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Chapter 10

Nederlandse samenvatting 
(Dutch Summary)
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Astma, één ziekte?
Een veel voorkomende ziekte over de hele wereld, en dus ook in Nederland, is astma. Vaak 

wordt astma bestempeld als een relatief onschuldige ziekte, maar het kan daadwerkelijk een 

levensbedreigende ziekte zijn. Helaas is genezing van astma nog niet mogelijk en is het voor 

veel patiënten een chronische, soms levenslange ziekte. Momenteel kan astma door middel 

van medicatie onder controle gehouden worden, hoewel dit in circa 10% van de gevallen 

niet het geval is. 

Astma is een ziekte aan de luchtwegen en longen waarbij een chronische ontsteking leidt tot 

veel benauwdheid en klachten bij het ademhalen. Deze benauwdheid kan altijd aanwezig 

zijn, maar kan ook in aanvallen voorkomen. Meestal is deze benauwdheid door medicatie 

te bestrijden die de luchtwegen weer ‘open zetten’ als ze dicht geknepen zijn. Wat astma 

zo’n lastige ziekte maakt om te bestuderen, is dat er verschillende uitingsvormen van astma 

bestaan, dit noemen we ook wel fenotypen. Men kan hierbij denken aan bijvoorbeeld astma 

dat op kinderleeftijd of juist volwassen leeftijd ontstaat, astma met of zonder allergie, maar 

het verschil kan bijvoorbeeld ook in de ernst van de ziekte te zien zijn. De grote vraag is 

of we deze uitingsvormen als verschillende ziektes moeten zien, of juist als verschillende 

subgroepen van één ziekte. Dit geldt zeker als je naar een genetische achtergrond van een 

ziekte gaat kijken. Om dit uit te leggen, ga ik eerst op de genetica in. 

Genetica 
Een mens is opgebouwd uit allemaal verschillende cellen die verschillende functies hebben. 

Iedere cel in het menselijk lichaam bevat informatie over de erfelijke eigenschappen, 

opgeslagen in het DNA. Het DNA van de mens is opgeslagen in 22 chromosomen en 1 

geslachtchromosoom (XX, vrouw of XY, man) met erfelijke informatie, die zowel informatie 

van vader als moeder bevatten. Op alle chromosomen zijn genen geïdentificeerd, wat simpel 

gezegd neerkomt op een afgebakend stukje DNA. Het stukje DNA van een gen kan worden 

afgeschreven naar boodschapper RNA, dat noemen we gen expressie. Daarna kan dit RNA 

vertaald worden in eiwit en uiteindelijk kan dit eiwit leiden tot bepaalde kenmerken. Zo heeft 

iemand bijvoorbeeld een gen voor blauwe ogen en een ander voor bruine ogen. Expressie is 

dus de ‘uitingsvorm’ van een gen, die weergeeft welk eiwit en hoeveel eiwit er door de cel 

wordt gemaakt. 
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Wat is DNA nu precies? Het menselijk DNA bestaat uit twee verschillende baseparen; 

adenine (A) met thymine (T) en guanine (G) met cytosine (C) (figuur 1). 

Figuur 1: Iedere cel bevat DNA; 23 chromosomen, met baseparen in een dubbele helix structuur.

Ons DNA is een hele lange reeks aan letters naast elkaar waarin verschillende eiwitten worden 

gecodeerd. Het DNA tussen mensen is grotendeels gelijk (99%). Er zijn echter ook een aantal 

basenparen (tot nu toe 10 miljoen van de totaal circa 3 miljard!) die kunnen verschillen 

tussen mensen. Deze verschillen worden Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) genoemd. 

Het kan zo zijn dat een SNP er toe leidt dat er minder expressie van een bepaald gen plaats 

vindt. Dit kan dan leiden tot het ontstaan van een ziekte. Het is bij astma echter niet zo dat er 

maar 1 SNP of gen verantwoordelijk is voor het ontstaan van de ziekte. Het is een combinatie 

van verschillende SNPs en meerdere genen die samen maken dat iemand ziek wordt. 

Verder is het zo dat omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld medicijn gebruik, zelf roken, maar 

ook het roken van moeder tijdens de zwangerschap een invloed kan hebben op de expressie 

van genen. Dus het ontstaan van astma is niet alleen maar afhankelijk van de genetica maar 

ook van de omgeving waarin je leeft. Doordat er zoveel factoren, zowel omgevingsfactoren 

als genetische factoren een rol spelen, wordt astma ook wel een complexe ziekte genoemd. 

Genetische analyses 
In dit proefschrift zijn verschillende genetische analyses uitgevoerd naar verschillende 

fenotypen van astma. Bij een dergelijk genetische analyse wordt het DNA van mensen met 

astma en mensen zonder astma vergeleken en daarmee verschillen in het voorkomen van de 

baseparen van de SNPs gevonden. Deze verschillen kunnen dus de oorzaak van astma zijn. 

Aangezien we dit verschil onderzoeken voor alle SNPs die bekend zijn, doen we een heleboel 

testen om verschillen op te sporen. Deze testen kijken alleen naar de verschillen tussen de 

groepen die je zelf hebt aangegeven, dus bijvoorbeeld het wel of niet hebben van astma. 

Wat heel belangrijk is, is dat de mensen in deze groep niet te veel van elkaar verschillen op 

andere punten zoals leeftijd, geslacht, ras, maar ook omgevingsfactoren, zoals blootstelling 
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aan luchtvervuiling, rook, medicatie etc. Het liefst zou je een identieke groep mensen willen 

hebben met als enige verschil de ziekte. Dan zouden de genetische verschillen die je vindt 

echt alleen door astma komen. Dit is natuurlijk bijna een onmogelijke opgave, maar dat wil 

niet zeggen dat je dat niet kunt proberen of zoveel mogelijk te evenaren.

Een ander genetisch gegeven dat vaak gebruikt wordt in dit proefschrift is de mate van 

gen expressie. We kunnen dan analyseren of de hoeveelheid expressie gelinkt, is aan de 

SNP die de personen hebben; zorgt het hebben van een A tot meer expressie dan een C op 

dezelfde SNP? Tot slot is het zo dat sommige genen met elkaar samenhangen. Het is dan zo 

dat als expressie van gen A omhoog gaat, expressie van gen B mee omhoog gaat, of juist naar 

beneden, dit noemen we co-expressie.

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift is te zien dat door verschillende analyses te combineren 

en na elkaar uit te voeren, nieuwe genen en mogelijk ook mechanismen van astma kunnen 

worden ontdekt. Het is niet genoeg om naar één van de genetische analyses te kijken, maar 

door zowel SNPs, als expressie, als co-expressie te combineren, kunnen nieuwe mechanismen 

aan een ziekte worden gelinkt. 

In één van de hoofdstukken bespreken we een interactie tussen twee SNPs in verschillende 

genen, zelfs op verschillende chromosomen. Wat bijzonder in dit hoofdstuk is, is dat één van 

beide genen op zichzelf geen associatie heeft met astma op SNP-niveau. Hiermee zouden 

we normaal gesproken kunnen zeggen dat het gen waarin de SNP ligt, dus geen relatie heeft 

met astma. Tevens zagen we ook geen interactie tussen de SNPs in beide genen in relatie 

tot astma. Toch hebben we nog een aantal analyses uitgevoerd en bleek dat een interactie 

tussen genen niet altijd via SNPs hoeft te gaan. We zien in dit hoofdstuk dat een SNP de 

expressie in hetzelfde gen kan beïnvloeden en vervolgens via co-expressie de expressie van 

een ander gen kan beïnvloeden. We konden hierdoor het gen toch associëren met astma. Dit 

is waarschijnlijk veel vaker het geval, maar deze genen zijn moeilijker te identificeren omdat 

je niet weet welke genen je moet linken. 

Bronchiale hyperreactiviteit
Bronchiale hyperreactiviteit is een belangrijk kenmerk van astma. Het geeft de mate van 

gevoeligheid van de luchtwegen weer. Het geeft aan hoe snel en heftig iemand reageert op 

bijvoorbeeld het inhaleren van stof, pollen, haarlak, parfum, allemaal stofjes waar iemand 

zonder astma niet op reageert. In dit proefschrift zijn een aantal genen geïdentificeerd die 

de ernst van deze hyperreactiviteit kunnen beïnvloeden doordat SNPs in deze genen het 

epitheel, of de wand van de luchtwegen veranderen. Zo vonden we dat één van de genen leidt 

tot een betere barrière functie van het epitheel dat de luchtwegwand bekleedt, waardoor er 

mogelijk minder heftig gereageerd wordt op inhaleren van bovengenoemde prikkels. Een 

ander gen leidt tot een dikker en stijver epitheel, waardoor de luchtweg niet meer zo heftig 

kan samenknijpen. Tot slot is er een gen dat geassocieerd is met minder ontstekingen in de 
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luchtwegen. Deze ontsteking kan ook bijdragen aan gevoeligheid voor allergenen en andere 

prikkels die je kunt inademen. 

We hebben naast deze analyse ook onderzocht of er genen zijn die een interactie hebben 

met inhalatiecorticosteroïden (ICS). De meeste mensen die astma hebben worden met ICS 

behandeld om de ontsteking in de luchtwegen te onderdrukken en daarmee wordt dan ook 

de hyperreactiviteit onderdrukt. Maar mensen met astma reageren in verschillende mate op 

de ICS en de hyperreactiviteit verdwijnt niet bij alle astmapatiënten. Het zou kunnen dat 

mensen die een A hebben op een SNP wel goed reageren op een ICS, terwijl mensen die een 

C hebben op de SNP dat niet doen. We hebben hierbij één gen kunnen identificeren waarbij 

de SNP in het gen gerelateerd is aan een negatieve reactie op ICS, de groep mensen met ICS 

was hyperreactiever dan de groep zonder ICS. Tevens konden we deze SNP linken aan een 

lagere expressie in een groep mensen die wel ICS gebruikten. Dit gen is in een eerdere studie 

geassocieerd met FEV1 (een maat voor luchtwegvernauwing) in astma, waarbij mensen die 

wel ICS gebruikten een lagere expressie lieten zien en een slechtere FEV1. Om het precieze 

mechanisme te ontdekken hoe dit gen maakt dat je meer of minder op ICS reageert, is nog 

veel meer onderzoek nodig.

 

Remissie van astma
Ondanks dat we astma nog niet kunnen genezen, kan een kleine groep astmapatiënten wel 

in remissie van astma gaan. Dit houdt in dat mensen geen last meer ervaren van hun astma. 

Er zijn twee vormen van remissie te onderscheiden; klinische remissie en complete remissie. 

In het geval van klinische remissie is het zo dat astmatici geen klachten meer ervaren van 

astma, geen medicatie meer gebruiken, maar dat door middel van een aantal longfunctie 

testen astma nog wel kan worden vastgesteld. Deze persoon heeft dan of een verlaagde  

FEV1, of is nog steeds hyperreactief. Bij complete remissie ervaart een persoon met astma in 

het verleden geen klachten meer, gebruikt geen medicatie meer voor astma, en kan met deze 

longfunctie testen ook geen astma meer worden vastgesteld. Daardoor kunnen we stellen dat 

de astma “genezen” is. Het zou ons kunnen helpen om genezing van astma te bewerkstelligen 

als we weten welke genen betrokken zijn bij complete remissie. Om dit fenomeen te kunnen 

onderzoeken, is het belangrijk dat je een groep mensen voor langere periode opvolgt omdat 

een astmapatiënt wel vaker een poosje zonder klachten kan zijn. Daarnaast is het zo dat, 

mede door de groei van de longen, astmaklachten spontaan kunnen verdwijnen rond de 

puberteit. Maar het is niet bekend of dat op volwassen leeftijd nog steeds zo is. Daarom zijn 

er gegevens nodig vanaf kindertijd tot volwassen leeftijd. 

We hebben in het UMCG een cohort van mensen die al vanaf jonge kinderleeftijd gevolgd 

wordt voor hun astma. Deze mensen zijn via de standaard zorg het UMCG in gekomen, en 

op jong volwassen leeftijd (25 jaar) gevraagd mee te doen aan onderzoek. Daarna zijn ze op 

volwassen leeftijd (49 jaar) nog eens gevraagd om terug te komen voor follow-up metingen. 

In totaal hebben we van 63 mensen data van de totale follow-up tijd, van deze 63 mensen 
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waren 8 mensen in complete remissie op 49 jarige leeftijd. Door dit cohort hebben we kunnen 

onderzoeken welke factoren op kinderleeftijd belangrijk zijn om op volwassen leeftijd in 

complete remissie te gaan. Hieruit bleek dat een goede longfunctie en positieve allergietest 

op kinderleeftijd, een positieve voorspeller van complete remissie is op volwassen leeftijd. 

Echter, als kinderen veel last hebben van een piepende ademhaling en een allergische 

moeder hebben, is de kans groter dat astma blijft bestaan. Tot slot bleek dat 75% van de 

astmatici met astma op kinderleeftijd die in complete remissie waren op een leeftijd van 25 

jaar, dit nog steeds waren op een leeftijd van 49 jaar. 

Van deze groep mensen is ook DNA afgenomen dat we hebben kunnen combineren met 

een langlopend genetisch astmacohort bestaande uit bijna 1000 patiënten met astma die 

in de afgelopen jaren in het UMCG zijn onderzocht. Door de samenvoeging hebben we een 

relatief grote, maar nog steeds vrij kleine voor genetisch onderzoek, groep astmapatienten 

met remissie (zowel compleet als klinisch) kunnen vergelijken met astmatici die ook al 

langer astma hebben maar niet in remissie zijn. Uit deze analyse kwamen twee belangrijke 

dingen. We hebben drie SNPs kunnen identificeren die we konden linken aan vijf biologisch 

plausibele genen. We konden deze genen onder andere linken aan longontwikkeling, 

celontwikkeling, weefselherstelmechanismen en ontstekingsmechanismen Daarnaast zagen 

we dat een strikte definitie van astmaremissie, er toe leidde dat zelfs met een kleine groep 

mensen duidelijke uitkomsten verkregen konden worden. Deze uitkomsten konden zelfs in 

andere cohorten uit Frankrijk en Zwitserland gereproduceerd worden. Het lijkt er daardoor op 

dat het niet alleen belangrijk is een grote groep mensen te hebben voor genetische analyses, 

maar ook een homogene groep mensen. 

Samenvattend, laat dit proefschrift zien dat; 

•  het combineren van verschillende genetische analyses kan leiden tot het identificeren van 

nieuwe genen en mechanismen binnen astma 

•  goede fenotypering binnen genetisch onderzoek heel belangrijk is om correcte resultaten 

te verkrijgen

•  het niet kunnen associëren van een gen aan een ziekte niet betekent dat het gen niet 

belangrijk is

•  een strikte definitie van zowel ziekte als uitkomstparameter het power probleem, dat vaak 

bij een GWAS speelt, kan verkleinen 

•  complete remissie vaak blijvend is (75% van de gevallen) als remissie op jong volwassen 

leeftijd optreedt 




