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Samenvatting voor niet-ingewijden

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn twee vormen van chronische darmontstekingen, 
oftewel inflammatory bowel disease (IBD). IBD is een chronische ziekte die voorkomt bij 
miljoenen mensen verspreid over de hele wereld. Patiënten hebben last van moeheid, malaise 
en chronische diarree komt vaak voor. Huidige therapieën (medicatie en operaties) zijn voor een 
groot deel van de patiënten voldoende om symptomen te bestrijden, al kunnen patiënten niet 
genezen worden. Patiënten reageren niet altijd op medicatie en vaak verliezen medicijnen hun 
effectiviteit gedurende de behandeling. Het is niet bekend waarom dit gebeurt. Er is vooralsnog 
geen test voorhanden om te voorspellen of een patiënt zal reageren op een therapie.

Om nieuwe effectieve medicatie te ontwikkelen, is een beter begrip van de oorzaak van IBD 
nodig. IBD wordt veroorzaakt door een combinatie van familiaire aanleg (genetisch), met daarbij 
een ontstekingsreactie door cellen van het afweersysteem (immunologisch) op verschillende 
omgevingsfactoren, zoals stress en dieet, maar ook de microflora die in de darm aanwezig is. 
In de darm is er een voortdurend aanbod van prikkels voor het afweersysteem. Veel prikkels, 
bijvoorbeeld sommige soorten bacteriën, zijn ongevaarlijk voor de mens, en het is dan ook 
belangrijk dat cellen van het afweersysteem niet op elke prikkel in de darm reageren door 
ontstekingseiwitten te maken. Het delicate evenwicht in eiwitten die ontsteking bevorderen 
en remmen blijkt bij IBD uit balans. De beschreven studies geven nieuwe inzichten in de 
afweercellen betrokken bij IBD. Voorts worden de effectiviteit van IBD geneesmiddelen, en 
mogelijke biomarkers voor reactie op een behandeling, bestudeerd.

Deel I: “Innate lymphoid cells”  
bij de ziekte van Crohn

Om nieuwe behandelingen te ontwikkelen is het noodzakelijk meer te begrijpen van de 
oorzaak van IBD. Dit wordt gezien als een auto-immuun ziekte waarbij het afweersysteem 
veel ontsteking bevorderende eiwitten produceert in plaats van ontstekingsremmende 
eiwitten, die belangrijk zijn tegen chronische ontstekingen. Het afweersysteem bestaat uit 
twee soorten cellen: een aangeboren deel en een verworven deel. De aangeboren cellen 
kunnen overal op reageren, zijn niet specifiek, en vormen de eerste verdedigingslinie in de 
darm. Het verworven immuunsysteem heeft speciale receptoren en kan daarmee specifieke 
prikkels herkennen en aanpakken. In de darm van IBD patiënten produceren zowel de 
aangeboren afweercellen (myeloïde cellen), als verworven cellen (T- en B- lymphoïde cellen) 
veel ontstekingseiwitten. Onlangs is een nieuw soort aangeboren cellen ontdekt, dat lijkt op 
T lymphoïde cellen (verworven) maar geen specifieke receptoren heeft (aangeboren). Deze 
cellen worden aangeboren lymphoïde cellen genoemd, oftewel “innate lymphoid cells” (ILCs). 
Deze ILCs vertegenwoordigen maar een klein deel van alle afweercellen die in het lichaam 
aanwezig zijn, maar door hoge productie van eiwitten kunnen ILCs een belangrijke rol spelen 
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in chronische ontstekingsziekten. Deel 1 van dit proefschrift beschrijft ILCs gedurende de 
foetale ontwikkeling van de darm en de veranderingen in ILCs die plaatsvinden bij patiënten 
met de ziekte van Crohn. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de ontdekking van een nieuw soort binnen de populatie van ILCs. Deze 
soort ILCs produceert vergelijkbare eiwitten als type 1 T helper cellen, en wordt daarom ILC1 
genoemd. In de gezonde darm zijn ILC3 aanwezig die ontstekingsremmende eiwitten maken. 
Echter in de darm van patiënten met de ziekte van Crohn bleek de populatie van ILC1 de 
overhand te hebben; cellen die waarschijnlijk teveel ontstekingseiwitten maken. Niet alleen in 
patiënten, ook in een muismodel van IBD werd een toename van ILC1 in de darm gevonden. 
Deze bevindingen vormen een nieuw doel voor therapie in de toekomst.

In Hoofdstuk 3 worden verschillende ILC populaties tijdens de foetale ontwikkeling van de 
darm besproken. Dit is interessant omdat voor de geboorte van de mens, de darm nog steriel 
is en hier nog geen bacteriële flora aanwezig is. Na de geboorte stuurt de flora van de darm 
waarschijnlijk verschillende soorten afweercellen en de eiwitten die zij produceren. Uit deze 
studie kunnen we concluderen dat ILC1 waarschijnlijk pas ontstaan nadat de bacteriële flora 
in de darm komt, aangezien ILC1 nog niet aanwezig zijn in foetale darm. Andere ILC soorten, 
zoals ILC3, die ontstekingremmende eiwitten maken, zijn al in het eerste trimester in de darm 
aanwezig en nemen toe gedurende de ontwikkeling van de darm. Bij volwassen gezonde 
mensen is de meerderheid ILC3. Verder onderzoek naar de interactie tussen darmflora en ILCs 
is belangrijk om de oorzaak van verschillende chronische ziekten te begrijpen. Dit onderzoek 
staat echter nog in de kinderschoenen.

Deel II: Effectiviteit van de behandeling  
van de ziekte van Crohn

In de volgende hoofdstukken wordt de effectiviteit van de behandeling van de ziekte van Crohn 
beschreven. Deze medicijnen remmen het ontstekingseiwit Tumor Necrosis Factor (TNF). 
Infliximab is een medicijn dat via een infuus wordt toegediend, terwijl adalimumab onder de huid 
wordt ingespoten. Het is echter niet mogelijk om te voorspellen of patiënten zullen reageren 
op deze behandeling. Ook het werkingsmechanisme van “verlies van respons” is onbekend. 
Daarom is het belangrijk om biomarkers te kunnen gebruiken die kunnen voorspellen of een 
patiënt zal reageren op een dure en vaak potentieel schadelijke behandeling. Het is echter niet 
eenvoudig om patiënten in te delen in enerzijds goede respons (responders) en anderzijds 
slechte respons (non-responders) op een behandeling. Hiervoor zijn verschillende methoden 
die allemaal hun tekortkomingen hebben. In het bijzonder is het gebruik van vragenlijsten (o.a. 
het scoren van buikpijn) onderhevig aan de subjectieve beleving van de patiënt wat leidt tot 
een hoge placebo respons. Een coloscopie (darmonderzoek) herhalen na een paar weken kan 
veel informatie geven over de darm en eventuele afname van ontsteking in de darm, maar blijkt 
niet overeen te komen met de (buikpijn)klachten die een patiënt ervaart. Het is dus belangrijk 
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om een objectieve test te kunnen gebruiken die respons op een behandeling kan voorspellen. 
Deze test op zogenaamde biomarkers voor therapie respons bestaat nog niet. Deel 2 van 
dit proefschrift beschrijft mogelijke biomarkers voor therapie respons, evenals de dagelijkse 
praktijk in Nederland: hoe goed reageren patiënten werkelijk op behandeling? 

Hoofdstuk 4 beschrijft mogelijke biomarkers die responders van non-responders op therapie 
kunnen onderscheiden na de eerste week van behandeling. Om een biomarker voor respons 
te identificeren in het bloed, werden Crohn patiënten met actieve ziekte in de darm gevraagd 
om op verschillende tijdstippen bloed af te geven gedurende hun behandeling. Na acht weken 
werd besloten, op basis van een coloscopie, of iemand respons had of juist non-respons. 
Vervolgens werd het bloed gescreend op de expressie van genen. Al vroeg na het beginnen 
met behandelen werd een verschillend expressie profiel gezien in het bloed van patiënten 
die reageerden op de behandeling in vergelijking met patiënten die niet reageerden. De 
betrokkenheid van deze genen is nog niet eerder beschreven bij de ziekte van Crohn. Om 
de diagnostische waarde van deze biomarkers goed te kunnen vaststellen, zal in de toekomst 
een groot patiënten cohort onderzocht moeten worden. Deze biomarkers kunnen na een week 
behandelig gemeten worden in het bloed van patiënten om een onderscheid te maken tussen 
goede of onvoldoende respons op behandeling.

Hoofdstuk 5 beschrijft een cohort van 438 Crohn patiënten in achttien ziekenhuizen in 
Noord Holland, die behandeld zijn met adalimumab. Deze data zijn interessant omdat dit de 
effectiviteit van dit relatief nieuwe medicijn weergeeft in de dagelijkse praktijk in Nederland. Dit 
is in tegenstelling tot wat farmaceutische trials weergeven, waarbij inclusiecriteria streng zijn, 
en alleen een deel van de patiënten vertegenwoordigd is. Deze retrospectieve studie liet een 
goede respons zien op de eerste fase van behandeling, de remissie inductie fase, gevolgd 
door ongeveer 10% verlies van respons gedurende de jaren die hierop volgen. Verder werden 
risicofactoren voor therapie falen geïdentificeerd, zoals darm vernauwingen. Er bleek minder 
verlies van respons op te treden bij patiënten die naast adalimumab, ook thiopurines gebruikten. 

In Hoofdstuk 6 wordt de effectiviteit van infliximab bekeken, de eerste anti-TNF therapie die 
beschikbaar kwam voor de behandeling van de ziekte van Crohn. Een cohort werd onderzocht, 
bestaande uit alle Crohn patiënten uit het VUMC en het AMC, die in de afgelopen tien jaar 
behandeld werden met infliximab. In 1993 werd de allereerste patiënt ter wereld behandeld met 
infliximab in het AMC. Sindsdien zijn verschillende behandelingsstrategieën (elke 8 weken of 
alleen bij klachten) geprobeerd welke in deze studie vergeleken werden in effectiviteit. Ook bij 
infliximab is comedicatie met thiopurines aan te bevelen om verlies van respons te verminderen. 
Naast de effectiviteit van infliximab werden ook de bijwerkingen die optraden beschreven.  Er 
traden bijwerkingen op variërend van luchtweginfecties tot en met kwaadaardige tumoren. 
Retrospectief bijwerkingen toedichten aan een behandeling is vrijwel onmogelijk, maar deze 
gegevens blijven belangrijk aangezien hiermee in de toekomst rekening gehouden kan worden. 

Sinds de introductie van infliximab en later adalimumab, hebben patiënten in wisselende volgorde 
deze behandelingen ondergaan. In Hoofdstuk 7 wordt de effectiviteit van opeenvolgende 
anti-TNF behandelingen beschreven. Patiënten die niet reageren op verschillende medicijnen, 
en zelfs niet op verschillende anti-TNF medicijnen, houden weinig behandelingsopties over. 



Deze kleine groep patiënten noemen we “refractair”, en vaak blijft alleen de mogelijkheid van 
chirurgie over. Echter, uit de huidige studie blijkt dat deze patiënten vaak nog goed behandeld 
kunnen worden met infliximab, waar zij initieel niet voldoende op gereageerd zouden hebben. 
Ook in deze studie komt duidelijk naar voren dat het moeilijk is om respons op therapie te 
meten. Gelukkig konden veel patiënten die eerder gestopt waren met infliximab, vanwege 
(onvoldoende) respons of bijwerkingen, vaak toch nog goed behandeld worden met dit initieel 
afgeschreven medicijn. 

Samenvattend beschrijft dit proefschrift drie aspecten van de ziekte van Crohn: de dagelijkse 
praktijk en effectiviteit van behandeling, een nieuwe manier om respons op therapie te 
voorspellen en potentieel nieuwe behandelingsdoelen voor de ziekte van Crohn: innate 
lymphoïde cellen.


