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Samenvatting g 

Hett mucosale immuunsysteem vormt verscheidene verdedigingslinies tegen pathogenen in het 

darmlumen,, maar het kan zelf de oorzaak van ziekte zijn door te reageren met "zelf 

antigenen,, door een reactie aan te gaan met niet-pathogene organismen, of door overdreven 

sterkee immunologische reacties. Hoewel de specifieke oorzaak van de ziekte van Crohn 

onbekendd is, is het bekend dat een abnormale activiteit van T lymfocyten een centrale plaats 

inneemtt in de pathogenese van deze inflammatoire darmziekte. 

HoofdstukHoofdstuk 1 beschrijft de pathofysiologie van de ziekte van Crohn, met speciale aandacht 

voorr de rol van T lymfocyten in de lamina propria en de productie van 

ontstekingsbevorderendee cytokinen. Het begin van een Thl gemedieerde cellulaire 

immuunresponss wordt beschreven, met speciale aandacht voor Thl-bevorderende cytokinen, 

zoalss IL-12 en IL-18. Het mucosale immuunsysteem in de darm (gut associated lymphoid 

tissue-GALTT genaamd) verschilt in enige opzichten van het systemische immuunsysteem. Het 

verkeerr van mucosale T lymfocyten wordt geregeld door speciale uadres"receptoren, en de 

patroonn van de migratie van naïeve en geheugen effector T lymfocyten verschilt. Het is 

inmiddelss bekend dat de cytokinen IL-12, TNF-a en IFN-y betrokken zijn bij de handhaving 

vann een chronische Thl reactie. Wij bespreken de mechanismen die de T lymfocyt-

gemedieerdee cellulaire immuunrespons regelen, en besteden aandacht aan de 

ontstekingsremmendee eigenschappen van IFN-Y en NO gedurende deze reactie. Ten slotte 

gevenn wij een samenvatting van de drie voornaamste experimentele modellen van de 

mucosalee T lymfocyt-gemedieerde respons in muizen. 

Inn hoofdstuk 2 wordt de expressie van IFN-y en IL-4 (respectievelijk prototype Thl en Th2 

cytokinen)) onderzocht in weefsel dat afkomstig was van patiënten met de ziekte van Crohn, 

colitiss ulcerosa of controle patiënten. Wij vonden een verhoogd aantal IFN-y positieve cellen 

inn de lamina propria van patiënten met de ziekte van Crohn in vergelijking met colitis 

ulcerosaa en controle patiënten, hetgeen bevestigd dat de T lymfocyten differentiatie een Thl 

fenotypee vertonen bij actieve ziekte van Crohn. 

Inn hoofdstuk 3 is het 2,4,6-trinitrobenzene sulfonzuur (TNBS) model bij muizen gebruikt om 

mucosalee T lymfocyt responsen te bestuderen. Wij vonden dat reactieve T lymfocyten tijdens 

TNBS-colitiss in de lamina propria worden gerekruteerd door expressie van het adresmolecuul 

cufi?? en dat een lokale ontsteking aanleiding gaf tot een gegeneraliseerde infiltratie van de 

darmm door geheugen T lymfocyten. 
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IL-122 is een cytokine dat de Thl reactie in sterke mate bevorderd. In hoofdstuk 4 wordt de T 

lymfocytenn respons bestudeerd tijdens TNBS-colitis in de afwezigheid van IL-12 (in IL-

12p400 deficiënte muizen) en in de aanwezigheid van IL12p40 (in IL-12p35-deficiente 

muizen).. Wij toonden aan dat IL12p40-/- muizen een ernstige colitis ontwikkelen en veel IL-

188 mRNA in de mucosa tot expressie brengen, terwijl TNBS-IL12p35-/- muizen slechts een 

matigee ernstige colitis ontwikkelen en weinig IL-18 tot expressie brengen. Neutralisering van 

IL12p400 verhoogde in ernstige mate de gevoeligheid voor TNBS in IL-12p35-/- muizen, 

hetgeenn betekent dat endogeen IL-12p40, onafhankelijk van IL12p70 een agonistische 

biologischee functie heeft die bescherming biedt tegen TNBS-colitis. 

IFN-yy is een ontstekingsbevorderend cytokine dat betrokken is bij het ontstaan van de ziekte 

vann Crohn. In hoofdstuk 5 werden muizen onderzocht met een deficiënte receptor voor IFN-y 

(IFN-yR-/-),, die daardoor ongevoelig voor EFN-y waren. Wij toonden aan dat CFN-y niet 

noodzakelijkk was voor het ontstaan van TNBS-colitis, die in deze muizen werd 

gekarakteriseerdd door een groter aantal macrofagen en CD4+ cellen, en een grotere productie 

vann Thl cytokinen. Tot onze verrassing troffen wij IFN-y producerende macrofagen aan, en 

dezee cellen dragen dus bij aan de productie van IFN y in muizen. 

Inn hoofdstuk 6 werden de ontstekingsremmende eigenschappen van IFN-y onderzocht in 

muizenn die deficiënt waren voor IFN-y of IFN-yR. In de afwezigheid van IFN-y toonden deze 

muizenn een verhoogde proliferatie van de kiemcentra van de lymffollikels in het colon na 

inductiee van colitis. Een deficiëntie van IFN-y was geassocieerd met een defect in apoptose 

datt niet werd veroorzaakt door een gebrek aan iNOS, maar door een verminderde activiteit 

vann caspase-3. 

Conclusie Conclusie 

Inn dit onderzoek zijn wij in staat geweest om de rol van IL-12 (in IL-12p40-/- muizen), IL-

12p400 (in IL12p35-/- muizen) en IFN-y (in EFN-yRW- muizen) gedurende de inductie van 

eenn goed gekarakteriseerd model van colitis te onderzoeken. De belangrijkste bevindingen 

warenn dat in de afwezigheid van IL-12 colitis nog steeds ontstond, waarschijnlijk door de 

compenserendee rol van IL-18. In de tweede plaats bleek IL-12p40 een zeer verschillende 

(agonistische)) biologische activiteit te hebben, die van belang was voor de handhaving van 

immunologischee homeostase in de mucosa. Op grond hiervan kan worden voorspeld dat 

neutralisatiee van IL-12p70 heterodimeren, of van IL-12p35 een gunstig effect kan hebben bij 
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dee ziekte van Crohn, maar niet inactivatie van IL-12p40. Verschillende farmaceutische 

bedrijvenn hebben momenteel IL-12p40 antistoffen in ontwikkeling voor toepassing bij de 

ziektee van Crohn of reumatoïde artritis. Ten derde, en in tegenspraak met de algemene opinie, 

vondenn wij dat JFN-y niet absoluut noodzakelijk is voor de inductie van een Thl gemedieerde 

colitis,, en wij toonden aan dat dit cytokine de proliferatie van T lymfocyten tegengaat en 

apoptosee van Thl lymfocyten bevordert. De biologische rol van DFN-y is dus veel 

ingewikkelderr dan verwacht, en IFN-y bleek belangrijke immuunregulerende functies te 

hebben. . 

136 6 


