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Summary and discussion/ Nederlandse samenvatting 

Nederlandse samenvatting 

Inflammatoire darmziekten (IBD), waaronder de ziekte van Crohn (CD) en colitis 

ulcerosa (UC), zijn chronische ziekten van de darm waarvan de oorzaak onbekend 

is. Ondanks dat de pathogenese van deze ziekten niet goed wordt begrepen, zijn er 

wel aanwijzingen dat de bacteriële flora, de epiheliale barrière, het immuunsysteem, 

het zenuwstelsel en genetische aanleg een belangrijke rol spelen in het ontstaan 

mucosale ontsteking. In dit proefschrift hebben wij verschillende aspecten van de 

pathogenese van IBD onder de loep genomen. 

Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft de rol van celdood, ook wel 

apoptose genoemd, in IBD (hoofdstuk 2) en evalueren we een nieuwe TNF- 

remmer in twee verschillende colitismodellen in de muis (hoofdstuk 3). Er is steeds 

meer bewijs dat een defect in apoptose betrokken is bij de pathogenese van IBD. 

Een intrinsiek defect in de signaal transductie van (autoreactieve) T cellen wat leidt 

tot verminderde apoptose van deze cellen, lijkt een oorzaak te zijn van CD. Echter, 

in UC lijkt juist excessieve apoptose van epitheelcellen een belangrijke rol te spelen 

in de pathogenese. Verschillende therapieën zijn erop gericht om apoptose van 

autoreactieve T cellen te induceren, zoals sulphasalazine, azathioprine en infliximab. 

Infliximab wordt algemeen gebruikt in de behandeling van CD en het induceert 

apoptose van T cellen via transmembraan TNF-. Omdat infliximab veel 

bijwerkingen heeft, ontwikkelen farmaceutische bedrijven tot op de dag van 

vandaag nieuwe medicijnen om TNF- te neutraliseren. In het eerste deel van dit 

proefschrift beschrijven we de rol van apoptose in IBD (hoofdstuk 2) en testen we 

vervolgens een nieuwe remmer van de vrije vorm van TNF-. Deze TNF- remmer 

is gebaseerd op de zware ketens van kameelantistoffen, de zogenaamde nanobodies, 

en is getest in een acuut en een chronisch colitis muismodel (hoofdstuk 3). Helaas 

hadden deze nanobodies geen effect op het ziekteverloop van colitis in deze 

modellen, waarschijnlijk omdat niet de vrije vorm van TNF-, maar de membraan-

gebonden vorm van TNF- moet worden geremd. 
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In het tweede deel van dit proefschrift zoomen we in op de rol van 

dendritische cellen (DCs). DCs spelen een belangrijke rol in aangeboren en 

verworven immuunresponsen en het is algemeen aangenomen dat voor deze cellen 

een belangrijke rol is weggelegd in de pathogenese van CD. DCs bevinden zich in 

de lamina propria van de darm waar zij antigenen oppikken om die vervolgens te 

presenteren aan lymfocyten in de mesenterische lymfeknopen (MLNs). 

Verschillende markers zijn beschreven  om DCs te typeren. Wij hebben onderzocht 

welke DC populaties er aanwezig zijn in de dikke darm en in de MLNs door middel 

van immunohistochemie. Het lijkt erop dat er drie verschillende subpopulaties zijn 

van myeloïde DCs in de mucosa van de dikke darm en MLNs van patiënten met en 

zonder CD (hoofdstuk 4), namelijk (1) immature DCs of macrofagen die DC-SIGN 

tot expressie brengen, (2) mature DCs die s-100 en/of CD83 tot expressie brengen 

en (3) DCs die BDCA3 tot expressie brengen. BDCA1 en CD1a positieve DCs zijn 

afwezig in de dikke darm en MLN. Immature DCs zijn voornamelijk gelokaliseerd 

op plaatsen waar antigeen wordt opgenomen, zoals de lamina propria en de 

medullaire strengen, terwijl mature DCs vooral aanwezig zijn op plaatsen waar 

antigeen wordt gepresenteerd, inclusief de T cel gebieden in follikels in de dikke 

darm en MLNs. Al deze verschillende markers zijn gelokaliseerd op verschillende 

plaatsen in de dikke darm en MLNs wat aangeeft dat er geen specifieke marker is 

voor dé DC. Omdat DC-SIGN+ DCs verhoogd aanwezig zijn in de mucosa van CD 

patiënten wilden we onderzoeken of polymorfismen in DC-SIGN geassocieerd zijn 

met IBD (hoofdstuk 5). Bovendien lieten eerdere studies al zien dat mutaties in 

NOD2, dat evenals DC-SIGN een pattern recognition receptor is, zijn geassocieerd 

met CD. Daarnaast is DC-SIGN samen met vele andere C-type lectins waartoe DC-

SIGN behoort, gelegen in zogenaamde susceptibility loci. Naast DC-SIGN 

onderzochten we eveneens of polymorfismen in drie andere C-type lectins, namelijk 

MGL, LLT1 en DCIR geassocieerd zijn met IBD. Alleen polymorfismen in LLT1 

blijken geassocieerd te zijn met CD. Dit is interessant, omdat LLT1 een ligand is 

voor CD161 en als een complex remt het de cytotoxiciteit van natural killer cellen 

en cytokine productie. CD161 is een nieuwe oppervlakte marker voor humaan IL-17 
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producerende Th17 cellen. Deze Th17 cellen zijn recent gelinked aan CD door het 

feit dat IL-22, IL-17 en IL-23 levels in CD zijn verhoogd. 

Het laatste deel van dit proefschrift beschrijft hoe het enterische 

zenuwstelsel de barrière functie van de darm beïnvloedt (hoofdstuk 6 en 8) en testen 

we twee nieuwe specifieke 7 nAchR agonisten in twee verschillende 

colitismodellen (hoofdstuk 7). Naast de anti-inflammatoire werking van 

acetylcholine (Ach), komt er steeds meer bewijs dat Ach ook een rol speelt in de 

homeostase van de epitheliale barrière. Ach kan via nicotinerge of muscarinerge 

receptoren (nAchRs en mAchRs) signaleren. We hebben twee selectieve 7 nAchR 

agonisten, (ARR17779, (-)-spiro[1-azabicyclo[2.2.2] octane-3,5′-oxazolidin-2′-one 

and GSK1345038A) getest in twee colitis muismodellen. Beide agonisten 

verslechteren colitis of zijn ineffectief. Dat zet vraagtekens bij het verder 

ontwikkelen van 7 nAchR agonisten als behandeling voor colitis. In de laatste 

studie hebben we het effect van Ach, nicotine en muscarine op de epitheliale 

barrière functie onderzocht (hoofdstuk 8). We laten zien dat Ach en muscarine, maar 

niet nicotine, de IL-8 productie van Caco-2 cellen remt welke is geïnduceerd door 

TNF- en IL-1. Dit geeft aan dat Ach voornamelijk via mAchRs dit effect 

induceert, hoewel bij lage concentraties van IL-1, nicotine wel de IL-8 productie 

remt. Niettemin kunnen alleen Ach en muscarine de NF-B pathway in Caco-2 

cellen remmen. Verder laten we zien dat Ach de 4kDa FITC-Dextran flux door 

Caco-2 monolagen reduceert onder inflammatoire condities en dat het ZO-1 

expressie van Caco-2 cellen verbetert na expositie van een cytokine cocktail. Echter, 

in gezonde muizen verhoogt Ach de bacteriële translocatie. Deze data laten zien dat 

Ach de epitheliale barrière beschermt tegen de verhogende permeabiliteit van TNF-

 en IL-1 via activatie van mAchRs, maar dat onder normale omstandigheden Ach 

de epitheliale permeabiliteit verhoogt. 

Omdat we in twee studies hebben laten zien dat een nieuwe TNF- remmer 

en twee nieuwe specifieke 7 nAchR agonisten geen effect hebben op het 

ziekteproces in verschillende colitismodellen in de muis is het belangrijk dat het 
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onderzoek betreffende de IBD pathologie zich meer zal richten op moleculair 

niveau. Dat betekent onder andere dat we meer zullen moeten kijken naar de rol van 

het vrije en membraangebonden TNF- in ontsteking, omdat de verschillende 

vormen van TNF- blijkbaar verschillende functies hebben. Bovendien is het 

belangrijk om te onderzoeken welke mechanismen de productie van TNF- 

beïnvloeden, met andere woorden: wat zijn de stimuli die maken dat een cel 

membraangebonden TNF- gaat maken en welke signalen zijn verantwoordelijk 

voor het afsplitsen van het vrije TNF-. Misschien is wel de meest belangrijke vraag 

of er verschillen zijn in deze mechanismen tussen gezonde personen en IBD 

patiënten. Deze kennis is onontbeerlijk om nieuwe therapieën te ontwikkelen die 

efficiënter werken en minder bijwerkingen hebben. 

Hoewel onze 7 nAchR agonisten niet werkzaam bleken in colitis 

muismodellen kunnen we niet uitsluiten dat andere nAchRs verantwoordelijk 

kunnen zijn voor het ontstekingsremmende effect van nervus vagus activatie. 

Daarnaast kan ook de activatie van mAchRs als potentiële kandidaat in de 

behandeling van IBD worden gezien, omdat activatie van mAchR resulteerde in een 

daling van de intestinale permeabiliteit en een remming van de NF-B pathway. We 

weten echter niet via welke mAchR deze effecten worden gemedieerd, hoewel de 

M3 muscarinerge receptor een goede kandidaat lijkt te zijn. Daarom zal toekomstig 

onderzoek zich moeten richten op welke typen van mAchRs tot expressie worden 

gebracht door intestinale epitheelcellen in situ als wel in in vitro en of activatie van 

deze receptoren daadwerkelijk resulteert in een verminderde ziekteactiviteit in colitis 

muismodellen. 

Naast meer onderzoek op moleculair niveau is het ook belangrijk om meer 

onderzoek te doen op cellulair niveau. We hebben laten zien dat er verschillende DC 

populaties aanwezig zijn in de mucosa van de dikke darm en de MLNs, maar de 

exacte rol van deze DC populaties in IBD is niet duidelijk. Vooral de DC-SIGN+ en 

s-100+ DCs zijn interessant, omdat deze meer aanwezig zijn bij CD patiënten. De 

uitdaging is om deze DC populaties te isoleren uit de darm en MLN om ze meer in 
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detail te kunnen bestuderen. Waarschijnlijk zal het niet mogelijk zijn om deze 

celpopulaties in kweek te brengen, maar RNA en eiwit isolatie zal ons ongetwijfeld 

de nodige informatie verschaffen over welke pathways betrokken kunnen zijn bij het 

ziekteproces; te denken valt aan de NOD2 en NALP3 signalering. Tot slot is het 

belangrijk om meer genetisch onderzoek te doen om een beter patiëntenprofiel te 

krijgen; niet alle IBD patiënten hebben immers dezelfde polymorfismen. Ondanks 

dat de associatie tussen LTT1 en CD niet erg sterk is, is het toch belangrijk om te 

onderzoeken of de combinatie van polymorfismen in LTT1 en andere genen een 

sterkere associatie zal opleveren. Toekomstige studies zullen moeten uitwijzen of 

combinaties van polymorfismen in verschillende genen inderdaad leiden tot een 

verhoogde kans om IBD te ontwikkelen. Zo zouden we bijvoorbeeld clusters van 

patiënten kunnen identificeren die polymorfismen in NOD2, NALP3 en TLR4 

hebben of juist in LTT1 en IL-23R. Het uiteindelijke doel is om te voorspellen 

welke behandeling het meest effectief zal zijn en of familieleden een verhoogd risico 

hebben om de ziekte te krijgen zodat we de ziekte kunnen voorkomen of kunnen 

uitstellen. Kortom, de behandeling van de patiënt zal op maat gemaakt zijn. 

In conclusie, deze data laten zien dat vele factoren zijn betrokken bij de 

pathogenese van IBD en dat al deze componenten een target kunnen zijn in de 

behandeling van deze ziekten, hoewel meer onderzoek nodig is om te begrijpen hoe 

al deze processen met elkaar interacteren. 
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