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1. Inleiding 

 Astma is een vaak voorkomende aandoening, die gekenmerkt wordt door een ontsteking van 

de luchtwegen. Deze leidt tot vernauwing en overgevoeligheid van de luchtwegen op uiteenlopende 

prikkels. Hierbij kunnen we denken aan stoffen die ingeademd kunnen worden, bijvoorbeeld gras- of 

bloempollen, maar ook sigarettenrook, inspanning en koude lucht zijn mogelijke prikkels. Naast 

ontsteking vindt er bij astma ook in de structuur van de luchtwegwand veranderingen plaats. Zo is 

het gladspierweefsel dat de luchtwegen omringt, verdikt en in hoeveelheid toegenomen. Daarnaast 

zien we ook een toename van slijmbekercellen in de luchtwegwand met als gevolg een toename van 

slijmproductie. 

 Tot op heden is niet bekend welk mechanisme ten grondslag ligt aan de klachten die 

ontstaan bij astma. Met andere woorden, waar in de luchtwegen speelt het proces, de bron van de 

klachten, zich af? Recent zijn aanwijzingen gevonden dat de gladspierweefsellaag van de 

luchtwegen hierbij een belangrijke rol speelt. Deze laag bepaalt in belangrijke mate de grootte van 

de luchtwegopening. Als deze spierlaag samentrekt, wordt de luchtwegopening nauwer en kan er 

minder makkelijk lucht doorheen stromen, welke kan leiden tot de kenmerkende astmaklachten, 

zoals benauwdheid en een piepende ademhaling. Bij astma patiënten is gebleken dat het 

gladspierweefsel veranderd is in vergelijking met mensen zonder astma. Zo trekt deze spierlaag 

gemakkelijker en krachtiger samen en maakt het bepaalde ontstekingsstoffen, die het 

ontstekingsproces bij astma in stand kunnen houden. Dit alles suggereert dat de afwijkingen in de 

longfunctie bij astma patiënten bepaald worden door een veranderd gedrag en activiteit van het 

gladspierweefsel in de luchtwegen. 

 Het gedrag van gladspierweefsel wordt bepaald door welke genen lokaal worden afgelezen. 

Het is daarom van belang de gladspierweefsellaag te onderzoeken op het niveau van de 

genexpressie. In het verleden zijn enkele genexpressie onderzoeken uitgevoerd op humaan 

gladspierweefsel. In deze studies werd semiquantitatieve PCR gebruikt om het genexpressie profiel 

van gladspierweefsel te bestuderen, waarbij werd gefocused op enkele specifieke genen. Er zijn ook 

andere technieken beschikbaar om het genexpressie profiel in kaart te brengen, zoals microarray 

chips en gen sequencing. Elk gen wordt gevormd door nucleotiden in een specifieke volgorde 

oftewel sequentie. Bij gen sequencing wordt deze sequentie bepaald, waardoor in principe alle 

genen die aanwezig zijn in het monster dat wordt geanalyseerd, ook daadwerkelijk gedetecteerd 
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kunnen worden. Dit is tevens het voordeel ten opzichte van de microarray methode, waarbij alleen 

een bepaald aantal genen gedetecteerd kunnen worden. 

 De onderzoeken beschreven in dit proefschrift zijn voornamelijk gericht op het verhelderen 

van de mechanismen die ten grondslag liggen aan de klachten bij astma. In het bijzonder wordt het 

verschil in genexpressie profiel van luchtweg gladspierweefsel, met gebruik van gen sequencing, 

tussen proefpersonen met en zonder astma onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht welk effect de 

glucocorticoïden, waarvan bekend is dat ze astmaklachten kunnen verlichten, hebben op deze 

genexpressie. Is de werking van deze groep medicijnen louter te verklaren door het remmen van de 

plaatselijke ontsteking in de luchtwegen of veranderen deze medicijnen ook de genexpressie van 

het gladspierweefsel? Hieronder worden de bevindingen en conclusies per hoofdstuk samengevat, 

gevolgd door een algemene discussie. 

 

2. Samenvatting van de onderzoeken 

2.1 Genexpressie profiel van de luchtwegwand in astma 

 In hoofdstuk 2 werd onderzocht of het haalbaar was om RNA uit gehele bronchusbiopten te 

verkrijgen, dat geschikt zou zijn voor RNA-Seq. Daarnaast werd het verschil in transcriptoom profiel 

van deze bronchusbiopten tussen astma en controle onderzocht. 

 
Conclusies: 

1. RNA geïsoleerd uit endobronchiale biopten is geschikt voor RNA-Seq, wanneer dit is 

uitgevoerd aan de hand van een strikt werkschema. 

2. Transcriptoom analyses op gehele bronchusbiopten met RNA-Seq leverden 46 genen op die 

verschillend tot expressie kwamen tussen astma en controle. Sommige van deze genen zijn 

nieuw en niet eerder in verband gebracht met astma. 

3. Pathway analyse gebaseerd op de 46 verschillend tot expressie komende genen, onthulde 

gennetwerken die geassocieerd waren met de regulatie van 1 of meerdere functies van 

cellen, waaronder celmorfologie, -beweging en -ontwikkeling. 

 
Implicaties: 

 De bevindingen van deze studie duiden aan dat de regulatie van biologische processen in de 

luchtwegen evident anders is in astma patiënten en gezonde controles. Verder onderzoek naar de 



N e d e r l a n d s e  s a m e n v a t t i n g  | 189 

 

C
h
a
p
te
r 
8
 

individuele componenten van de luchtwegwand zal het mogelijk maken om de genexpressie 

profielen van deze componenten te associëren met longfunctie en ziekte activiteit. 

 

2.2 Genexpressie profiel van luchtweg gladspierweefsel in astma 

 We hebben in hoofdstuk 3 het transcriptoom profiel van gladspierweefsel in endobronchiale 

biopten vergeleken tussen glucocorticoïde-vrije astmatische patiënten en atopische en niet-

atopische gezonde controles. Ook werd het transcriptoom profiel van gladspierfweefsel 

geassocieerd met de longfunctie. 

 
Conclusies: 

1. Een groep van 8 nieuwe genen onderscheidde het gladspierfweefsel transcriptoom profiel 

van astma patiënten van dat van zowel atopische als niet-atopische gezonde controle 

proefpersonen. 

2. Van deze 8 genen waren VANGL1 en RPTOR positief gecorreleerd aan de metacholine dose 

response slope (r = 0.746, p < 0.01; r = 0.421, p = 0.04) en FAM129A en LEPREL1 invers 

gecorreleerd (r = -0.460, p = 0.02; r = -0.465, p = 0.02). 

3. Gennetwerken onthuld door pathway analyse bevatten zowel nieuwe als bekende cytokines 

en eiwitcomplexen. Deze netwerken waren geassocieerd met de netwerkfuncties 

celsignalering, -ontwikkeling en -proliferatie. 

 
Implicaties: 

 De luchtweg gladspierweefsellaag in astma wordt gekenmerkt door een karakteristiek 

genexpressie profiel. Daarnaast is dit specifieke profiel geassocieerd met luchtweg 

hyperreactiviteit. De resultaten van deze studie geven aan dat het verschil in regulatie van 

gladspierweefselfunctie en ontstekingscascades in astma mogelijk het drijvende mechanisme is 

achter de gewijzigde dynamiek van de luchtwegen bij astma patiënten. Door deze bevindingen 

wordt het mogelijk om de causale mechanismen van astma te ontdekken en gerichte therapieën 

voor astma te ontwikkelen. 
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2.3 Effect van glucocorticoïden op het genexpressie profiel van gladspierweefsel in astma 

 De studie beschreven in hoofdstuk 4 was gericht op het onderzoeken van de veranderingen 

in transcriptoom profiel van gladspierweefsel in endobronchiale biopten voor en na 14 dagen orale 

glucocorticoïd therapie. Het 2e doel was te onderzoeken of deze veranderingen in transcriptoom 

profiel geassocieerd waren met veranderingen in longfunctie. 

 
Conclusies: 

1. Na orale prednisolon gedurende 14 opeenvolgende dagen waren de expressies van 15 genen, 

die niet eerder geassocieerd waren met astma, veranderd ten opzichte van placebo. 

2. Voor 2 van deze 15 genen werd een significante associatie gevonden tussen de verandering 

in genexpressie niveau en de verandering in luchtweg hyperreactiviteit (FAM129A: r = 0.637, 

p = 0.035; SYNPO2: r = 0.662, p = 0.027). 

3. Drie gennetwerken werden gevonden die geassocieerd waren met de netwerkfuncties 

celgroei, -proliferatie en -ontwikkeling. 

 
Implicaties: 

 Naast hun bekende ontstekingsremmende eigenschappen kunnen glucocorticoïden ook de 

genexpressie van luchtweg gladspierweefsel beïnvloeden. De afname in luchtweg hyperreactiviteit 

door glucocorticoïden aangetoond in deze studie en de door glucocorticoïden geïnduceerde toename 

in bronchodilatatie na een diepe inademing aangetoond in een voorgaande studie, lijken te zijn 

geassocieerd met de respons van het gladspierweefsel zelf op de glucocorticoïden. Door de cruciale, 

op glucocorticoïden reagerende elementen in het gladspierweefsel te onderzoeken kunnen nieuwe 

en gerichte therapieën voor astma ontwikkeld worden, die de gunstige effecten van 

glucocorticoïden versterken en tegelijkertijd de bijwerkingen ervan verminderen. Dit kan een groot, 

klinisch gevolg teweeg brengen, omdat glucocorticoïden wereldwijd de meest voorgeschreven 

geneesmiddelen zijn voor astma patiënten. 
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2.4 Extracellulair matrix in de gladspierweefsellaag in astma 

 Het verschil in expressie van extracellulaire matrix eiwitten tussen astma patiënten en 

controle proefpersonen werd onderzocht in hoofdstuk 5. Daarnaast hebben we onderzocht of deze 

eiwitexpressie geassocieerd was met bronchoconstrictie en –dilatatie in vivo. 

 
Conclusies: 

1. De fractional areas van collageen I en III waren respectievelijk positief gecorreleerd aan de 

metacholine dose respons slope en de verandering in luchtwegweerstand (Rrs) na een diepe 

inademing (r = 0.71, p < 0.01; r = 0.60, p = 0.02). 

2. De fractional areas van collageen III en laminine waren invers gecorreleerd aan de FEV1 

reversibiliteit (r = -0.65, p = 0.01; r = -0.54, p = 0.04). 

3. Er werd geen verschil gevonden in fractional area en gemiddelde densiteit van 

extracellulaire matrix eiwitten in de gladspierweefsellaag tussen astma patiënten en 

gezonde controle proefpersonen. 

 
Implicaties: 

 Structuur-functie relaties tussen extracellulaire matrix in de gladspierweefsellaag en indices 

van bronchoconstrictie en -dilatatie waren alleen te vinden bij astma patiënten, ondanks dat er 

geen verschillen waren gevonden in fractional area en gemiddelde densiteit van extracellulaire 

matrix eiwitten tussen astma patiënten en gezonde controle proefpersonen. Deze bevindingen 

suggereren dat de gladspierweefsellaag een belangrijk structureel component is van de 

luchtwegwand, die het fysiologische fenotype van astma bepaalt. 

 

2.5 In vivo beeldvorming van de luchtwegwand in astma 

 In hoofdstuk 6 werd een nieuwe, non-invasieve beeldvormingstechniek genaamd Fibered 

Confocal Fluorescence Microscopy (FCFM) gebruikt om het patroon van elastische vezels in de 

luchtwegwand in vivo te visualiseren. De doelen waren om de overeenstemming in semi-

kwantitatieve patroonscore van elastische vezels tussen histologische doorsnedes en FCFM beelden 

van astma patiënten en gezonde controle proefpersonen te onderzoeken en om deze patronen te 

correleren aan longfunctie. 
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Conclusies: 

1. Elastische vezels in histologische doorsnedes and FCFM beelden vertoonden 3 verschillende 

patronen: wispy, lamellar en mixed. 

2. Er was een goede overeenstemming in semi-kwantitatieve patroonscore tussen histologie en 

FCFM (weighted kappa κw 0.744). 

3. Post-bronchodilator FEV1 %predicted was lager in het ‘lamellar’ patroon in vergelijking met 

het ‘wispy’ patroon, zowel in histologische doorsnedes (p = 0.001) als FCFM beelden (p = 

0.048). 

4. Er werd geen verschil gevonden in het patroon van elastische vezels tussen astma patiënten 

en gezonde controle proefpersonen. 

 
Implicaties: 

 De associatie tussen het patroon van elastische vezels en post-bronchodilator FEV1 

%predicted duidt aan dat er een structuur-functie relatie bestaat tussen extracellulaire matrix en 

longfunctie. Daarnaast laat deze studie zien dat de nieuwe beeldvormingstechniek FCFM in staat is 

om op een non-invasieve manier de morfologie van elastische vezels in de humane luchtwegwand in 

vivo te visualiseren. FCFM kan zich daarom ontwikkelen tot een real-time beeldvormingsmethode, 

die een schatting kan geven van het type en de mate van structurele veranderingen in de 

luchtwegwand van chronische longziekten zoals astma. 

 
3. Algemene discussie 

3.1 Genexpressie profilering in asthma 

 In levende cellen van pro- en eukaryoten wordt genetische informatie opgeslagen in genen, 

die enkele honderden tot miljoenen DNA baseparen overbruggen. Deze genetische informatie wordt 

omgezet van DNA naar RNA en daarop vertaald van RNA naar een eiwit, dat uiteenlopende cellulaire 

processen aanstuurt, zoals celgroei en –differentiatie. Genexpressie profilering is het meten van de 

expressie of activiteit van genen in een organisme. Hoewel verschillende methodes bestaan om de 

expressie van genen te profileren, worden microarrays en next-generation high-throughput gen 

sequencing technologieën tegenwoordig het meest toegepast. 

 Eén van de meest krachtige, recente genexpressie profilering technologie is transcriptoom 

sequencing (RNA-Seq). Het voordeel van RNA-Seq is dat het een onbevooroordeelde analyse 
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mogelijk maakt van het transcriptoom profiel, omdat de detectie van gensequenties niet 

afhankelijk is van en daardoor niet beperkt wordt door vooraf bepaalde probes, wat wel het geval is 

bij microarray technologieën. Daarnaast konden de mogelijk ongewenste effecten van afgebroken 

RNA op de genexpressie analyse voldoende aangepakt worden in onze genexpressie studies door het 

gebruiken van het GS FLX systeem voor RNA-Seq en het implementeren van een strikt werkschema. 

Het Ovation RNA-Seq System, dat is toegepast in onze werkschema, genereert relatief korte cDNA 

fragmenten. Dit kan mogelijk leiden tot het vinden van minder contigs, die gebruikt kunnen worden 

voor het mappen naar het humaan genoom, resulterend in de detectie van minder genen dan 

werkelijk aanwezig in de monsters. Echter, een hoge coverage depth werd behaald in onze 

genexpressie studies, waardoor het onwaarschijnlijk was dat dit de resultaten, beschreven in dit 

proefschrift, beïnvloed zouden kunnen hebben. Al met al kan van de huidige onderzoeksresultaten 

afgeleid worden dat RNA-Seq een grote mogelijkheid biedt om onze kennis over de pathofysiologie 

van astma te verbreden, door de ontdekking en karakterisering van nieuwe, ziekte-gerelateerde 

genen te faciliteren en de complexe cellulaire en moleculaire netwerken betrokken bij astma op te 

helderen. 

 

3.2 Transcriptoom analyse van de luchtwegwand in astma 

 De ziekteactiviteit van astma lijkt geassocieerd te zijn met de activiteit van 

luchtwegontsteking, wat suggereert dat een hechte interactie bestaat tussen ontsteking en 

luchtweg herstructurering in astma. Echter, recente bewijzen laten ook zien dat luchtweg 

herstructurering niet noodzakelijk een reactie van chronische reparatie is op voortdurende 

ontsteking. Om onze kennis over de drijvende mechanismen in astma te verbreden, hebben we RNA-

Seq toegepast om het genexpressie profiel van de luchtwegen te analyseren. In hoofdstuk 2 hebben 

we aangetoond dat 46 genen verschillend tot expressie kwamen tussen astma patiënten en gezonde 

controle proefpersonen, waaronder SLC26A4 (pendrin), STAU2 (staufen) en WARS (tryptophanyl-

tRNA synthetase). Pendrin schijnt sterk geassocieerd te zijn met de pathofysiologie van astma, 

slijmproductie en viscositeit van de oppervlaktevloeistof van de luchtwegen, terwijl van Staufen en 

tryptophanyl-tRNA synthetase is aangetoond dat ze de afbraak en translationele processen van 

mRNA beïnvloeden en daarmee ook de cellulaire functies. Blijkbaar is de regulatie van verscheidene 

biologische processen verschillend in de luchtwegen van astma patiënten en controle 
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proefpersonen. Deze veronderstelling wordt ondersteund door de bevinding dat belangrijke posities 

in de gennetwerken geïdentificeerd door pathway analyses ingenomen werden door cytokinen, 

chemokinen en eiwitcomplexen die bekend staan om hun significante rol in ontstekingsprocessen, 

zoals TGF-β, IFN-α, p38 MAPK en NF-κB. Met name de cruciale netwerkcomponenten STAT3 en EGFR 

zijn van belang, omdat is aangetoond dat STAT3 functioneert als een transcriptiemechanisme voor 

thymic stromal lymphopoietin om een ontstekingsgerichte genexpressie van het luchtweg 

gladspierweefsel teweeg te brengen, terwijl blokkade van EGFR leidt tot een reductie in 

hypersecretie van slijm. Concluderend duiden de resultaten gepresenteerd in hoofdstuk 2 erop dat 

de regulatie van verschillende cellulaire en onstekingsprocessen in de luchtwegen van astma 

patiënten wezenlijk anders is dan in die van gezonde proefpersonen. Dit verschil in regulatie leidt 

tot de pathofysiologie van astma. 

 Er moet opgemerkt worden dat de compositie van een endobronchiale biopt uit 

verschillende structurele componenten van de luchtwegwand bestaat. Daarom komt de 

genexpressie data verkregen uit gehele bronchusbiopten voort uit verschillende structurele 

componenten. In onze huidige studie was geen morfologische kwantificatie van specifieke 

structurele componenten in de biopten uitgevoerd vanwege ethische beperkingen op het aantal 

biopten dat afgenomen mocht worden per proefpersoon. Om de opbrengst aan hoog kwaliteit en 

representatieve genexpressie data te maximaliseren werden al het bioptmateriaal gebruikt voor gen 

sequencing. Voorgaande studies in de literatuur kunnen ons enig inzicht geven in de compositie van 

de luchtwegwand van de perifere luchtwegen in patiënten met mild astma. Luchtweg 

herstructurering in astma bestaat uit een toename in gladspierweefsel massa en extracellulaire 

matrix depositie in en rondom de gladspierweefsellaag. Er is aangetoond dat de 

gladspierweefseloppervlakte per mm basaal membraan in een histologische doorsnede van een 

bronchusbiopt significant groter is in non-fatale astma patiënten vergeleken met non-astmatische 

controle proefpersonen, terwijl er geen toename was in de fractie extracellulaire matrix eiwitten in 

de gladspierweefsellaag. Andere studies hebben aangetoond dat er een toename is in extracellulaire 

matrix eiwitten in de submucosa of basaal membraan van astma patiënten vergeleken met gezonde 

controle proefpersonen. Echter, de 46 verschillend tot expressie komende genen, die gevonden 

werden door gehele bronchusbiopten te sequencen, bevatten geen gentranscripten van 

extracellulaire matrix eiwitten of ontstekingscellen en -mediatoren. Dit kan verklaard worden door 
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de inclusie van uitsluitend astma patiënten in onze huidige studie, die geen glucocorticoïden 

gebruikten en van wie de ziekte goed onder controle was. Al met al duiden de hierboven genoemde 

bewijzen en bevindingen aan dat het luchtweg gladspierweefsel mogelijk één van de grootste 

structurele componenten is in de bronchusbiopten van astma patiënten. 

 

3.3 Transcriptoom analyse van luchtweg gladspierweefsel in astma 

 Hoewel de contributie van individuele componenten van de luchtwegwand op de 

pathofysiologie van astma grotendeels nog onbekend is, zijn er bewijzen te vinden dat de ernst van 

astma geassocieerd is met de dikte van de gladspierweefsellaag. Daarnaast vertoont het luchtweg 

gladspierweefsel ook synthetische en proliferatieve activiteit in nauwe wisselwerking met de 

extracellulaire matrix en intra-musculaire ontstekingscellen. De resultaten gepresenteerd in 

hoofdstuk 3 ondersteunen het concept dat het luchtweg gladspierweefsel een belangrijke rol speelt 

in astma. We hebben 8 luchtweg gladspierweefsel genen geïdentificeerd die verschillend tot 

expressie kwamen bij patiënten met allergisch astma vergeleken met allergische en niet-allergische 

gezonde proefpersonen. Met andere woorden, het hebben van astma ten opzichte van allergie 

alleen wordt mogelijk bepaald door deze set van 8 genen. Van deze 8 genen waren er 4 (VANGL1, 

RPTOR, FAM129A en LEPREL1), die gecorreleerd waren aan overgevoeligheid van de luchtwegen. 

Deze 4 genen zijn geassocieerd met spierontwikkeling en -functie en met netwerken die bekend 

staan om hun rol in ontstekings- en cel regulatoire processen, waaronder MAPK en mTOR. Derhalve 

leidt het verschil in genexpressie van luchtweg gladspierweefsel in patiënten met astma vergeleken 

met zowel allergische als niet-allergische gezonde proefpersonen vermoedelijk tot een gewijzigde 

regulatie van gladspierweefsel functie en onstekingsprocessen wat resulteert in een veranderde 

longfunctie. 

 Glucocorticoïden zijn vandaag de dag de meest effectieve onderhouds- en 

exacerbatietherapie voor astma, omdat de klinische status en de longfunctie van astma patiënten 

hierdoor verbeterd worden. Dit kan verklaard worden door de ontstekingsremmende eigenschappen 

van glucocorticoïden in het algemeen. Het opmerkelijke is dat we in hoofdstuk 4 hebben 

aangetoond dat glucocorticoïden ook hun werking uitoefenen op de transcriptoomexpressie van 

luchtweg gladspierweefsel. Vergeleken met placebo veranderde het gebruik van orale 

glucocorticoïden gedurende 14 opeenvolgende dagen de expressie van 15 genen. Bovendien waren 2 
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van deze 15 genen, waaronder FAM129A en SYNPO2, positief gecorreleerd aan de metacholine PC20. 

Derhalve schijnt astma niet alleen een ontstekingsziekte te zijn, maar ook een ziekte van het 

luchtweg gladspierweefsel. 

 De ontstekings- en luchtweg herstructureringsprocessen in astma zijn dynamisch. 

Voorgaande studies hebben aangetoond dat de mate van verstoring van de longfunctie voor een 

groot gedeelte lijkt te worden bepaald door de activiteit van de luchtwegontsteking en 

microlocalisatie van ontstekingscellen, bijvoorbeeld mestcellen. Er is niet alleen een verschil in de 

hoeveelheid extracellulaire matrix eiwitten in de luchtweg gladspierweefsellaag, maar ook in de 

hoeveelheid ontstekingscellen tussen astma patiënten met variërend ernst van de ziekte. Het is 

daarom voor te stellen dat het genexpressie profiel van luchtweg gladspierweefsel geassocieerd is 

met de mate van luchtwegontsteking en derhalve verschillend is in patiënten met ernstig astma dan 

die met mild astma. Daarnaast is het mogelijk dat genexpressie profielen mede bepaald worden 

door de cellulaire compositie in de verzamelde bronchusbiopten, bijvoorbeeld onstekings- en 

mestcellen. Voor onze genexpressie studies beschreven in dit proefschrift werden alleen patiënten 

met mild astma gerecruteerd. Gentranscripten van ontstekingscellen of -mediatoren kwamen niet 

verschillend tot expressie tussen astma patiënten en controle proefpersonen, zowel in gehele 

bronchusbiopten (hoofdstuk 2) als luchtweg gladspierweefsel (hoofdstuk 3 en 4). Daarnaast 

kwamen de verschillend tot expressie komende genen in onze genexpressie studies niet overeen 

met genen afkomstig van mestcellen, die geïdentificeerd waren in voorgaande studies. Derhalve kan 

hieruit afgeleid worden dat de activiteit van de luchtwegontsteking in onze astma studiepopulatie 

tamelijk gelijk is aan die van non-astmatische, gezonde proefpersonen. Wanneer onze huidige 

genexpressie resultaten aangevuld worden met de genexpressie profielen van patiënten met meer 

ernstig astma, dan zal het inzicht in de pathofysiologie van astma uitgebreider en completer 

worden. 
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4. De rol van extracellulaire matrix in de pathofysiologie van astma 

 Er is nog steeds veel discussie over het effect van extracellulaire matrix in en rondom de 

luchtweg gladspierweefsellaag in astma. Leidt het extracellulaire matrix tot een vermindering of 

juist een versterking van de contractie en krachtopwekking van luchtweg gladspierweefselcellen? Er 

is aangetoond dat elastine en collageen vezels in the luchtwegwand mogelijk bronchoconstrictie 

vermindert door radiale belemmering te geven aan luchtweg gladspierweefsel. Daarentegen wijzen 

andere studies in de literatuur op het tegengestelde door aan te geven dat extracellulaire matrix de 

contractie van luchtweg gladspierweefsel bevordert. Er is bijvoorbeeld verondersteld dat het 

behandelen van de elastine en collageen vezelnetwerken, die de gladspierweefselcellen omringen, 

de passieve component van luchtweg gladspierweefselstijfheid kan reduceren, resulterend in een 

verbetering van de luchtwegverwijding. Deze veronderstelling wordt ondersteund door de 

resultaten gepresenteerd in hoofdstuk 5, die aantonen dat collageen I, III, en laminine in de 

luchtweg gladspierweefsellaag van astma patiënten leiden tot een reactievere, stijvere en minder 

te verwijden luchtweg. Derhalve schijnt extracellulaire matrix in luchtweg gladspierweefsel te 

leiden tot een versterkt luchtwegvernauwing in astma, met als gevolg een verslechtering van de 

longfunctie. 

 Extracellulaire matrix in de luchtweg gladspierweefsellaag kan zowel de synthetisch-

proliferatieve als de mechanische eigenschappen van luchtweg gladspierweefsel beïnvloeden in 

astma. Op zijn beurt kan luchtweg gladspierweefsel zelf de extracellulaire matrix compositie in de 

luchtwegwand beïnvloeden. De resultaten gepresenteerd in hoofdstuk 2 en 3 tonen aan dat 

verscheidene signaleringsnetwerken verschillend worden gereguleerd in astma patiënten vergeleken 

met controle proefpersonen. Zoals in een recente studie is aangetoond, schijnen deze 

signaleringsnetwerken een belangrijke rol te spelen in de productie van extracellulaire matrix door 

de gladspierweefselcellen in astma. Het is daarom voor te stellen dat het effect van extracellulaire 

matrix op luchtweg gladspierweefseleigenschappen en de gewijzigde extracellulaire matrix 

productie door gladspierweefselcellen, gereflecteerd worden in het genexpressie profiel van 

luchtweg gladspierweefsel. Samengevat suggereren deze bevindingen dat er in astma een nauwe 

interactie bestaat tussen meerdere luchtwegwand componenten, waaronder luchtweg 

gladspierweefsel en extracellulaire matrix, die tezamen het klinische fenotype van astma 

definiëren. 



198 | C h a p t e r  8  

5. Beeldvorming van luchtweg herstructurering in astma 

 Gebruikelijk wordt de aanwezigheid en mate van luchtweg herstructurering in astma 

gevisualiseerd door histologie van endobronchiale biopten. Dit is niet real-time en vergt veel tijd. 

Fibered Confocal Fluorescence Microscopy (FCFM) is een nieuwe beeldvormingstechniek gebaseerd 

op het principe van autofluorescentie van endogene of exogene fluoroforen in cellen of weefsels na 

excitatie door een externe laserlicht bron. Het laserlicht wordt geleid door een bundel optische 

microvezels naar de tip van de miniprobe, die opgevoerd kan worden door het werkkanaal van een 

vezeloptische bronchoscoop. Real-time in vivo morfologische beelden van hoge kwaliteit oftewel 

‘optische biopten’ van de luchtwegwand worden verkregen door de miniprobe op de luchtwegwand 

te plaatsen. Vanwege de grootte van de miniprobe met een diameter van 1mm, kunnen zelfs de 

alveoli in beeld worden gebracht. De autofluorescentie in de FCFM beelden op een excitatie 

golflengte van 488nm komt voornamelijk van elastische vezels, die aanwezig zijn in de 

subepitheliale laag van de luchtwegwand. In hoofdstuk 6 hebben we aangetoond dat FCFM gebruikt 

kan worden om structurele veranderingen in de luchtwegwand van mensen in vivo vast te leggen, 

waarvan de resultaten overeenkomen met histologie. Daarnaast was de mate van belemmering in de 

longfunctie geassocieerd met de verschillende karakteristieke patronen van de elastische vezels in 

de FCFM beelden. Derhalve kan FCFM een real-time non-invasieve beeldvormingsmethode worden 

voor het inschatten van de type en mate van luchtweg herstructurering in astma en zelfs voor het in 

een vroege fase opsporen van astma patiënten, die geneigd zijn tot een verlies van longfunctie, 

zodat een tijdige interventie plaats kan vinden. 

 Naast FCFM zijn ook andere bronchoscopische real-time beeldvormingstechnieken 

geïntroduceerd, die in staat zijn om de structuur van de luchtwegwand in beeld te brengen. 

Anatomical optical coherence tomography (aOCT) is een aangepaste vorm van de optische 

doorsnede-microscopie OCT, die in staat is om een 360° beeld van de luchtwegwand te geven door 

een probe in het luchtweg lumen op te voeren tijdens een bronchoscopie. OCT produceert een 2-

dimensionaal beeld van de optische verstrooiing door laag-coherente interferometrie toe te passen, 

wat lijkt op beeldvorming met een ultrasoon puls-echo. Terwijl OCT alleen in staat is om structuren 

vlak onder het oppervlakte te visualiseren, breidt aOCT de beeldvormingsprestatie uit met het in 

beeld brengen van de diepere lagen van de luchtwegwand door de toegenomen 

doordringbaarheidsdiepte van de probe. Een ander beeldvormingsmethode is endobronchiale 
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ultrasonografie (EBUS), die beelden produceert op basis van het verschil in echogeniciteit van de 

verschillende structuren in de luchtwegwand. Zowel aOCT als EBUS zijn toegepast voor 

verschillende doeleinden in longaandoeningen, waaronder het beoordelen van luchtweg 

herstructurering in astma. Hoewel aOCT en EBUS een hogere weefseldoordringbaarheid hebben dan 

FCFM en derhalve in staat zijn om de diepere lagen van de luchtwegwand in beeld te brengen, 

geven hun beelden alleen macroscopische details, in tegenstelling tot de microscopische details van 

een specifiek structureel component in de FCFM beelden. Daarnaast is van FCFM aangetoond, dat 

het beelden van de alveoli geeft van een hoog kwaliteit zonder dat het nodig is om bijvoorbeeld 

zoutoplossing te gebruiken om de doordringbaarheid en kwaliteit van de beelden te verbeteren, 

zoals in het geval van OCT met naaldprobes. Wanneer er wordt doorgegaan met het technisch 

verbeteren van deze 3 beeldvormingsmethoden om beelden te verkrijgen van een nog hogere 

kwaliteit met minimale beeldvormingsartefacten, kunnen ze geschikte kandidaten zijn om op den 

duur de histologische beoordeling van luchtwegweefsel te vervangen. 

 

6. Evaluatie 

 Het is reeds lange tijd vastgesteld dat astma een ontstekingsziekte is. Talrijke studies 

gedurende de laatste decennia hebben bewezen dat astma een chronische ziekte is van de 

luchtwegen gekenmerkt door een Th2-type ontsteking, waarin cytokinen zoals IL-4, IL-5 en IL-13 een 

belangrijke rol spelen. Inderdaad, de resultaten van onze gennetwerk analyses (hoofdstuk 2 en 3) 

ondersteunen deze gedachte, omdat de belangrijkste genen in de gennetwerken met de hoogste 

netwerkscores allen geassocieerd waren met ontsteking. Echter, het lijkt erop dat er al een tijd 

geen grote doorbraak is bereikt in de ontwikkeling van nieuwe, ontstekingsremmende therapieën 

voor astma. Suggereert dit dat er meer speelt in astma dan op het eerste gezicht? De eerste 

aanwijzing wordt gegeven door een voorgaande studie, die aantoonde dat glucocorticoïden het 

uitrekken van luchtweg gladspierweefselcellen bevorderen na een contractie. Dit suggereert dat de 

verbetering in longfunctie door glucocorticoïden plaatsvindt door hun directe werking op het 

luchtweg gladspierweefsel en niet alleen door het aanpakken van de ontsteking in astma. Onze 

studie beschreven in hoofdstuk 4 ondersteunt en verruimt deze suggestie door aan te tonen dat 

orale glucocorticoïden zelfs de genexpressie van luchtweg gladspierweefsel veranderden, wat 

geassocieerd is met een verbetering in luchtweg hyperreactiviteit. Daarnaast lijkt de compositie van 
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de luchtweg gladspierweefsellaag een belangrijke rol te spelen in het bepalen van de luchtweg 

dynamiek, zoals is aangetoond in hoofdstuk 5. Al met al is het luchtweg gladspierweefsel niet 

alleen een belangrijke speler in de pathofysiologie van astma, het is mogelijk dé component, die 

een sleutelrol heeft in het ontknopen van nieuwe therapeutische mogelijkheden voor astma. 

 

7. Richtlijnen voor toekomstig onderzoek 

 Gen sequencing heeft vele ontwikkelingen doorgemaakt sinds de introductie in 1977 door 

Frederick Sanger. Tegenwoordig heeft deze techniek de stap gemaakt naar de volgende generatie in 

sequencing, waardoor niet alleen de benodigde tijd voor een sequencing run is gereduceerd, maar 

ook de benodigde kosten voor een dergelijk analyse. Derhalve is gen sequencing in toenemende 

mate toegankelijk geworden voor onderzoek en zelfs klinische doeleinden. De resultaten 

gepresenteerd in dit proefschrift zijn de eerste, die de haalbaarheid en toepasbaarheid aantonen 

van transcriptoom analyse op in vivo weefselmonsters van mensen met astma. Astma is niet alleen 

een complexe ziekte, het is ook heterogeen, wat mogelijk de verschillende uitwerkingen van astma 

therapieën in de klinische praktijk kan verklaren. Derhalve zijn in de toekomst onderzoeken nodig, 

die de resultaten gepresenteerd in dit proefschrift complementeren om zo een uitgebreider 

overzicht te geven van de pathofysiologie in astma. Deze studies zouden de volgende kwesties 

moeten behandelen: 

- Transcriptoom profielen van de luchtwegwand en luchtweg gladspierweefsel van patiënten 

met meer ernstig astma moeten geanalyseerd worden en vergeleken met de profielen van 

patiënten met mild astma, die zijn beschreven in dit proefschrift. 

- Weefselmonsters van de gehele bronchiaalboom moeten verzameld worden voor 

transcriptoom analyse om een compleet overzicht te krijgen van de genexpressie van de 

luchtwegen in astma. 

- Externe validatie moet uitgevoerd worden om de genexpressie resultaten gepresenteerd in 

dit proefschrift te valideren. Door het gebruik van onafhankelijke data sets voor validatie 

zullen valse ontdekkingen, als gevolg van bijvoorbeeld vooringenomenheid, inadequate 

grootte van de weefselmonsters en excessieve false discovery rate, geminimaliseerd 

worden. 
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- Tijdelijke variabiliteit van genexpressie profielen moeten onderzocht worden vanwege het 

feit dat ontstekings- en luchtweg herstructureringsprocessen in astma dynamisch zijn. 

- Het effect van astma exacerbaties (geïnduceerd door bijvoorbeeld een rhinovirus infectie) 

op de genexpressie van de luchtwegwand en de associatie hiervan met de longfunctie moet 

worden uitgezocht. 

- Het effect van geïnhaleerde glucocorticoïden op de genexpressie van de luchtwegen in 

astma moet onderzocht worden en vergeleken met de huidige resultaten, voor welke orale 

glucocorticoïden werden toegepast 

- Het implementeren van een systeem-biologische benadering van astma zal het gehele 

biochemische proces van de translatie van DNA naar RNA naar eiwitten, tot de post-

translationele modificatie en regulatie van deze eiwitten ontrafelen, door de combinatie 

van verschillende ‘omics’ technologieën, waaronder genomics, transcriptomics, proteomics 

en metabolomics. 
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8. Conclusies van dit proefschrift 

De conclusies van dit proefschrift zijn als volgt: 

1. Het luchtweg gladspierweefsel fenotype is verschillend tussen astma patiënten en gezonde 

controle proefpersonen, welke is aangetoond door genexpressie analyse en histopathologie. 

2. Het verschillend tot expressie komende gen profiel van astma patiënten in vergelijking met 

gezonde controle proefpersonen is geassocieerd met gennetwerken, die ontstekings- en cel 

regulatoire processen regelen. 

3. De longfunctie in astma is geassocieerd met het luchtweg gladspierweefsel genexpressie 

profiel en de extracellulaire matrix eitwitten in de luchtweg gladspierweefsellaag. 

4. Glucocorticoïden veranderen ook, naast hun bekende ontstekingsremmende eigenschappen, 

het genexpressie profiel van de luchtweg gladspierweefsellaag. 

5. De verandering in het luchtweg gladspierweefsel genexpressie profiel door glucocorticoïden 

is geassocieerd met een verbetering in luchtweg hyperreactiviteit.  
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9. Slotopmerkingen 

 De resultaten beschreven in dit proefschrift werpen een eerste blik op de vele 

mogelijkheden van next-generation high-throughput gen sequencing in het verdiepen van onze 

kennis over de complexe, maar steeds vaker voorkomende ziekte astma. Door het implementeren 

van zulk een verfijnde, grensverleggende biochemische technologie in het karakteriseren van een 

ziekte kunnen nieuwe ziekte-gerelateerde netwerken ontdekt worden, die kunnen helpen in het 

bereiken van een doorbraak in de behandeling van astma door de ontwikkeling van gerichte 

therapieën. Inderdaad, het begrijpen van de aanpasbare en zelf-organiserende regelmaat van 

biologische systemen in gezondheid en ziekte door een systeem-biologische benadering kan mogelijk 

de volgende revolutie veroorzaken in de biomedische wereld (Figuur 1). 

 

 

 

 

 

Figuur 1 – Systeem-biologische benadering van een ziekte: 3 fases 
De systeem-biologische benadering kan worden opgedeeld in 3 fases. In fase 1 worden verschillende ‘omics’ 
data van een ziekte verzameld, die ‘omics’ vingerafdrukken vormen. Deze vingerafdrukken worden 
gecombineerd in fase 2 met als gevolg de formatie van netwerk handdrukken, die inzicht geven in de cellulaire 
en moleculaire netwerken geassocieerd met de ziekte. Uiteindelijk wordt in fase 3 deze netwerken 
geïntegreerd met modellen op orgaan niveau om zo de identificatie van ziekte mechanismen mogelijk te 
maken en de pathofysiologie van de ziekte te verklaren. 


