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Dutch summary/Nederlandse Samenvatting 

Helaas rookt 10% van de zwangere vrouwen ondanks sterke aanwijzingen dat het 

roken van de moeder tijdens de zwangerschap de groei en de ontwikkeling van het 

ongeboren kind, de foetus, beïnvloedt. De acute negatieve effecten van roken tijdens 

de zwangerschap variëren van het krijgen van een miskraam tot een slechtere 

ontwikkeling en werking van de organen van het ongeboren kind , zoals de longen 

en de lever. Kinderen van rokende moeders hebben een slechtere longfunctie en 

hebben daarmee een hoger risico op de ontwikkeling van infecties in de long, 

benauwdheid en astma. Daarnaast is roken tijdens de zwangerschap een risicofactor 

voor de ontwikkeling van de chronisch rook-gerelateerde ziekte COPD later in het 

leven. Dit suggereert dat de kiem van het ontstaan van COPD op de volwassen 

leeftijd al gelegd wordt tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder. De mechanismen 

hierachter zijn nog niet volledig begrepen, maar bevolkingsonderzoek heeft laten 

zien dat roken tijdens de zwangerschap effect heeft op het DNA van het pasgeboren 

kind. Het blijkt dat regio’s in het DNA die genen harder of juist zachter laten 

werken, de zogeheten promotorregio’s, verstoord zijn in kinderen van rokende 

moeders. Epigenetische mechanismen zoals veranderingen in DNA methylering 

zouden hieraan ten grondslag kunnen liggen. Dit kan als gevolg hebben dat er meer 

of minder van een bepaald eiwit gemaakt wordt in kinderen van rokende moeders, 

een effect dat ook onderliggend kan zijn aan de verstoorde orgaan ontwikkeling van 

het ongeboren kind. 

Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was tweeledig. Enerzijds 

werd in kaart gebracht welke effecten roken tijdens de zwangerschap had op DNA 

methylering van verschillende genen betrokken bij de longontwikkeling, en 

anderzijds werd het effect onderzocht op DNA methylering van een gen dat in de 

lever belangrijk is voor het onschadelijk maken van giftige stoffen zoals die 

voorkomen in sigaretten rook.  

Roken tijdens de zwangerschap en DNA methylering 

Bevolkingsonderzoek laat zien dat kinderen van moeders die roken tijdens de 

zwangerschap een verhoogd risico hebben op het krijgen van luchtweg infecties, 

benauwdheid en astma. Daarnaast is gebleken dat de longfunctie van jonge kinderen 

van rokende moeders slechter is in vergelijking met kinderen van moeders die niet 

rookten tijdens de zwangerschap en dat deze achterstand aanwezig blijft gedurende 

de rest van het leven. Recent hebben we in een muizenmodel aangetoond dat genen 

die betrokken zijn bij de longontwikkeling, verlaagd tot expressie komen in de pups 
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van rokende moeders. 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 ontwikkeling van een longziekte op de volwassen leeftijd. Wanneer 

personen met een rokende moeder zelf ook gaan roken dan wordt het risico op 

COPD verder verhoogd.  

In het onderzoek beschreven in dit proefschrift waren we geïnteresseerd in de 

effecten van prenatale rookblootstelling op de DNA methylering van verschillende 

genen die betrokken zijn bij de longontwikkeling. In hoofdstuk 1, worden de 

belangrijkste onderwerpen van dit proefschrift geïntroduceerd. We beschrijven de 

algemene aspecten van de epigenetica en de effecten van roken tijdens de 

zwangerschap op DNA methylering in de kinderen. Daarnaast worden de foetale 

ontwikkeling van de long en de lever geïntroduceerd alsmede de rol van het IGF 

systeem hierin. Als laatste introduceren we het gen Cyp2A5 dat belangrijk is voor de 

afbraak van de nicotine, aanwezig in sigarettenrook. In hoofdstuk 2 laten we zien 

dat rook blootstelling van muizen tijdens de zwangerschap effect heeft op de DNA 

methylerings patronen van IGF en de IGF receptor in de longen van 4-weken oude 

nakomelingen.  Interessant genoeg is de mate van DNA methylering sterk 

gecorreleerd met eiwitconcentraties in, met name de nakomelingen van rook 

blootgestelde moeders. Bovendien zijn de waargenomen effecten sekse specifiek en 

is de gevoeligheid voor rook vooral aanwezig in de vrouwtjes. Hoofdstuk 3 

bevestigt dat de rook effecten zeer gen specifiek zijn (dit keer onderzocht voor de 

genen Foxa2, β-catenine en Fibronectine) en dat de omvang ervan inderdaad meer 

uitgesproken is bij de vrouwelijke dan bij mannelijke nakomelingen. In hoofdstuk 4 

waren we geïnteresseerd in het effect van roken tijdens de zwangerschap op DNA-

methylering en genexpressie van het enzym cytochroom p450 2a5 (Cyp2a5) dat 

belangrijk is bij het ontgiften van sigaretten rook. Hier vonden we in twee 

verschillende muismodellen, geslachtsafhankelijke effecten en een verlaagde 

genexpressie in de vrouwelijke nakomelingen. 

In hoofdstuk 4B borduren we verder op de Cyp2a5 resultaten uit hoofdstuk 4A, 

waarbij we nu duidelijk verschillende rook-geïnduceerde methyleringsprofielen 

beschrijven in de long in vergelijking met de lever, die ook nog eens verschillend 

zijn afhankelijk van welk tijdspunt (embryonaal versus dag 3 neonaten) onderzocht 

wordt. Uit deze resultaten blijkt dat de effecten van roken tijdens de zwangerschap 

op DNA methylering van het Cyp2a5 gen het grootst is in de foetale lever. Dit is 

interessant, en verdere  studies  moeten dit bevestigen voor genexpressie en eiwit, 

maar dit zou kunnen betekenen dat nakomelingen van rokende moeders slechter in 

staat zijn tot het ontgiften van schadelijke stoffen (oa nicotine) in sigaretten rook. 

Een hierdoor verhoogde aanwezigheid van giftige stoffen zou een schadelijk effect 

kunnen hebben op de ontwikkeling van de andere organen en mogelijk zelfs een 
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risico kunnen zijn voor ontwikkeling van ziekte later in het leven. Daarnaast kan een 

chronische verhoogde aanwezigheid van nicotine leiden tot een verhoogde 

gevoeligheid voor nicotine verslaving. Met behulp van het tweede muismodel 

werden vervolgens in hoofdstuk 5 de prenatale rookeffecten vergeleken tussen 2 

organen (long en lever) en 2 geboorte tijdspunten (embryonaal en 3 dagen oud), in 

mannelijke en vrouwelijke nakomelingen. Dit leverde DNA methylerings patronen 

voor Igf1 en Igf1r op die specifiek waren voor het orgaan, het tijdspunt en het 

geslacht. De vergelijking van de (late) foetale en de neonatale data suggereert dat 

sigarettenrook de DNA methylering en gen expressie zelfs tijdens het laatste termijn 

van de zwangerschap beïnvloed. Daarnaast laten onze analyses zien dat de 

verschillende cellulaire samenstelling van organen de uitkomst van de analyse kan 

beïnvloeden. Om te bestuderen of het effect van roken inderdaad anders is in het ene 

celtype dan in het andere, zijn we in hoofdstuk 6 DNA methylering van Igf1 gaan 

onderzoeken in bronchiaal epitheel, trachea epitheel, oesophagus epitheel, in 

vergelijking met DNA dat geïsoleerd was uit de hele long en de hele lever. Dit leidde 

tot de observatie dat met name epitheelcellen van de oesophagus een ander 

methylerings patroon had dan epitheel van de bronchus en de trachea, en dat het 

patroon in de long en de lever zowiezo heel anders was. Hieruit blijkt dus dat het 

weldegelijk uitmaakt in welk celtype een bepaald effect onderzocht wordt en dit zal 

naar alle waarschijnlijkheid ook nog verschillend zijn voor ieder gen, duur van 

blootstelling en type van blootstelling . Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van inter- 

en transgeneratieve effecten van roken tijdens de zwangerschap in verband met de 

longziekten astma en COPD en in hoofdstuk 8 worden de resultaten bediscussieerd 

in een algemene discussie.  
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