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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Het prikkelbare darm syndroom (PDS) is niet alleen een van de meest voorkomende, maar ook

een van minst begrepen gastro-intestinale aandoeningen. Het is een zogenaamde functionele darm

aandoening die aan de hand van alleen klinische criteria gediagnostiseerd wordt.1 Patiënten ervaren

abdominale pijn of ongemak in associatie met defecatie of een veranderde stoelgang. Viscerale

hypersensitiviteit (d.w.z. verhoogde perceptie van gastro-intestinale stimuli) is waarneembaar bij de

meerderheid van deze patiënten en wordt gezien als een pathofysiologisch mechanisme. Omkeren van

de waargenomen overgevoeligheid is wellicht gunstig voor deze patiënten. Desondanks blijven

effectieve behandel opties vooralsnog uit, waarschijnlijk doordat de mechanismen relevant voor

hypersensitiviteit nauwelijks bekend zijn. Duidelijk is echter wel dat stress bij PDS patiënten een

verhoogde gevoeligheid voor distensie teweeg brengt2, 3 en dit gegeven kan worden gebruikt als

startpunt voor nieuwe onderzoeksrichtingen. Voor ons onderzoek hebben wij daarom gebruik gemaakt

van het maternaal separatie model in rat, gecombineerd met stress op adulte leeftijd4, om zodoende een

beter begrip te krijgen van mechanismen relevant voor stress geïnduceerde viscerale hypersensitiviteit.

In hoofdstuk 2 hebben wij eerst eerder onderzoek bevestigd waaruit bleek dat mest cel degranulatie

relevant is voor het post-stress fenotype;5, 6 pre-stress toedienen van de mest cel stabilisator

doxantrazole voorkwam het ontstaan van viscerale hypersensitiviteit. Een soortgelijk resultaat werd

bereikt door het peri-stress toedienen van anti-‘nerve growth factor’ (NGF) antilichamen. Deze

resultaten bevestigden onderzoek van Barreau et al. die eerder al suggereerde dat van mest cellen

afkomstig NGF relevant is voor het ontstane fenotype.5, 7 Van NGF is bekend dat het een modulator is

van het ‘transient receptor ion channel 1’ (TRPV1).8 Op basis van verhoogde immunohistochemische

aankleuring, suggereerden Akbar et al. dat dit ion kanaal relevant zou kunnen zijn voor verhoogde pijn

perceptie bij PDS.9 Daarom hebben wij vervolgens het expressie niveau en de in vivo rol van TRPV1

in ons rat model vastgesteld. Evaluatie van retrograat gelabelde en door laser microdisectie verkregen

materiaal toonde geen verhoogde TRPV1 transcriptie aan bij  sensibele neuronen. Ook konden wij

immunohistochemisch geen verhoogde aantallen TRPV1-positieve neuronen aantonen.

Desalniettemin, bleek uit in vivo gebruik van capsazepine en de selective antagonist SB-705498 dat

mest cel geïnduceerde overgevoeligheid voor distensie wel degelijk TRPV1 afhankelijk was. Tezamen

suggereren deze resultaten dat mest cellen, mogelijk via het vrijstellen van NGF, de TRPV1-respons

moduleren zonder de TRPV1 expressie te veranderen. Hiermee hebben wij mest cellen en TRPV1

geïdentificeerd als mogelijke targets voor toekomstige behandeling van PDS.
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Anderen suggereerden, gebaseerd op preklinische stress modellen, dat perifeer ‘corticotrophin

releasing hormone’ (CRH) een belangrijke trigger is voor stress geïnduceerde mest cel degranulatie in

het colon.10 Eerdere proefdier experimenten hadden al aangetoond dat ook CRH-expressie in het brein

relevant is voor het post stress fenotype. Op basis van deze gegevens werden twee grote klinische trials

uitgevoerd die, helaas, geen van beide tot het gewenste resultaat leiden.11, 12 In antwoord op deze

mislukkingen stelde professor Michael Camilleri (Mayo Clinic, Rochester, USA) dat “de mate van

stress die een patiënt ondergaat bij kliniek bezoek niet zo ernstig is al de stress die een rat ondergaat

tijdens een ‘water avoidance’ stress!”.13 Met andere woorden, proefdiermodellen voor stres-

geïnduceerde IBS-achtige klachten zouden wel eens niet relevant kunnen zijn voor de humane situatie.

In hoofdstuk 3 hebben wij daarom onderzocht waarom de eerder door anderen uitgevoerde

experimenten niet konden voorspellen dat klinische trials met CRH receptor antagonisten zouden falen.

Ondanks dat in deze onderzoeken een verscheidenheid aan protocollen gebruikt was, bleek er ook een

belangrijke overeenkomst te zijn; succesvol geteste CRH receptor antagonisten werden altijd

voorafgaande aan de stressor toegediend. Met behulp van de CRH receptor antagonist α-helical CRF

(9-41) konden wij deze proeven inderdaad herhalen. Echter, wanneer dezelfde antagonist gebruikt

werd in een post-stress behandelingsprotocol dan kon de al ontstane overgevoeligheid niet worden

omgekeerd. Dit terwijl een mest cel stabilisator hier wel toe in staat was. Uit deze gegevens kunnen

twee belangrijke conclusies worden getrokken a) de resultaten verkregen in eerdere studies waren wel

correct maar waarschijnlijk niet relevant omdat bij  patiënten niet het voorkomen maar het omkeren

van de respons van belang is. b) Als CRH niet nodig is voor het voort laten duren van de post stress

mest cel activatie dan is iets anders dat wel. Wij veronderstellen, maar hebben niet aangetoond, dat

luminale antigenen (bacterieel of afkomstig van voedsel) hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn.

Toekomstige identificatie van receptoren relevant voor deze antigeen herkenning kan mogelijk nieuwe

therapeutische targets opleveren.

Gelijk aan het preklinische proefdieronderzoek toonden verschillende onderzoekslijnen met humaan

weefsel aan dat mest cellen relevant zijn in PDS.14-16 Daarom voerde de AMC onderzoeksgroep eerder

een dubbel blind placebo gecontroleerde studie uit met de mest cel stabilisator ketotifen.17 Hoewel het

klinische resultaat positief was toonden ex vivo metingen aan dat het effect van ketotifen niet beruste

op de stabilisatie van mest cellen. Omdat deze stof ook een histamine-1-receptor (H1R) antagonist is

hypothetiseerden wij dat dit het mogelijke mechanisme van actie is geweest in de klinische trial.

Ketotifen heeft geen hoge specificiteit voor de H1R en passeert ook de bloed-brein-barrière. Omdat

dit laatste tot centrale bijwerkingen kan leiden, besloten wij om in ons model twee tweede-generatie

H1R antagonisten te testen (beschreven in hoofdstuk 4). Deze antagonisten hebben een hoge H1R

specificiteit en passeren de bloed-brein-barrière doorgaans niet.18 In hoofdstuk drie hadden we al
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aangetoond dat een uur ‘water avoidance’ stress aanleiding geeft tot langdurige (tot een maand) mest

cel afhankelijke viscerale hypersensitiviteit in voorheen maternaal gesepareerde ratten. Omdat bij

patiënten het omkeren van deze hypersensitiviteit het ultieme doel is, hebben wij fexofenadine en

ebastine geëvalueerd in een post stress interventie protocol. Beide stoffen bleken in staat het PDS

fenotype om te keren. Hoewel gebaseerd op een beperkte hoeveelheid data (expressie van occludin)

suggereerden onze resultaten ook dat behandeling met deze antagonisten de barrière functie van de

darm hersteld. Naar aanleiding van deze resultaten stelden wij dat H1R antagonisten, ontwikkeld voor

gebruik bij allergieën, ook bij PDS getest zouden kunnen worden. Deze trial is recent uitgevoerd door

de groep van Professor Boeckxstaens op de Katholieke Universiteit Leuven (België). In vergelijking

met placebo resulteerde gebruik van ebastine in een significante verbetering van globale symptomen,

abdominale pijn klachten en kwaliteit van leven.19

Of genetische dan wel omgevingsfactoren de meest belangrijke bijdrage leveren aan het ontstaan van

PDS is een belangrijke vraag die in hoge mate de richting van het internationale PDS onderzoeksveld

bepaalt. Tot dusverre is de zoektocht naar met PDS geassocieerde ‘single nucleotide polymorphisms’

niet bijzonder succesvol geweest.20, 21 Ook tweelingstudies suggereren dat niet genetische maar

omgevingsfactoren belangrijker zijn.22, 23 Desalniettemin clustert PDS in families.24, 25 Dit kan er op

duiden dat iedere generatie is blootgesteld aan een trigger onafhankelijk van de vorige generatie, of,

het omgeving geïnduceerde fenotype kan verticaal van de ene op de andere generatie worden

overgedragen. In hoofdstuk 5 hebben wij deze laatste hypothese in ons rat model onderzocht. In

tegenstelling tot de mens, bieden ratten het voordeel dat opeenvolgende generaties in relatief korte tijd

en onder redelijk stabiele omstandigheden kunnen worden onderzocht. Wij konden aantonen dat

gevoeligheid voor stress geïnduceerde viscerale hypersensitiviteit in maternaal gesepareerde ratten

(F1) ratten naar de volgende generatie (F2) kan worden overgedragen zonder het toepassen van verdere

separatie protocols. Onze zogenaamde ‘cross fostering’ experimenten toonden verder aan dat deze

overdracht over generaties afhangt van de maternale zorg; pups adapteerden aan het fenotype van de

foster moeder. Dit geeft aan dat in utero mechanismen geen belangrijke rol spelen. Wij hebben geen

andere, mogelijk causale, mechanismen zoals overdracht van melk-gebonden factoren of een ‘PDS

microbioom’ van moeder naar kind onderzocht. Wel hebben wij met behulp van doxantrazole

aangetoond dat, gelijk aan de eerdere resultaten bij F1-ratten, het post stress fenotype ook bij deze F2

generatie mest cel afhankelijk is.  Samen laten deze resultaten zien dat het maternaal separatie model

gebruikt kan worden om PDS overdracht over generaties te bestuderen.

Samenvattend kunnen we concluderen dat het in dit proefschrift beschreven preklinische onderzoek

aantoont dat stress geïnduceerde viscerale hypersensitiviteit afhangt van mest cel degranulatie en dat

deze initieel getriggerd word door CRH. Wij toonden ook aan dat de post stress activatie van deze
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cellen niet langer van dit stress hormoon afhangt en suggereerden dat dit wellicht de verklaring is voor

het falen van recent uitgevoerde klinische trials met CRH receptor antagonisten. Hieruit concludeerden

wij ook, dat de toekomstige identificatie van post stress mest cel triggers mogelijk nieuwe

therapeutische targets zal opleveren. Een alternatieve manier om tot nieuwe targets te komen is de

identificatie van mest cel mediator/receptor interacties relevant voor het optreden van het

hypersensitieve fenotype. Wij toonden aan dat de H1R een mogelijke target is en dit is recent bevestigd

in een klinische trial. Zowel histamine als NGF bewerkstelligen hun effect wellicht door modulatie

van TRPV1. Hoewel onze experimenten (met een selectieve antagonist) inderdaad aantonen dat dit

mechanisme van belang zou kunnen zijn, is het door de rol die TRPV1 speelt bij de regulatie van de

lichaamstemperatuur onwaarschijnlijk dat TRPV1 antagonisten in de toekomst gebruikt gaan worden

voor de behandeling van PDF. In plaat van behandeling zou preventie een andere, vaak genegeerde,

strategie kunnen zijn. Ons model van overdracht over generaties zou gebruikt kunnen worden om

hierin belangrijke omgevingsfactoren te identificeren en waar mogelijk moduleren.
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