 

genen die betrokken zijn bij de aanleg en ontwikkeling van de 

slijmproducerende cel, ook wel slijmbekercel genoemd. Hoewel er nog geen 

slijmbekercellen aanwezig waren in de longen van de pasgeboren muizen kan 

deze bevinding wel de verhoogde gevoeligheid voor het ontstaan op latere 

leeftijd van teveel van deze slijmbekercellen verklaren.  

 

In hoofdstuk 4 werden de studies in dit muismodel voortgezet met aanvullende 

rook blootstellingen aan volwassen nakomelingen van moeders die blootgesteld 
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waren aan sigarettenrook tijdens de zwangerschap. Hierbij was de vraag of 

vroeg blootgestelde nakomelingen extra gevoelig waren voor ontsteking en 

weefsel verlittekening, ook wel remodelering genoemd, in de longen nadat ze 

zelf ook gedurende 3 maanden aan rook waren blootgesteld op volwassen 

leeftijd. Veranderingen in de long werden gekoppeld aan expressie van genen 

die belangrijk zijn bij ontsteking, het antioxidant systeem, longweefselherstel, 

veroudering en genen die gerelateerd zijn aan het onschadelijk maken van 

giftige stoffen (sigarettenrook) in het lichaam. Uit deze studie bleek dat 

volwassen nakomelingen van rokende moeders, ongeacht ze zelf ook aan rook 

waren blootgesteld,een lagere expressie hadden van genen die beschermend zijn 

met betrekking tot het ontwikkelen van ontsteking, oxidatieve stress en 

veroudering, en een hogere expressie van genen die belangrijk zijn voor 

longweefselherstel. Rookblootstelling aan de nakomelingen zelf, bevorderde 

weefselremodelering (meer verdikking van gladde spieren en hogere expressie 

van het slijmgerelateerde gen Muc5ac), ontsteking (macrofagen, dit is een 

bepaald type witte bloed cellen belangrijk voor opruimen van rookdeeltjes) en 

hogere genexpressie van genen die belangrijk zijn bij weefselherstel en het 

onschadelijk maken van giftige stoffen. Vroege blootstelling aan rook tijdens de 

zwangerschap verergerde deze effecten in de meeste gevallen niet. 

 

Elektronica afval, zwangerschap en blootstelling op de 

kinderleeftijd 

Bij recyclen van elektronica afval (e-waste) komt een mengsel vrij van een groot 

aantal chemicaliën die bekend staan om hun schadelijke effecten op de 

gezondheid zoals lood, kwik, cadmium, chroom en het kankerverwekkende 

polychloorbifenyl (pcb). Naar schatting wordt 20-50 miljoen ton potentieel giftig 

afval wereldwijd elk jaar geproduceerd. Veel ervan wordt op stortplaatsen in 

China, Ghana, Nigeria, India, Thailand, de Filippijnen en Vietnam op een 

onveilige manier gerecycled. Daarmee lopen zwangere vrouwen en jonge 

kinderen in ontwikkelingslanden waar primitieve elektronica recycling 

plaatsvindt een groot risico op het krijgen van gezondheidsproblemen. 

Blootstelling aan elektronica afval kan leiden tot een verstoorde 

hormoonhuishouding, verminderde schildklierfunctie, veranderingen in gedrag, 

verminderde longfunctie en verschillende vormen van kanker. 



Nederlandse samenvatting 

 187 

 

Zwangere vrouwen die blootgesteld zijn hebben een hogere kans op het krijgen 

van een spontane abortus, doodgeboorte, en te vroeggeboren kinderen die 

kleiner zijn en een lager geboortegewicht hebben. Daarnaast bleken mensen die 

elektronica afval recyclen een grotere kans te hebben op DNA schade dan 

controle personen uit dezelfde regio. 

 

In de hoofdstukken 5 en 6 werden studies beschreven die uitgevoerd waren in 

witte bloedcellen van jonge kinderen die in Guiyu wonen. Guiyu is een berucht 

gebied in Haojiang, China, waar recycling van elektronica afval plaatsvindt. 

Effecten in deze kinderen werden vergeleken met die in kinderen die in Shantou 

wonen waar geen elektronica afval wordt gerecycled. Het effect van blootstelling 

aan lood (Pb) op rijping en functie van T-lymfocyten en Natural Killer 

(NK)-cellen was het onderwerp van onderzoek. Beide celtypen zijn onderdeel van 

het immuunsysteem en nodig bij afweer tegen ziekteverwekkende stoffen en 

microben. Hoofdstuk 5 liet zien dat kinderen die in het vervuilde gebied wonen 

meer T-geheugencellen hebben dan kinderen die uit het controle gebied komen. 

T-geheugencellen zijn T-lymfocyten die ontstaan na een immuunreactie en 

zorgen ervoor dat het immuunsysteem sneller kan reageren bij een hernieuwde 

blootstelling aan dezelfde schadelijke prikkel. De hoeveelheid lood werd ook 

gemeten in het bloed van deze kinderen en die was positief geassocieerd met het 

aantal T-geheugen cellen. Daarnaast werden verhoogde hoeveelheden van 

verschillende signaalstoffen gemeten in het bloed van de kinderen uit het 

vervuilde gebied. Deze signaalstoffen, ook wel cytokinen genoemd, worden 

afgegeven door, onder andere, verschillende typen T-lymfocyten en zijn een 

indicatie dat het immuunsysteem geactiveerd is. Een groep cytokinen welke 

verhoogd aanwezig waren in kinderen uit het vervuilde gebied waren de 

zogenaamde Thelper-17 (Th17) cytokinen. Hieronder vallen de cytokinen IL-17 

en IL-22 en dit suggereert activatie van Th17 cellen in deze kinderen. Hoewel 

Th17 cellen iemand kan beschermen tegen virus infecties, is het ook een celtype 

dat geassocieerd is met het ontstaan van auto-immuun ziekten zoals reumatoїde 

artritis (reuma) en multiple sclerosis (MS). 
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In hoofdstuk 6 werden er in bloedanalyses gedaan gericht op de NK cellen. 

Kinderen die aan e-waste blootgesteld waren bleken een lager percentage NK 

cellen te hebben dan de kinderen die niet blootgesteld waren geweest. Cytokinen 

die nodig zijn voor rijping en activatie van NK cellen (IL-2, IL-27 , MIP1alfa en 

MIP1beta) waren ook verlaagd aanwezig in bloed van blootgestelde kinderen. 

Aantallen NK cellen nemen gewoonlijk toe met de leeftijd en zijn nodig voor de 

afweer tegen ziekteverwekkende microben. Het gevaar van langdurige 

blootstelling van deze kinderen aan e-waste is een verminderde functie van NK 

cellen op de lange termijn. 

 

Algemene conclusie van dit proefschrift 

De studies die beschreven staan in dit proefschrift laten zien dat blootstelling 

aan giftige stoffen tijdens de zwangerschap en de vroege kinderjaren de 

longontwikkeling en ontwikkeling van het immuunsysteem beïnvloedt. 

Pasgeboren pups van muizen die blootgesteld waren aan sigarettenrook tijdens 

de zwangerschap hadden minder trilhaardragende cellen in de long. Deze cellen 

zijn nodig voor afvoer van schadelijke stoffen naar de mond, waardoor het risico 

op infecties en schade aan de long vergroot is met gevolgen voor 

gezondheidsproblemen later in het leven. Daarnaast bleken volwassen 

nakomelingen van muizen die blootgesteld waren aan sigarettenrook tijdens de 

zwangerschap een verstoorde expressie te hebben van genen die betrokken zijn 

bij oxidatieve stress, veroudering en longweefsel herstel. Rookblootstelling aan 

de nakomelingen zelf stimuleerde in de long ontsteking, remodelering, 

veroudering en longweefsel herstel. Ook werd in deze muizen een verhoogde 

expressie gevonden van genen die betrokken zijn bij het onschadelijk maken van 

giftige stoffen. Dit effect werd niet verder versterkt door blootstelling tijdens de 

zwangerschap. 

 

Jonge kinderen die opgroeien in een vervuild gebied waar giftige stoffen 

vrijkomen na het onveilig recyclen van elektronica afval bleken een verstoord 

immuunsysteem te hebben. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid van 

deze kinderen, op de korte of lange termijn. 
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