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Volgens de wereld gezondheidsorganisatie waren er aan het einde van het jaar 2017 
meer dan 235 miljoen mensen die aan de ziekte astma lijden. Astma is een longziekte die 
ontstaat door een allergische reactie na het inademen van stoffen. Een veelvoorkomend 
voorbeeld hiervan is een allergie voor huisstofmijt. Wanneer deze mensen in contact 
komen met huisstofmijt krijgen ze last van nies- en hoestaanvallen en ademnood. 
Een minder voorkomende vorm van astma, maar net zo vervelend als hooikoorts, is 
werk gerelateerde astma. Net als bij hooikoorts ademt een persoon een bepaalde stof 
in waarna een allergische reactie met alle symptomen van astma optreedt. Dit type 
astma heeft zijn naam gekregen omdat het type stoffen dat in dit geval ingeademd 
worden alleen in werksituaties voorkomen. Voorbeelden van werkplekken waar 
vaak astma opgelopen wordt zijn mijnen, de gezondheidszorg, fabrieken, de kapper 
en  schoonmaakbedrijven. Het type verbinding waar medewerkers in deze situaties 
aan blootgesteld worden zijn vaak chemische stoffen. Het hebben van werk gerelateerde 
astma heeft in de meeste gevallen een zeer grote impact op de sociaaleconomische 
status van de werknemer, omdat de getroffen werknemer in de meeste gevallen niet 
meer het werk kan doen waarbij hij in contact is gekomen met de stof. Er wordt geschat 
dat ongeveer een  kwart van alle astmapatiënten last hebben van werk gerelateerde 
astma, dus is het zeer wenselijk om dit probleem op te lossen.

Er bestaat geen medicijn voor werk gerelateerde astma. Dit komt omdat er 
nog te weinig bekend is over de manier waarop dit type astma ontstaat. Dit geldt 
voornamelijk voor astma wat ontstaat door het inademen van chemische stoffen, 
ook wel long allergenen genoemd. Het inademen van long allergenen resulteert net 
als bij bijvoorbeeld huisstofmijt in een astmatische reactie, maar de manier waarop 
dit tot stand komt in het lichaam is niet hetzelfde en vooralsnog zelfs voor een groot 
deel onbekend. Wanneer men praat over het bestrijden van werk gerelateerde astma 
zal dat zich dus vooral moeten richten op het voorkomen van blootstelling. Als 
een fabrikant weet dat een bepaalde stof astma veroorzaakt, dan kunnen beschermende 
(persoonlijke) maatregelen genomen worden zoals het gebruik van mondkapjes 
of een  productieproces in een afgesloten ruimte plaatsen. Op die manier komen 
werknemers niet of in ieder geval minder in aanraking met de stof en zullen ze minder 
snel last van astma krijgen. Echter, de wetenschap is op dit moment niet in staat om 
van een nieuwe chemische stof te kunnen bepalen of een werknemer er astma van 
zal krijgen als de stof ingeademd wordt. Bestaande voorzorgsmaatregelen zijn alleen 
getroffen voor chemische stoffen waarvan al bekend is dat ze astma veroorzaken en dat 
weet men alleen omdat er al veel mensen ziek door zijn geworden. Er zijn wel manieren 
om werknemers te beschermen, maar dit gebeurt alleen nadat er al werknemers zijn 
blootgesteld aan een long allergeen, als het al gebeurt. Daarom willen we kunnen 
voorspellen welke chemische stoffen astma gaan veroorzaken wanneer ze toegepast 
zullen worden op de werkvloer, om zo werknemers te kunnen beschermen.
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Er bestaan al wetenschappelijke methodes om een voorspelling te kunnen 
doen of een chemische stof astma gaat veroorzaken of niet. Echter, deze methoden 
zijn om verschillende redenen nog niet geaccepteerd en geïmplementeerd in 
de regelgeving. Dit proefschrift heeft daarom als doel om die verschillende bestaande 
wetenschappelijke testmethoden te evalueren dan wel te verbeteren of aan te vullen, 
om zo een mogelijkheid te creëren om van tevoren van een chemische stof te kunnen 
zeggen of werknemers daar astma van gaan krijgen of niet. Als extra criterium voor dit 
onderzoek is gesteld dat alleen naar dierproefvrije testmethoden wordt gekeken, omdat 
binnen het onderzoeksveld van werk gerelateerde astma is gebleken dat dierproeven 
niet goed in staat zijn de menselijke situatie na te bootsen en omdat er een algehele 
trend is in de wetenschap om naar dierproefvrije onderzoeken te streven.

In hoofdstuk 2 wordt als eerste gekeken naar vijf verschillende computermodellen 
die reeds bestaan om een voorspelling over werk gerelateerde astma te kunnen 
doen. Deze vijf modellen zijn grofweg onder te verdelen in twee typen: het eerste 
type is ontwikkeld door van een aantal bekende long allergenen en niet-allergenen 
de chemische structuur te vergelijken. Als een bepaald type substructuur vaak voorkomt 
in de set van long allergenen, maar niet in de andere groep, dan is het  aannemelijk 
dat die bepaalde substructuur een oorzaak kan zijn voor het ontstaan van astma. 
Dit is een statistische aanpak gebaseerd op de kennis dat bepaalde stoffen al astma 
op de  werkvloer hebben veroorzaakt of niet. Het tweede type computermodel kijkt 
ook naar chemische substructuren, maar kijkt alleen naar de reactiviteit van die 
substructuur. Met reactiviteit wordt bedoeld dat die substructuur in staat moet zijn om 
een binding te maken met lichaamseigen stoffen (eiwitten) in de long. Dit is noodzakelijk 
omdat chemische long allergenen te klein zijn om door het immuunsysteem herkend 
te worden. Deze herkenning vindt pas plaats als de long allergeen gebonden is 
aan een eiwit, waardoor het voor het immuunsysteem lijkt alsof dat eiwit niet meer 
lichaamseigen is. Daar reageert het immuunsysteem vervolgens op. Hoofdstuk 2 heeft 
deze verschillende modellen dus geëvalueerd, en elk van deze modellen laat een goed 
resultaat laten zien voor de door hen geselecteerde set chemische stoffen. Vervolgens 
is voor elk model een nieuwe set chemische stoffen samengesteld met daarin bekende 
long allergenen en niet-allergenen. Die set stoffen is vervolgens geanalyseerd door elk 
model en daaruit blijkt dat diezelfde modellen minder goed presteren ten opzichte 
van hun eigen set chemische stoffen. Hierdoor is geconcludeerd dat het niet zinvol is 
om één van die modellen te gebruiken om voorspellingen te genereren voor nieuwe 
chemische stoffen. Echter, in hoofdstuk 2 is vervolgens gekeken of de voorspelling 
verbeterd kan worden als een combinatie wordt gemaakt van verschillende modellen 
waarbij de sterke punten van ieder model gebruikt worden. Wanneer deze combinatie 
van modellen gebruikt werd op een representatieve set chemische stoffen bleek dat 
de voorspellende waarde van de combinatie veel hoger ligt dan die van de individuele 
modellen zelf. Dit is dus een grote stap voorwaarts in de mogelijkheid om betrouwbare 
voorspellingen te genereren voor nieuwe chemische stoffen. Het grote minpunt 
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van deze aanpak is dat slechts voor één op de drie geëvalueerde chemische stoffen 
een voorspelling gegenereerd wordt. Daarom is er voor de overige stoffen dus meer 
informatie nodig voordat er een betrouwbare voorspelling gegeven kan worden.

Mede om meer informatie over die resterende groep chemische stoffen te krijgen 
wordt in hoofdstuk 3 een andere testmethode voor werk gerelateerde astma geëvalueerd, 
namelijk de ‘Direct Peptide Reactivity Assay’ (DPRA). Dit is een chemische methode 
waarbij in een reageerbuis onderzocht wordt of een chemische stof kan binden 
aan een eiwit. Zoals eerder gezegd, voordat een chemische stof herkend kan worden 
door het immuunsysteem moet het binden aan lichaamseigen eiwitten. De DPRA meet 
of een chemische stof die binding aan kan gaan of niet, wat dus iets kan zeggen over 
de mogelijkheid dat de chemische stof astma zal veroorzaken. Naast het toepassen van 
de methodiek die al beschikbaar was hebben we ook gekeken of kleine aanpassingen 
aan het protocol kon zorgen voor betrouwbaardere informatie over een chemische stof. 
Zo zijn de geteste stoffen op meerdere tijdspunten gemeten om een indruk te krijgen 
hoe snel een chemische stof bindt aan een eiwit. Daarnaast is ook massaspectrometrie 
toegepast. Door het toepassen daarvan kon meer informatie verzameld worden over 
hoe een chemische stof aan een eiwit bindt. Die informatie kan bijvoorbeeld gebruikt 
worden om de computermodellen uit het vorige hoofdstuk te verbeteren. De DPRA 
werd getest op een aantal stoffen waarvan de computermodellen al wel een voorspelling 
hadden gedaan en een aantal stoffen waar meer informatie voor nodig was. Uit 
de resultaten bleek dat de DPRA zeer goed in staat was om long allergenen van niet-
allergenen te onderscheiden. Uit dezelfde resultaten bleek ook dat de toevoeging van 
metingen op verschillende tijdspunten en massaspectrometrie bij hebben gedragen 
aan de betrouwbaarheid van de voorspellingen. Er waren sommige stoffen die al heel 
vroeg een binding aan gingen met het eiwit, maar na 24 uur weer los hadden gelaten. Als 
de DPRA alleen na 24 uur zou meten, dan zou die stof gemist worden. Aan de andere 
kant bleek ook dat een bepaald type stoffen (chemische stoffen met een  amine 
substructuur) niet herkend worden door de DPRA omdat die in dit testsysteem 
niet binden aan de eiwitten. Dit was een vals negatieve uitkomst, want aminen zijn 
wel in staat om in het lichaam aan eiwitten te binden en astma te  veroorzaken. Dit 
resultaat kon verklaard worden doordat de DPRA niet in staat is om chemische stoffen 
te activeren; iets wat in het lichaam wel gebeurt en voor aminen noodzakelijk is om 
astma te kunnen veroorzaken.

Omdat de DPRA niet alle stoffen kon voorspellen is een derde type testmethode 
onderzocht en ontwikkeld binnen dit promotieonderzoek, namelijk een test gebaseerd 
op long epitheelcellen. Epitheelcellen vormen in de long de buitenste laag cellen om 
daar een fysieke barrière te vormen tegen lichaamsvreemde stoffen. Het is dus ook 
het eerste type cellen dat een lichaamsvreemde stof tegenkomt in de long. In hoofdstuk 
4 is een kleine set van chemische stoffen getest en geanalyseerd met een zogenoemde 
‘microarray’. Met deze techniek kan gekeken worden naar het effect van een blootstelling 
aan een chemische stof op ongeveer 20000 genen die in de cellen zitten. Van veel van 
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die genen is de biologische functie bekend, en het idee van deze test is om te kijken of long 
allergenen een specifieke set genen aan- of uitzetten waardoor er biologische processen 
beïnvloed worden. In dit specifieke geval bleek dat long allergenen specifiek genen 
aan- en uit zetten die te maken hebben met de barrièrefunctie van de epitheelcellen. Dit 
is een belangrijke vinding, want als de barrièrefunctie niet meer goed werkt, dan kan dat 
betekenen dat een long allergeen door kan dringen in de dieperliggende cellagen waar 
hij sneller opgepikt kan worden door het immuunsysteem. Echter, genen die te maken 
hebben met immunologische reacties werden niet gevonden, dus is vervolgonderzoek 
nodig om te bepalen of het  aantasten van de barrièrefunctie voldoende informatie 
oplevert om een betrouwbare voorspelling te kunnen doen of een chemische stof astma 
gaat veroorzaken of niet.

Elk van de beschreven methoden in dit proefschrift heeft voordelen en nadelen als 
het gaat om de mogelijkheid en betrouwbaarheid van het maken van een voorspelling 
over astma. Elk model is in staat om, binnen de gekozen set van chemische stoffen, 
een goede voorspelling te doen of een chemische stof astma gaat veroorzaken of niet. 
Aan  de andere kant, de computermodellen kunnen maar voor een klein deel van 
alle stoffen een betrouwbare voorspelling genereren, de DPRA mist bepaalde typen 
chemische stoffen omdat die biologisch geactiveerd moeten worden en de epitheelcellen 
laten weliswaar een duidelijk beeld zien als het gaat om barrièrefunctie, maar de vraag is 
of dit relevant is voor het krijgen van astma. Deze aspecten zullen in vervolgonderzoek 
aangepakt kunnen en moeten worden. Aan de andere kant zijn ook veel positieve 
resultaten behaald door elke individuele methode. Daarom beschrijft hoofdstuk 5 
een zogenaamde teststrategie waarin de verschillende testmethoden gecombineerd 
worden om te evalueren of een slimme combinatie van testmethoden bij kan dragen 
aan het correct voorspellen van long allergenen in het algemeen. De opzet van deze 
teststrategie is dat verschillende, reeds bekende, aspecten van long allergie bekeken 
worden door de verschillende testmethoden. Zo evalueren de computermodellen 
en  de DPRA de  belangrijkste gebeurtenis in het biologische proces wat leidt tot 
astma, namelijk dat een chemische stof moet binden aan een lichaamseigen eiwit. 
Aan de andere kant, de epitheelcellen leveren juist informatie over het proces dat volgt 
op de eiwitbinding. Deze set van testen is vanuit het volledige proces dat leidt tot astma 
gezien een logische combinatie. Dit blijkt ook uit hoofdstuk 5, waarin het slim inzetten 
van iedere test leidt tot een zeer betrouwbare voorspelling voor een groot deel van 
de chemische stoffen die getest zijn. Daar moet bij vermeld worden dat dit een relatief 
klein aantal stoffen betrof en dat er nog steeds veel vragen over blijven. Echter, daar 
waar elke individuele methode gebreken heeft, blijkt heel duidelijk uit de evaluatie 
van de teststrategie dat een slim gekozen combinatie van testen kan resulteren in zeer 
betrouwbare voorspellingen wat betreft de mogelijkheid dat een chemische stof astma 
zal veroorzaken op de werkvloer. En zodra daar een betrouwbaar antwoord op komt 
kunnen er, voordat er ook maar één werknemer blootgesteld wordt aan die stof, juiste 
voorzorgsmaatregelen getroffen worden en daarmee veel leed bespaard worden.


