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 Patiënten die een abdominale chirurgische procedure ondergaan, ontwikkelen 
een episode van verminderde peristaltiek van het maag-, darmstelsel. Postoperatieve 
ileus wordt gekenmerkt door vermindering van gecoördineerde peristaltiek van de 
darmen en is een bijna onvermijdelijk gevolg van operaties. Het is zelfs een van de 
belangrijkste determinanten voor de duur tot herstel na een operatie aan de darmen. 
Dit leidt tot een toename van de morbiditeit en het verblijf in het ziekenhuis en leidt 
daarmee tot een aanzienlijke stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Hoewel er 
verschillende strategieën zijn die de duur van postoperatieve ileus verkorten, is geen 
van deze strategieën volledig succesvol in het voorkomen van postoperatieve ileus. 
  De etiologie van postoperatieve ileus is multifactorieel, waarbij de lokale 
ontstekingsreactie in de spierlaag van de darmen inmiddels algemeen is geaccepteerd 
als belangrijk mechanisme in de pathofysiologie van postoperatieve ileus. De enorme 
impact van deze ontstekingsreactie wordt benadrukt door het gunstige effect van 
farmacologische interventies die de influx van leukocyten (witte bloedcellen) blokkeren. 
 Dit proefschrift beschrijft de nieuwste inzichten in de mechanismen van 
postoperatieve ileus en nieuwe strategieën om in te grijpen in de postoperatieve 
ontstekingscascade. Postoperatieve ileus wordt gekenmerkt door een tijdelijke remming 
van de maag-, darmfunctie na een buikoperatie. Momenteel wordt manipulatie van de 
darmen bij knaagdieren veel gebruikt als een preklinisch model voor postoperatieve 
ileus. In Hoofdstuk 2 beschrijven we een nieuwe techniek om de darmen op een meer 
gecontroleerde manier te manipuleren. Hierbij hebben we gebruikt gemaakt van een 
speciaal ontworpen apparaat (Figuur 1). Voor bestudering van de transportfunctie van 
het maag-, darmkanaal wordt fluorescent gelabelde dextran na de operatie oraal 
toegediend en dient zodoende als parameter om de mate van postoperatieve ileus te 
bepalen. Deze gestandaardiseerde manipulatietechniek resulteerde in een 
controleerbare drukafhankelijke afname van de darmtransit (voortstuwen van de 
darminhoud) en leidde tot ontsteking van de intestinale muscularis (de spierlaag in de 
darmwand). Daarmee verschaft deze nieuwe methode een methodologisch geschikt en 
nuttig model om het potentieel van nieuwe anti-inflammatoire strategieën op een 
betrouwbare en voldoende gecontroleerde manier te bestuderen. 
 De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de onderliggende moleculaire 
en cellulaire mechanismen van postoperatieve ileus. Diermodellen suggereren dat zowel 
neuronale als lokale ontstekingsreacties in de intestinale muscularis van belang zijn. De 
verhoogde afgifte van stikstofmonoxide door motorische neuronen heeft een 
remmende werking op de maag- en darm- peristaltiek. Ook draagt de productie van 
stikstofmonoxide en prostaglandinen door ontstekingscellen zoals macrofagen en 
monocyten bij aan de verstoring van de peristaltiek. De influx van leukocyten is niet 
beperkt tot het gemanipuleerde gebied, d.w.z. de dunne darm, maar is ook aanwezig in 
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de dikke darm. Onze data illustreren dat de ernst van ileus het gevolg is van een 
ontstekingsreactie die onafhankelijk is van het aantal leukocyten dat in de spierlaag van 
de dunne darm wordt gevonden (Hoofdstuk 2). Dit geeft aan dat andere mechanismen 
verantwoordelijk zijn voor de meer ernstige ileus. Deze gegevens hebben geleid tot de 
hypothese dat weefselschade een ontstekingsreactie veroorzaakt middels schade-
geassocieerde moleculen en zodoende leidt tot een meer ernstige ileus. Bovendien kan 
verhoogde lokale ontsteking resulteren in een systemische ontstekingsreactie en 
derhalve verhoogde activatie van neuronen in de hersenstam geven. Om de bijdrage van 
weefselschade in ernstige ileus te onderzoeken, hebben we de lokale ontstekingsreactie 
in de darmen, de systemische ontstekingsreactie en activatie van de hersenstam na 
verschillende intensiteiten van darmmanipulatie onderzocht (Hoofdstuk 3). We toonden 
aan dat manipulatie-geïnduceerde weefselschade niet alleen leidde tot een verhoogde 
intestinale ontstekingsreactie maar ook tot de afgifte van pro-inflammatoire moleculen 
in de bloedstroom. Deze weefselschade-geïnduceerde verhoogde ontstekingsreactie 
was tevens geassocieerd met verhoogde hersenactivatie in muizen. Daarbij correleerde 
de mate van weefselschade en systemische ontsteking in zowel mensen als muizen met 
de ernst van postoperatieve ileus. Deze bevindingen leveren het bewijs dat de afgifte 
van weefselschade mediatoren en pro-inflammatoire cytokines in de systemische 
circulatie bijdragen aan de verminderde motiliteit van de niet-gemanipuleerde darm. 
Daarnaast resulteren een ernstige ileus en weefselschade in de activatie van 
hersenstamgebieden zoals de area postrema, wat hoogstwaarschijnlijk het ziektegedrag, 
geassocieerd met postoperatieve ileus verklaart. In hoeverre dit verder bijdraagt aan de 
verminderde motiliteit van het gehele maag-, darmkanaal in postoperatieve ileus 
verdient nadere aandacht in toekomstige studies. Meer inzicht in hoe weefselschade de 
afgifte van systemische cytokines veroorzaakt, kan helpen bij de ontwikkeling van 
geneesmiddelen om deze systemische ontstekingsreactie te voorkomen. 
 Zowel bij mensen als bij dieren blijkt een buikoperatie de integriteit van de 
intestinale epitheliale barrière te beïnvloeden en mogelijk het postoperatieve herstel te 
verlengen. Diverse intestinale ontstekingsmodellen hebben de laatste jaren het belang 
van mestcellen in de regulatie van de epitheliale barrière aangetoond. De rol van de 
epitheliale barrière in de pathogenese van postoperatieve ileus is nog niet volledig 
opgehelderd, al is wel duidelijk dat de klinische gevolgen van bacteriële translocatie 
tijdens operaties significant zijn. Zo is bij patiënten die een buikoperatie ondergaan 
barrière dysfunctie geassocieerd met een verhoogde postoperatieve septische 
morbiditeit. In Hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of geactiveerde mestcellen bijdragen 
aan een verstoring van de intestinale barrièrefunctie. Daartoe hebben we onze 
experimenten uitgevoerd in twee mestcel-deficiënte muizenstammen. We namen waar 
dat darmmanipulatie tijdens een open buikoperatie resulteerde in een mestcel 
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afhankelijke ontsteking en barrière dysfunctie. Deze gegevens benadrukken het belang 
van mestcellen in de pathogenese van postoperatieve ileus en het potentieel van 
mestcel stabilisatoren om de duur van postoperatieve ileus te verkorten. Naast activatie 
van mestcellen, spelen ook geactiveerde macrofagen en dendritische cellen in de 
spierlaag van de darm een rol in het ontstaan van postoperatieve ileus (Figuur 2). De 
influx van bacteriën en hun antigenen over de epitheliale barrière na darmmanipulatie 
kan deze cellen activeren. Als alternatief kan het ontstekingseiwit Interleukine-1, dat 
wordt afgegeven in reactie op weefselschade van belang zijn bij de door 
darmmanipulatie geïnduceerde ontsteking. De vraag of herkenning van getransloceerde 
bacteriën cruciaal is in de initiatie van chirurgisch geïnduceerde ileus of alleen een rol 
speelt in het handhaven van ileus wordt momenteel onderzocht. 

In de darm bevinden cholinerge vezels zich in nabijheid van afweercellen. Dit 
maakt de darm tot een ideale plek voor neuro-immuun modulatie. In het afgelopen 
decennium is in een aantal diermodellen aangetoond dat stimulatie van de nervus vagus 
immuun reacties dempt; dit wordt aangeduid als de ‘cholinerge anti-inflammatoire 
route’. Onlangs heeft onze groep aangetoond dat elektrische stimulatie van de nervus 
vagus bij muizen de darmperistaltiek verbetert en de ontstekingsreactie in de spierlaag 
van de dunne darm dempt door stimulatie van alfa 7 nicotine acetylcholine receptoren 
(α7nAChRs). Deze komen op residerende macrofagen tot expressie. De cholinerge anti-
inflammatoire route wordt beschouwd als onderdeel van de zogenaamde vago-vagale 
'inflammatoire reflex'. Ontsteking wordt waargenomen door afferente zenuwvezels en 
vervolgens doorgegeven aan de hersenen. Na integratie van deze afferente informatie 
worden de motorische neuronen van de nervus vagus geactiveerd en een geïntegreerd 
anti-inflammatoir signaal wordt teruggestuurd naar het ontstoken gebied. In Hoofdstuk 
6 leveren wij het neuro-anatomische bewijs dat de vagale terugkoppeling wordt 
geactiveerd in respons op de lokale ontsteking in de darm. Dit biedt nieuwe 
benaderingen om ongewenste ontstekingsprocessen te moduleren (Figuur 3). 
Momenteel zijn we aan het onderzoeken of intra-operatieve elektrische stimulatie van 
de intra-abdominale nervus vagus de ontstekingsreactie vermindert en de duur van 
postoperatieve ileus kan verkorten bij patiënten die open rectale resecties ondergaan. 
Daarnaast wordt momenteel middels een multicenter trial onderzocht of bij patiënten 
met reumatoïde artritis het stimuleren van de nervus vagus in de hals de 
gewrichtsontsteking kan verminderen. 
 
 In het tweede deel van dit proefschrift evalueren we klinische karakteristieken 
van postoperatieve ileus en potentiële therapeutische strategieën. Tot op heden zijn er 
geen gevalideerde klinische kenmerken om het herstel van het maag-, darmkanaal te 
beoordelen en zodoende te evalueren of een patiënt kan worden ontslagen uit het 
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ziekenhuis. Gezien de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor postoperatieve ileus 
is er een duidelijke behoefte aan betrouwbare uitkomstmaten. Zodoende kan dan in 
toekomstige patiënten studies het effect van nieuwe medicijnen op postoperatieve ileus 
betrouwbaar worden geëvalueerd. In Hoofdstuk 7 hebben we vastgesteld welke 
klinische kenmerken het beste het herstel van de transportfunctie van het maag-, 
darmkanaal na een darmoperatie identificeren. Voor het objectief bepalen van de 
transportfunctie van de dikke darm werd een scintigrafische techniek gebruikt. Dit 
toonde aan dat het klinisch herstel na een buikoperatie inderdaad geassocieerd is met 
herstel van de transportfunctie van de dikke darm. Met behulp van het laatstgenoemde 
als objectief criterium voor klinische verbetering hebben we aangetoond dat de 
gecombineerde klinische uitkomstmaat ‘’tolerantie van vast voedsel en het hebben van 
ontlasting’’ het beste klinisch herstel voorspelt en aangeeft of een patiënt klaar is voor 
ontslag uit het ziekenhuis. Daarentegen is de tijd tot de eerste flatus (windje) niet 
significant geassocieerd met het herstel van de dikke darmfunctie of de tijd tot het 
ontslag. De volgende stap was om de uitkomstparameter ‘’tolerantie van vast voedsel 
en het hebben van ontlasting’’ in een groter cohort van patiënten (de multicenter LAFA 
trial) te valideren. Deze analyses bevestigen dat de aanwezigheid van beide klinische 
parameters het beste klinische teken is van herstel van de darm en impliceert dat dit de 
beste primaire uitkomstmaat is voor toekomstige klinische trials op het gebied van 
postoperatieve ileus. 
 Postoperatieve ileus is een belangrijke determinant voor het herstel na 
colorectale chirurgie. Recente studies suggereren aanzienlijke verbeteringen in de 
perioperatieve zorg, met name de multimodale versnelde herstelprogramma's en 
laparoscopische chirurgie hebben geresulteerd in sneller herstel van de darm en kortere 
ziekenhuisopnames in het afgelopen decennium. Echter, objectieve bewijzen voor een 
sneller herstel van het maag-, darmkanaal ten gevolge van deze interventies ontbreken. 
Hoofdstuk 8 beschrijft het effect van laparoscopische chirurgie en het fast-track 
programma op de scintigrafische bepaalde transportfunctie van het maagdarmkanaal. 
Deze data tonen op objectieve wijze aan dat laparoscopie en fast-track zorg leiden tot 
een vlotter herstel van de motiliteit van de darm en het klinisch herstel versnellen. Het 
versnelde klinisch herstel na laparoscopische chirurgie in vergelijking met open chirurgie 
is te verklaren door minder weefselschade met een gereduceerde immuunrespons. Dit 
leidt tot een minder heftige ontsteking van de darm en zodoende tot minder remming 
van de darmperistaltiek. De mechanismen achter het gunstige effect van het fast-track 
programma blijven onduidelijk, maar in een postoperatief ileus model met ratten is 
aangetoond dat enterale voeding de darmfunctie verbetert door activatie van de nervus 
vagus gemedieerde anti-inflammatoire route. Overeenkomstig worden binnen het fast-
track programma patiënten niet alleen sneller gemobiliseerd maar hervatten ook eerder 
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orale voeding. Deze laatste observatie suggereert dat voeding de vagale anti-
inflammatoire route kan activeren wat bijdraagt aan sneller herstel bij deze patiënten. In 
hoeverre vagale activatie in reactie op vroege voeding de verbeterde darmfunctie in de 
fast-track groepen kan verklaren in deze gerandomiseerde dubbelblinde studie dient 
nog te worden onderzocht. Ondanks de schijnbare effectiviteit van het fast-track 
programma wordt deze strategie nog niet op alle chirurgische afdelingen uitgevoerd. 
Strategieën om de uitvoering van het fast-track programma te verbeteren dienen 
daarom te worden gestimuleerd. Indien dit in de toekomst succesvol is 
geïmplementeerd, zal dit duidelijk de onderzoeksopzet van klinische trials beïnvloeden 
aangezien toekomstige geneesmiddelen dan een klinisch voordeel moeten laten zien bij 
patiënten die worden behandeld in het kader van een fast-track programma. 

Tenslotte wordt in Hoofdstuk 5 een nieuwe anti-inflammatoire strategie 
beschreven om postoperatieve ileus tegen te gaan. Er werd geëvalueerd of Spleen 
tyrosine kinase (Syk), een van de belangrijkste intracellulaire tyrosine kinasen betrokken 
bij mestcel degranulatie en macrofaag activatie, een aangrijpingspunt kan zijn om de 
ontsteking in de darm te verminderen. Aangezien zowel mestcellen als macrofagen 
betrokken zijn bij de pathofysiologie van postoperatieve ileus werd geanalyseerd of 
blokkade van Syk een alternatieve benadering biedt om de manipulatie geïnduceerde 
activatie van witte bloedcellen af te remmen en de duur van postoperatieve ileus te 
verkorten. Ten eerste tonen wij aan dat de krachtige en zeer selectieve Syk remmer 
GSK143 zowel FcεRI- als Substantie P geïnduceerde mestcel degranulatie en endotoxine 
geïnduceerde macrofaag activatie in vitro weet te voorkomen. Ten tweede dempt 
GSK143 in vivo de ontstekingscascade die leidt tot postoperatieve ileus zonder een 
direct effect op darmmotiliteit uit te oefenen. GSK143 heeft namelijk geen stimulerende 
werking op de darmfunctie bij muizen die enkel een laparotomie (open buik operatie 
zonder manipulatie van de darmen) ondergaan. Deze bevindingen tonen aan dat 
remming van Syk de ontstekingsreactie in de darm significant vermindert en daarmee 
postoperatieve ileus voorkomt. Dit impliceert dat Syk als een belangrijk aangrijpingspunt 
in intestinale ontstekingsziekten kan dienen, en dat inhibitie van Syk als een nieuwe 
behandeling voor postoperatieve ileus verder dient te worden onderzocht. 

 
Toekomstperspectieven 
In dit proefschrift zijn nieuwe inzichten in de pathogenese van postoperatieve ileus 
beschreven. Dit heeft geleid tot de identificatie van nieuwe aangrijpingspunten in de 
behandeling van postoperatieve ileus. Dit omvat Syk-remmers als nieuwe strategie om 
de ontstekingsreactie in de darmwand te remmen, en de uitvoering van multimodale 
versnelde herstel programma’s (fast-track zorg) en minimaal invasieve chirurgie. 
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Een duidelijke implicatie van de hier gepresenteerde gegevens is dat het zeer 
belangrijk is om de hoeveelheid weefselschade te beperken. De identificatie van de 
precieze oorzaak van de postoperatieve ontstekingsreactie (mestcel activatie, 
weefselschade, bacteriële translocatie) en meer inzicht in hoe deze ontstekingsreactie 
zich uitbreidt naar de rest van de (niet-gemanipuleerde) darm zou moeten helpen bij de 
ontwikkeling en evaluatie van geneesmiddelen. Daarnaast begrijpen we nog niet wat de 
postoperatieve systemische ontstekingsreactie controleert en hoe dit het centrale 
zenuwstelsel en de darmperistaltiek moduleert. Gezien het medische belang van de 
ontstekingsreactie in postoperatieve ileus zijn dit belangrijke kwesties die moeten 
worden aangepakt. 

Onlangs heeft de groep van Kalff ontdekt dat naast het aangeboren- ook het 
adaptieve immuunsysteem wordt geactiveerd in reactie op darmmanipulatie. Er wordt 
gesuggereerd dat dit wordt gemedieerd door de afgifte van IL-12 door geactiveerde 
dendritische cellen in de gemanipuleerde darm. Dit leidt tot activatie van Th1-cellen in 
de ontstoken spierlaag van de dunne darm, die vervolgens uittreden naar de 
systemische circulatie om naar verder afgelegen (niet-gemanipuleerde) gebieden in de 
darm te migreren. Daar geven ze IFN-γ af waardoor residente muscularis macrofagen 
worden gestimuleerd om stikstofmonoxide en inflammatoire cytokines te produceren. 
Het inactiveren van dendritische cellen, het gebruik van immunosuppressiva zoals anti-
IL-12 moleculen of het remmen van Th1-celmigratie door FTY-720 zou postoperatieve 
ileus kunnen verminderen. De effectiviteit en veiligheid van deze benaderingen zal 
echter eerst nog moeten worden onderzocht bij mensen. 

Concluderend is een nieuw vat met potentiële aangrijpingspunten voor de 
behandeling van postoperatieve ileus geopend. Het remmen van de intestinale 
macrofaag of de functie van mestcellen door Syk modulatie, of het ingrijpen in de 
adaptieve immuunreactie en systemische verspreiding van ontsteking kan de duur van 
postoperatieve ileus verminderen. Daarnaast kunnen interventies die de cholinerge anti-
inflammatoire route activeren ook een aantrekkelijke therapie voor de toekomst 
betekenen. De resultaten in dit proefschrift impliceren dat nieuwe behandelingen van 
postoperatieve ileus de door darmmanipulatie geïnduceerde postoperatieve 
ontstekingsreactie dienen te verminderen. Zulke anti-inflammatoire strategieën kunnen 
echter interfereren met de wondgenezing, de verdediging tegen micro-organismen en 
uiteindelijk met het klinisch herstel van patiënten. Daarom is het belangrijk dat vóór 
klinische toepassing van veelbelovende anti-inflammatoire therapieën eerst hun effect 
op de postoperatieve wondgenezing in diermodellen wordt onderzocht. Een ander 
aspect waar rekening mee dient te worden gehouden bij het bestuderen van 
postoperatieve ileus is dat de kans op het ontwikkelen van een significante ileus toe 
neemt met het stijgen van de leeftijd. Er is zowel een leeftijdsafhankelijke toename van 
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de pro-inflammatoire mediatorexpressie als een leeftijdsafhankelijke afname in anti-
inflammatoire mediator expressie na lichte manipulatie van de darm in knaagdieren. In 
hoeverre dit verstoorde evenwicht tussen pro- en anti-inflammatoire cytokines ten 
grondslag ligt aan de verhoogde gevoeligheid, ernst en duur van ileus onder ouderen is 
onbekend. Hopelijk zal ons inzicht over de rol van veranderde inflammatoire 
genexpressie met een stijgende leeftijd in postoperatieve ileus snel toenemen, 
aangezien steeds meer oudere patiënten buikoperaties zullen ondergaan met het 
toenemen van de gemiddelde levensduur en de uitbreiding van screening op dikke 
darmkanker. 

Concluderend verschaffen de bevindingen beschreven in dit proefschrift aanzienlijk 
nieuwe inzichten in de pathogenese van postoperatieve ileus en nieuwe therapeutische 
strategieën. Deze bevindingen zijn tevens direct een pleidooi voor minimaal invasieve ingrepen 
aangezien onze resultaten duidelijk tonen dat darmmanipulatie en weefselschade tijdens een 
operatie zoveel mogelijk dienen te worden vermeden. 

 
Legenda bij de figuren te vinden in het vorige hoofdstuk ‘’ Summary and conclusions” 
 
Figuur 1. Gestandaardiseerde manipulatie in experimenteel muizenmodel voor postoperatieve 
ileus. 
Figuur 2. CD68 kleuring voor macrofagen en infiltrerende monocyten in de spierlaag van de 
dunne darm. Coupes van de buitenste spierlaag van de dunne darm gekleurd met antilichamen 
tegen CD68 bij 200X vergroting. Enkel laparotomie als controle muis (a); Laparotomie en het uit 
de buik halen van de dunne- en blindedarm zonder gestandaardiseerde drukmanipulatie (b); 
Muis met postoperatieve ileus na 9 gram gestandaardiseerde drukmanipulatie van de dunne 
darm (c). 
Figuur 3. De vagale anti-inflammatoire route en postoperatieve ileus. De cholinerge anti-
inflammatoire reflex is gebaseerd op activatie van de vagale sensorische afferente zenuwvezels 
die vervolgens een geïntegreerde anti-inflammatoire reactie creëren via vagale efferente vezels. 
In postoperatieve ileus wordt activatie van de vagale sensorische afferente teweeggebracht door 
pro-inflammatoire cytokines die afgegeven worden in de spierlaag van de darm. De vagale 
afferente zenuwvezels mediëren de neuronale activiteit naar de NTS (hersenstamkernen die 
viscerale informatie ontvangen). Dit resulteert in de activatie van motorische neuronen van de 
nervus vagus (die zich in de DMV bevinden). Eenmaal geactiveerd geven de vagale efferente 
vezels acetylcholine af op het niveau van de myenterische plexus en dit stimuleert de cholinerge 
enterische neuronen. Deze neuronen versterken de vagale signalering door het afgeven van 
acetylcholine in de spierlaag waar de macrofagen zich bevinden. Binding van acetylcholine aan α7 
nicotine receptoren op macrofagen onderdrukt de afgifte van pro-inflammatoire cytokines. 
Stimulatie van het sensorische afferente deel van het neuronale circuit door een dieet van 
enterale vetrijke voeding, door cholecystokinine afgifte of elektrische stimulatie van het 
motorische efferente onderdeel van de nervus vagus voorkomen darmontsteking en ileus. Intra-
cerebroventriculaire injectie van semapimod (CNI 1493), acetylcholinesterase remmer 
(galantamine), ghreline en muscarine receptor 1 agonisten (McN-A 343) activeren ook vagale 
afferente zenuwvezels waardoor ontsteking wordt onderdrukt. Afkortingen: Ach: acetylcholine; 
DMV: dorsale motorische nucleus van de vagus; NTS: nucleus tractus solitarius; VNS: nervus 
vagus stimulatie. 


