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Nederlandse Samenvatting 
 
In dit proefschrift heb ik de rol van het extrinsieke en het enterische zenuwstelsel in de im-
muun homeostase van het maagdarm stelsel onderzocht: de mediatoren, cel types en tranductie 
routes, gebaseerd op experimentele data verkregen uit modellen voor abdominale chirurgie en 
colitis. De epitheliale barrière, Toll like receptors (TLRs) en een verscheidenheid aan neuroac-
tieve mediatoren spelen een rol  in de interactie tussen neuronen, mestcellen, macrofagen en 
dendritische cellen die zich bevinden in de muscularis externa. Multidirectionele signalering 
tussen de verschillende componenten vindt plaats in de darmwand; daar beïnvloeden neuronale 
banen vanuit het ruggenmerg en het centrale zenuwstelsel de ontstekingsreacties en de conse-
quenties daarvan.  
Vooral in een belangrijke klinische aandoening, nl. postoperatieve ileus (POI) spelen deze 
pathways een belangrijke rol. Belangrijk te vermelden is dat POI optreedt na nagenoeg iedere 
abdominale chirurgische ingreep. In POI is de normale gecoördineerde motoractiviteit van het 
maag-darmkanaal verstoord. Dit leidt tot een toename in morbiditeit en daardoor de lengte van 
het ziekenhuisverblijf en de daarmee gepaarde kosten. Dieronderzoek heeft uitgewezen dat een 
ontstekingsreactie in de muscularis externa van de dunne darm de oorzaak is van de motiliteits-
verstoring die optreedt na abdominale chirurgie. In dit proefschrift is beschreven hoe muscularis 
externa innate immuuncellen geactiveerd worden en via welke pathways deze cellen de im-
muunresponsen en epitheliale barrière functie beïnvloeden.  
 Binnen de interactie van deze ‘supersystemen’: het zenuwstelsel en het immuunstelsel, is recen-
telijk beschreven dat de nervus vagus  een prominente rol speelt. Daarom heb ik de rol van de 
nervus vagus in de modulatie van immune functies in residente innate immuuncellen bestu-
deerd, maar ook de regulatie van een andere belangrijke functie van het gastrointestinale stelsel: 
de epitheliale barrière functie. Binnen dit thema heb ik het effect onderzocht van activatie van 
nicotinerge acetylcholinereceptoren (nAChR), die tot expressie gebracht worden door im-
muuncellen in de darm, op de intestinale macrofaag functies en het onderdrukken van ontstek-
ingsreacties in experimentele colitis. De pathogenese van POI en de neuro- immuun regulatie 
van de epitheliale barrière wordt verder samengevat in Hoofdstuk 1. 
Tijdens abdominale chirurgie in proefdieren en patiënten, is gevonden dat de intestinale bar-
rière functie verstoord is en dit zou het verloop van POI kunnen beïnvloeden. Ook is gevonden 
dat mestcellen de epitheliale barrière kunnen verstoren tijdens ziekteprocessen. In Hoofdstuk 2 
hebben we daarom onderzocht of  mestcelactivatie bijdraagt aan de pathogenese van POI door 
het veroorzaken van barrière dysfunctie. Hiertoe hebben we onze experimenten uitgevoerd in 
twee mestceldeficiënte muizenstammen. We hebben gevonden dat intestinale manipulatie (IM) 
tijdens abdominale chirurgie in muizen een mestcel afhankelijke ontsteking en barrière dys-
functie veroorzaakt. Deze resultaten benadrukken het belang van mestcellen in de pathogenese 
van POI en de potentie van het gebuik van mestcelstabilizatoren in de kliniek om de periode 
van POI te verkorten.  
Naast de activatie van mestcellen, spelen ook macrofagen en dendritische cellen, die zich in de 
spierlaag van de darm bevinden, een rol in de pathogenese van POI. Hoe deze cellen geac-
tiveerd worden, wordt onderzocht in Hoofdstuk 3. De influx van bacteriën en hun antigenen 
over de epitheliale barrière na IM zouden deze immuuncellen kunnen activeren. Ook zou Il-
1β, dat snel zou kunnen worden uitgescheiden als response op weefselschade, dat kan optreden 
tijdens abdominale chirurgie, belangrijk kunnen zijn in intestinale manipulatie (IM) geïndu-
ceerde ontsteking. Daartoe hebben we onderzocht of TLR en IL-1R signalering betrokken is 
bij de ontstekingscascade die optreedt na abdominale chirurgie. In dit hoofdstuk hebben we 
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geconcludeerd dat herkenning van bacteriën door TLRs niet de belangrijkste factor is in IM 
geïnduceerde POI, terwijl IL-1R en Myd88 gemedieerde signalering cruciaal is in de ontstek-
ingsreactie die optreedt tijdens POI. Omdat deze experimenten uitwijzen dat activatie van 
inflammasomen geen rol speelt, zou Il-1β activatie gemedieerd kunnen worden proteases die 
worden uitgescheiden door mestcellen. Gebaseerd op deze resultaten speculeren we dat IM een 
locale immuunrespons veroorzaakt waarbij de productie van mestcelmediatoren en Il-1β een de 
ontstekingsreactie initiëren. De barrière dysfunctie die wordt veroorzaakt door mestcel media-
toren en immuunresponsen leiden tot translocatie van bacteriën die verder bijdragen aan de IM 
geїnduceerde ontsteking. Deze cascade van events resulteert uiteindelijk tot de ontstekingsreac-
tie die leidt tot de verstoring van de maagdarm motiliteit en dus POI.  
Om de barrièrefunctie en homeostase in het maagdarmstelsel te handhaven, is de gereguleerde 
fagocytose en verwerking van bacteriën van groot belang. Stimulatie van de nervus vagus 
onderdrukt immuunresponsen en innate immuun signalering via nAChRs die tot expressie 
gebracht worden door macrofagen en dendritische cellen. In het maagdarmstelsel bevinden 
immuuncellen zich in de nabijheid van neuronale vezels en zijn daardoor de ideale targetcellen 
voor immuun modulatie door de ‘cholinergic anti inflammatory pathway’. 
In Hoofdstuk 4 is de modulatie van intestinale macrofaag functies, met name fagocytose ca-
paciteiten, via nAChR signalering, en de receptor subtype dat deze effecten medieert onder-
zocht. We hebben gevonden dat activatie van nAChR-α4β2  en niet -α7 de fagocytose activiteit 
van muis intestinale macrofagen verhoogt, terwijl activatie van NF-κB gereguleerde genen, en 
de productie van proinflammatoire cytokinen onderdrukt wordt. Ook leidt elektrische stimu-
latie van de nervus vagus in muizen tot een toename in de epitheliale permeabiliteit voor 
bacteriën. Een controversiële hypothetische interpretatie van deze resultaten is dat nervus vagus 
activiteit de monitoring voor bacteriёn door de cellen van de  intestinale mucosa en het perito-
neale compartiment stimuleert. Of dit mechanisme daadwerkelijk van belang is in het gezonde 
maagdarmkanaal is een interessant onderwerp voor toekomstig onderzoek. Hoewel het in 
Hoofdstuk 4 gevonden is dat nervus vagus of cholinerge modulatie van macofaag functies waar-
schijnlijk gemoduleerd wordt door de nAChRα4β2, en niet door nAChRα7, is behandeling 
met nAChRα7 agonisten effectief gebleken in diermodellen voor inflammatoire ziekten inclu-
sief POI. In Hoofdstuk 5 hebben we daarom de rol van nAChRα7 activatie in de behandeling 
van intestinale inflammatie onderzocht. In dit hoofdstuk hebben we twee selectieve nAChRα7 
agonisten getest in muismodellen voor acute colitis. De resultaten van deze studie zijn contro-
versieel omdat deze studie liet zien dat nicotine de intestinale inflammatie enigszins verbeterde, 
terwijl beide selectieve nAChRα7 agonisten DSS colitis verergerden of ineffectief waren in 
TNBS colitis. Deze effecten waren klaarblijkelijk onafhankelijk van ontsteking en waarschijnlijk 
veroorzaakt door bijwerkingen vanwege de wijdverspreide expressie van nAChRα7, perifeer 
en centraal. De resultaten van deze studie zijn belangrijk en daarom is voorzichtigheid geboden 
wat betreft het gebruik nAChRα7 agonisten, die worden geëvalueerd voor toepassing in de 
kliniek voor behandeling van ontstekingsgemedieerde ziektes. Deze studie maakt duidelijk dat 
de effectiviteit en resultaten van het gebruik van nAChRα7 agonisten afhangen van de inflam-
matoire context en het cell type dat wordt getarget.  
Concluderend, de resultaten beschreven in dit proefschrift verschaffen verder bewijs voor het 
targetten van mestcellen in POI en laten zien dat het blokkeren van IL-1R activatie de ontstek-
ing na abdominale chirurgie zou kunnen voorkomen. Verder wijzen de data erop dat de expres-
sie van nAChRs en cellulaire mechanismen die leiden tot het onderdrukken van immuunre-
sponsen via nAChR activatie, nader onderzoek vereisen voordat nAChR agonisten geëvalueerd 
worden in de kliniek.  




