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Samenvatting g 

Fysiekee belasting van de rug wordt beschouwd als een van de belangrijkste 

risicofactorenn voor het ontstaan van rug aandoeningen. Ondanks uitgebreid 

onderzoekk is het bewijs voor een causaal verband echter onvolledig. Dit komt omdat 

dee biologische relevantie van verschillende belastingsmaten onvoldoende bekend is. 

Tevenss zijn sommige mensen gevoeliger voor het krijgen van rugaandoeningen dan 

andere.. Om het ontstaan van rugklachten beter te kunnen begrijpen en adequate 

blootstellings-- en effectmaten te kunnen definiëren is kennis van de effecten van 

belastingg op het niveau van weefsels essentieel. Als indicatoren van moleculaire 

processenn kunnen biomarkers een objectieve, kwantificeerbare maat vormen voor de 

reactiee van de weefsels in de rug op fysieke belasting. Dergelijke biomarkers zijn nog 

niett beschikbaar. 

Degeneratiee van de tussenwervelschijven lijk t een sleutelrol te spelen in de 

relatiee tussen blootstelling aan fysieke belasting en het ontstaan van rugklachten. 

Verstoringenn van de stofwisseling van de extracellulaire matrix van het 

kraakbeenachtigee weefsel van de tussenwervelschijven liggen ten grondslag aan 

dezee degeneratie. Dankzij studies naar biomarkers voor vergelijkbare processen, 

zoalss degeneratie van botten en kraakbeen, zijn verschillende biomarkers ontwikkeld 

omm de stofwisseling van de extracellulaire matrix te kunnen meten. Dit proefschrift 

beschrijftt de selectie van potentiële biomarkers en de verkenning van hun 

geschiktheidd en validiteit voor het meten van de reactie van rugbelasting op 

weefselniveau. . 

Inn hoofdstuk 2 staat een systematische evaluatie van het epidemiologische 

bewijss voor het verband tussen beroepsmatige blootstelling aan het handmatig 

hanterenn van lasten (tillen, dragen, duwen en trekken) en het optreden van rug 

aandoeningen.. Uit de beschikbare literatuur zijn vijfentwintig publicaties 

geselecteerdd die kwantitatieve gegevens over het verband russen het handmatige 

hanterenn van lasten en rug aandoeningen presenteren. Evaluatie van 

onderzoeksresultatenn vond plaats op basis van sterkte van het verband, consistentie 

vann de gegevens en dosis-respons relaties. De methodologische kwaliteit van elk 

onderzoekk werd bepaald om de relatieve waarde van de resultaten te kunnen 

beoordelen.. De conclusie luidt dat er epidemiologisch bewijs bestaat dat het 

handmatigg hanteren van lasten een risicofactor is voor het ontstaan van rug 
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aandoeningen,, maar dit bewijs komt voornamelijk voort uit studies met 

methodologischee tekortkomingen. In de meeste studies is de blootstelling niet 

adequaatt gemeten, en is het vaststellen van rug aandoeningen voornamelijk 

gebaseerdd op zelfrapportage van symptomen, waarbij de definitie van de 

symptomenn alsmede de duur en intensiteit ervan nogal uiteen liepen. 

Hoofdstukk 3 vat de literatuur samen over de relatie tussen serum 

concentratiess van kerataan sulfaat (KS) en degeneratieve veranderingen in 

kraakbeenachtigee weefsels. Evenals bij degeneratie van gewrichtskraakbeen 

kenmerktt degeneratie van tussenwervelschijven zich door afbraak van 

proteoglycanann en collageen, de hoofdbestanddelen van de extracellulaire matrix. De 

hypothesee luidde dat de serum concentratie van KS, een component van 

proteoglycanen,, een biomarker voor degeneratieve veranderingen in 

tussenwervelschijvenn zou kunnen vormen. Een aantal onderzoeken vond bij 

ostoearthrosee patiënten een relatie tussen serum KS en degeneratie van 

gewrichtskraakbeen.. Daarnaast bleek aanzienlijke en snelle afbraak van een 

tussenwervelschijff  te leiden tot een stijging van de serum KS concentratie. De 

effectenn van fysieke belasting van tussenwervelschijven op de serum concentratie 

vann KS waren destijds nog niet onderzocht. Toch luidt de conclusie dat het 

kwantificerenn van serum KS een veelbelovende maat zou kunnen zijn voor de 

biologischee gevolgen van fysieke rugbelasting. 

Hoofdstukk 4 beschrijft de laboratorium experimenten uitgevoerd om de acute 

reactiess van serum KS op blootstelling aan zware rugbelasting te onderzoeken. 

Tweeëndertigg gezonde jonge mannelijke vrijwilliger s participeerden in twee 

condities.. De experimentele conditie was een til taak waarvan de belasting 

overeenkwamm met de maximaal aanvaardbare belasting volgens de norm in de 

bouwnijverheid.. In de controle conditie lagen de deelnemers gedurende 8 uur op de 

rug.. Serum KS concentraties werden bepaald direct voor en na beide condities 

evenalss 24 uur later en één week later. De serum KS concentraties veranderden niet, 

nochh na de tiltaak, noch na het liggen op de rug. Deze resultaten suggereren dat 

serumm KS niet geschikt is als biomarker voor de gevolgen van kortdurende 

blootstellingg aan rugbelasting binnen de grenzen van aanvaardbare blootstelling. 

Dezee bevindingen, plus het feit dat de praktische uitvoerbaarheid van de 

laboratoriumm analyse van KS te wensen over liet, leidde tot de selectie van andere 

potentiëlee biomarkers (Hoofdstuk 5). Omdat een biomarker specifiek voor 
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degeneratiee van tussenwervelschijven niet voorhanden is, is bij de selectie uit 

beschikbaree biomarkers voor bot- en kraakbeen degeneratie gekeken naar 1) bewijs 

inn de literatuur voor gevoeligheid van de marker voor effecten van fysieke belasting 

enn 2) beschikbaarheid van commercieel verkrijgbare, betrouwbare analyse methoden 

diee in een routine laboratorium kunnen worden uitgevoerd. Een tweetal biomarkers 

voorr de stofwisseling van type I collageen is geselecteerd. De afgelopen jaren zijn 

analysemethodenn ontwikkeld op de markt gekomen waarmee de serum 

concentratiess van de carboxyterminale propeptide (PICP) en de carboxyterminale 

telopeptidee van type I collageen (CTx) gemeten kunnen worden. Deze serum 

markerss voor respectievelijk type I collageen opbouw en afbraak zijn commercieel 

verkrijgbaarr en gevalideerd in uiteenlopende studies. Type I collageen is de meest 

voorkomendee collageen in het menselijk lichaam. Het is elastisch en aanwezig in alle 

bindweefsels,, maar voornamelijk in die weefsels die blootstaan aan trek- en 

compressiekrachten,, zoals botten, pezen en de anulus fibrosus van 

tussenwervelschijven.. Onder invloed van veranderingen in mechanische belasting en 

beschadigingenn van het weefsel verandert de stofwisseling van collageen. Dit kan 

leidenn tot veranderingen in de collageen gehaltes in de weefsels waardoor de 

structuurr van de extracellulaire matrix wordt verstoord en morfologische tekenen 

vann degeneratie kunnen optreden. Tegelijkertijd meten van type I collageen aanmaak 

enn afbraak geeft een indruk van veranderingen in het dynamische 

stofwisselingsproces.. Doordat type I collageen in het hele lichaam voorkomt kunnen 

dee biomarkers in het bloed afkomstig zijn uit verschillende weefsel. Het wordt echter 

aangenomenn dat de collageen stofwisseling niet beduidend zal veranderen in 

weefselss die niet blootgesteld of aangedaan zijn. Daardoor kunnen de serum 

concentratiess van deze biomarkers, als ze in combinatie met geschikte 

blootstellingsgegevenss worden gemeten, toch informatie verschaffen die relatief 

specifiekk is voor bepaalde weefsels. 

InIn verschillende studies is vervolgens de geschiktheid en validiteit van PICP 

enn CTx als biomarkers voor de effecten van rugbelasting op de weefsels in de rug 

onderzocht.. Hoofdstuk 6 beschrijft een onderzoek naar de sensitiviteit van PICP en 

CTxx voor de gevolgen van schade aan de tussenwervelschijven. De 

onderzoekspopulatiee bestond uit 32 mannen en 35 vrouwen in de leeftijd van 19 tot 

499 jaar, die allen operatief behandeld werden voor een lumbale hernia nucleus 

pulposus.. Serum concentraties van PICP en CTx werden drie keer bepaald: een dag 
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voorr de operatie, drie dagen erna en uiteindelijk zes weken na de operatie. De 

postoperatievee veranderingen in de serum concentraties van PICP en CTx duiden op 

eenn toegenomen aanmaak en afgenomen afbraak van type I collageen. Deze 

resultatenn geven waarschijnlijk de herstel reactie van de extracellulaire matrices in de 

anuluss fibrosus en de omliggende weefsels, die tijdens de operatie zijn beschadigd, 

weer. . 

Eenn tweetal studies verkende de effecten van beroepsmatige blootstelling aan 

rugbelastingg op serum PICP en CTx. Allereerst zijn de effecten van langdurige 

blootstellingg onderzocht in een transversaal onderzoek (Hoofdstuk 7). Serum 

concentratiess van PICP en CTx zijn bepaald bij een groep van 47 mannelijke 

bouwvakkerss in de leeftijd van 30 tot 40 jaar, die gedurende de voorafgaande tien 

jaarr blootgesteld zijn aan het handmatig hanteren van zware lasten. Ter vergelijking 

zijnn de serum concentraties bepaald in een groep van 49 mannen in dezelfde 

leeftijdsgroep,, maar met een zittend beroep. In de blootgestelde groep waren de 

serumm concentraties van PICP en CTx hoger dan die in de referentiegroep. De ratio 

vann PICP/CTx, die de effectieve metabole veranderingen weergeeft, verschilde niet 

tussenn de twee groepen. Dit laatste duidt op compensatie van de grotere afbraak 

doorr grotere aanmaak van type I collageen. De resultaten van deze studie suggereren 

dee aanwezigheid van hogere collageen concentraties in de bindweefsels ten gevolge 

vann aanpassing van deze weefsels aan jarenlange blootstelling aan rugbelasting. 

Tenn tweede is een longitudinaal onderzoek uitgevoerd waarin veranderingen 

inn de serum concentraties van PICP en CTx als reactie op blootstelling aan 

rugbelastingg onderzocht konden worden. Tevens maakte herhaalde metingen 

correctiee voor normale biologische variatie binnen personen mogelijk (Hoofdstuk 8). 

Serumm concentraties van PICP en CTx zijn maandelijks bepaald in een groep van 30 

verpleegkundigenn in opleiding (HBO-V studenten). Dit gebeurde tijdens een 

stageperiodee van zes maanden waarin ze volledig als verpleegkundige werkzaam 

waren.. Ter vergelijking zijn serum PICP en CTx bepaald in een groep van 30 

eerstejaarss HBO-V studenten die niet blootgesteld waren tijdens de 

onderzoeksperiode.. Op basis van werkplek observaties is het aantal activiteiten 

waarbijj  patiënten werden verplaatst bepaald om de blootstelling aan rugbelasting te 

schatten.. In beide groepen veranderde de serum concentraties van PICP en CTx niet 

inn de tijd gedurende de onderzoeksperiode, hetgeen suggereert dat de rugbelasting 

geenn cumulatief effect had op de stofwisseling van type I collageen. Over de hele 
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onderzoeksperiodee genomen waren de biomarker waarden verschillend tussen de 

beidee onderzoeksgroepen; zowel PICP als CTx concentraties in serum waren lager in 

dee blootgestelde groep, maar de ratio PICP/CTx was hoger. Dit wijst op een lagere, 

maarr relatief meer anabole, stofwisseling van type I collageen in de blootgestelde 

groep.. Analyses van het verband tussen blootstelling aan rugbelasting en de 

biomarkerr waarden binnen de blootgestelde groep gaven een vergelijkbaar beeld te 

zien:: hogere blootstelling was gerelateerd aan lagere, maar relatief meer anabole, 

stofwisselingg van type I collageen. Deze resultaten suggereren een onderdrukking 

vann de type I collageen stofwisseling onder invloed van rugbelasting bij jonge 

verpleegkundigen. . 

Omm meer inzicht te krijgen in de biologische relevantie van serum PICP en 

CTxx beschrijft hoofdstuk 9 de relatie tussen deze biomarkers en krimp van de 

wervelkolom,, als maat voor het mechanisch gedrag het wervelsegment onder 

invloedd van belasting. Krimp van de wervelkolom, dat wil zeggen hoogteafname van 

hett wervelsegment veroorzaakt door verlies aan water en viscoelastische 

vervorming,, hangt enerzijds af van de uitgeoefende compressiekrachten en 

anderzijdss van de mechanische eigenschappen van het weefsel. Bij de blootgestelde 

HBO-VV studenten beschreven in hoofdstuk 8 is krimp van de wervelkolom tijdens 

eenn werkdag gemeten, en gecorrigeerd voor de krimp gemeten tijdens een rustdag. 

Dee verkregen relatieve krimp werd gerelateerd aan de biomarker concentraties 

tijdenss de blootstellingsperiode. Om naar het effect van weefseleigenschappen te 

kunnenn kijken vond hierbij correctie voor de mate van blootstelling aan rugbelasting 

plaats.. Grotere relatieve krimp van de wervelkolom bleek gerelateerd aan lagere 

serumm concentraties van zowel PICP als CTx, maar aan een hogere PICP/CTx ratio. 

Ditt zou een aanwijzing kunnen zijn dat serum PICP en CTx gerelateerd zijn aan de 

mechanischee eigenschappen van het wervelsegment: lagere, maar relatief meer 

anabole,, type I collageen stofwisseling zou samen hangen met grotere viscoelastische 

vervormingg en verlies aan water uit de matrix. 

Hoofdstukk 10 bediscussieert de resultaten van dit proefschrift. De conclusie 

luidtt dat de resultaten bewijs leveren voor de potentiële bruikbaarheid van PICP en 

CTxx als biomarkers voor de gevolgen van rugbelasting. Echter, een combinatie met 

anderee markers van de stofwisseling van de extracellulaire matrix zou wenselijk zijn 

enn tevens is verdere validering van de biologische relevantie en het vaststellen van 

blootstelling-biomarkerr relaties een vereiste. 
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