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Samenvatting 

Biologisch onderzoek op het terrein van de gastroenterologie heeft steeds in 
belangrijke mate bijgedragen aan de behandelingswijze van patiënten met maag
darm klachten. Of dit nu voedsel overgevoeligheid, intolerantie, chronische 
ontsteking, reflux, maagzweren, obstipatie of kanker betrof. Desondanks is nog veel 
onduidelijk en worden veel van de afwijkingen aan het maag-darmkanaal worden 
nog steeds niet geheel begrepen en helaas dus vaak nog met geheel genezen. 

In het laboratorium voor 'kindergastroenterologie en voeding' hebben wij in 
de afgelopen jaren onder andere getracht om specifieke kennis te vergaren over de 
'biologie' van het meest prominente celtype, de enterocyten van het dunne darm 
epitheel. Met name de ruimtelijke en temporale regulatie van genexpressie door 
enterocyten interesseerde ons. De titel van dit proefschrift bevat namen van drie 
enzymen waarvan we de regulatie in de darm hebben bestudeerd: Lactase, Sucrase-
isomaltase en Carbamoyl Phosphate Synthase I (CPSI). Lactase en Sucrase-
isomaltase zijn voor het normaal functioneren van de spijsvertering belangrijk 
terwijl CPSI een functie vervult die niet alleen spijsverterings gericht is, maar 
betrekking heeft op de systemische fysiologie. Dit laatste wordt mede geïllustreerd 
door het feit dat hetzelfde enzym een identieke enzymatische rol vervult in de 
hepatocyten van de lever. 

Hieronder volgt voor de genen die voor deze drie enzymen coderen eerst 
een beschrijving van hetgeen we al wisten toen we onze studie begonnen gevolgd 
door een uiteenzetting van onze belangrijkste vraagstellingen en een verantwoording 
voor de gevolgde methodiek. 

Lactase 

Het dunne darm enzym 'lactase' is noodzakelijk voor de vertering van 
lactose, ook wel 'melksuiker' genoemd omdat het nergens anders voorkomt dan in 
melk. Dit is een essentiële constatering die illustreert hoe belangrijk een adequate 
lactase enzym activiteit is voor alle jonge zoogdieren omdat voor hen melk het enige 
voedsel is waarin bovendien lactose borg staat voor een hoge calorische waarde. Een 
uitzondering betreft de zeezoogdier (moeder-) melk die nauwelijks lactose bevat 
maar waarin vet de calorische waarde vertegenwoordigt (zie hoofdstuk 3). 

Lactase is een van de vier darm specifieke brush-border disaccharidases in 
zoogdieren. Dat wil zeggen dat het lactase enzym zodanig in de membraan van de 
enterocyt (brush-border) verankerd zit, dat het actieve gedeelte zich buiten de cel en 
dus in het darmlumen bevindt waar het voedsel passeert. Het lactase heeft een 
specifieke activiteit om de disaccharide lactose te hydrolyseren resulterend in de 
vorming van 1 molecuul glucose en 1 molecuul galactose. Beide monosaccharides 
kunnen zonder verdere modificaties via de darm worden opgenomen in het bloed. 



158- Samenvatting 

Een gebrek aan (voldoende) lactase leidt bij onverminderde inname van lactose, 
makkelijk tot een 'opgeblazen gevoel', winderigheid, diahree en daardoor vaak 
overmatig vochtverlies. Deze symptomen zijn zonder ingrijpen middels speciale 
lactose-vrije (baby-) voeding nauwelijks te verhelpen. Het moge duidelijk zijn dat 
lactase-deficiënte zuigelingen zonder lactose-vrije voeding geen hoge 
overlevingskans hebben. Dit in tegenstelling tot volwassenen die 'van nature' geen 
melk in hun dieet hebben of in elk geval melk kunnen vermijden zonder aan 
kwaliteit van hun dieet in te hoeven boeten. 

Melksuiker vertering 
Hoewel reeds in het begin van deze eeuw werd aangetoond en sinsdien 

menigmaal bevestigd, is nog niet iedereen bekend met het feit dat de meerderheid 
van de gezonde volwassen wereldbevolking geen lactose in voedsel verdraagt en 
daarom geen (grote hoeveelheden) melk consumeert. Het blijkt dat alle zuigelingen 
hoge niveaus lactase hebben omdat melk de enige voedingsbron is en lactase dus 
essentieel om te overleven. Echter, na het 'spenen' of discontinueren van 
moedermelk zal bij de meeste mensen, maar ook bij alle andere zoogdieren het 
enzym nooit meer in zodanige mate worden aangemaakt dat normale 
melkconsumptie mogenlijk is. De enig bekende uitzondering op deze regel zijn 
Caucasische volwassenen. Zij beschikken over voldoende lactase om melk te 
kunnen blijven drinken op volwassen leeftijd. Het feit dat de levenslange tolerantie 
voor melk wordt bepaald door ras, duidde er al vroeg op dat deze eigenschap een 
sterke genetische component heeft, en niet wordt bepaald door het dieet. De 
volgende vraag die moet worden beantwoord, is of de genetische variatie die 
verantwoordelijk is voor de verschillende lactase phenotypen, gekoppeld is met het 
structurele lactase gen of onafhankelijk daarvan overerft. Bij het formuleren van een 
hypothese omtrent het genetische mechanisme, moet worden bedacht dat ieder 
(zoogdier) individu op zeker moment (hetzij als zuigeling, hetzij levenslang) een 
actief lactase enzym produceert, hetgeen betekent dat het gen geen defect vertoont. 
De vraag spitst zich dus toe op genetische variatie in de promoter (cis-acting factor) 
en in transcriptiefactoren (trans-acting factors). Een recent lactase allel-specifieke 
analyse in kinderen suggereert dat een belangrijk deel van de regulatie intrinsiek is 
aan het betreffende structurele lactase-allel. Die bevinding past goed bij de vondst 
van volwassen individuen met lage (homozygoot laag), intermediare (heterozygoot) 
en hoge (homozygoot hoog) lactase niveaus. De oorsprong van deze genetische 
variatie die blijkbaar verschillen in lactase niveaus veroorzaakt is niet geheel 
duidelijk. De meest plausibele verklaring voor de uitzonderingspositie van 
Caucasische adult-type lactase niveaus is de 'lifestock-domestication' hypothese. 
Deze hypothese veronderstelt een toegenomen beschikbaarheid van lactose in het 
dieet voor Caucasische volkeren die er sedert circa 10.000 jaar een gewoonte van 
hebben gemaakt dieren te melken, en daardoor zijn 'geselecteerd' voor het adult-type 
hypolactasia. Een belangrijke aanname hierbij is dat het cultiveren van melkvee 
voorafging aan deze genetische selektie. Inderdaad lijkt er aanwijzing te bestaan dat 
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deze 'gunstige' eigenschap een gevolg is van de veranderde agrarische samenleving 
(zie hoofdstuk 1). 

Moleculaire biologie van Spijsverteringsenzymen 
Onze studies zoals beschreven in de hoofdstukken 4, 5 en 6, waren er op gericht om de 
regulatie van lactase in humane enterocyten te bestuderen. We zijn onze analyse van 
lactase expressie begonnen door lactase messengerRNA (mRNA), lactase 
eiwitsynthese en lactase enzym activiteit te meten in Caco-2 cellen. Deze cellijn wordt 
algemeen beschouwd als een vrij goed model voor dunne darm enterocyten van 
humane afkomst. Ons inziens bood alleen deze cellijn de mogenlijkheid om zowel 
lactase als sucrase-isomaltase te bestuderen in afwezigheid van invloeden van andere 
celtypen. Onze keuze om de produktie van beide enzymen ieder op drie niveaus te 
kwantificeren - mRNA, eiwit en enzym activiteit - bood ons de mogenlijkheid te 
beargumenteren dat de voornaamst regulatie in humane darmcellen plaastvmdt op het 
niveau van transcriptie. Met andere woorden, de transcriptie van lactase en/of sucrase-
isomaltase in deze cellen is de beperkende factor voor de uiteindelijke hoeveelheid 
(meetbare) enzymactiviteit. De literatuur beschrijft dat dit tevens de regulatie van 
lactase in de volwassen humane dunne darm (biopten) karakteriseert. De regulatie van 
lactase m zuigelingen en oudere kinderen, maar ook die van sucrase-isomaltase was 
echter nog met voldoende beschreven. Belangrijke vragen ten aanzien van het niveau 
van regulatie, mogenlijke plaatsgebonden variaties in hoeveelheden (van proximaal 
naar distaal) en veranderingen met toenemende lijftijd waren nog onvoldoende 
beantwoord. Wij geven op deze vragen antwoorden in de hoofdstuken 5 en 6. 

Spijsverteringsenzymen in de menselijke darm 
De belangrijkste bevindingen zoals beschreven in de hoofstukken 5 en 6 waren dat 
lactase ook in jonge kinderen al voornamelijk transcnptioneel gereguleerd wordt, 
vergelijkbaar dus o.a. met de situatie in volwassen mensen, rat, varken en humane 
Caco-2 cel-culture. Vervolgens werd er verrassend vastgesteld dat er geen duidelijke 
afhankelijkheid van de leeftijd werd gevonden met betrekking tot lactase niveaus. Een 
waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat de onderzochte populatie grotendeeld bestond 
uit Caucasische kinderen waarvan verwacht mocht worden dat de lactase niveaus niet 
sterk afnemen met toenemende leeftijd. In dit opzicht is het van belang te argumenteren 
dat ondanks het feit dat we geen 'longitudinale' studie deden waarbij een 'cohort' van 
individuen op verschillende momenten van hun ontwikkeling is bestudeerd, we toch 
met voldoende overtuiging tot de conclusie kwamen dat er geen duidelijke verandering 
is van lactase expressie over de leeftijd. Immers, onafhankelijk van de grote spreiding 
in lactase niveaus die we vonden, zou er een meetbare 'tendens' m de puntenwolk 
moeten gevonden kunnen worden indien er sprake is van significante veranderingen m 
lactase niveau. Die tendens was er niet (zie hoofdstuk 6). 
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Sucrase-Isomaltase 

Sucrase-isomaltase (SI) is naast lactase het tweede disacchandase dat we 
bestudeerden. Het betreft in feite een 'enzymcomplex', dat wordt gekenmerkt door 
de aanwezigheid verschillende enzymatische specificiteiten, waaronder die ten 
opzichte van de disaccarides sucrose, maltose en isomaltose, maar ook ten opzichte 
van de zogenaamde 'limit-dextrins', een mengsel van half-produkten van zetmeel 
vertering (zie tevens hoofdstuk 3). Hoewel enkele van deze specificiteiten in de 
darm ook aanwezig zijn in het maltase-glucoamylase multi-enzym complex, is SI als 
enige enzym verantwoordelijk voor de hydrolyse -vertering- van sucrose en 
daardoor essentieel. Dit wordt het best geïllustreerd door het bestaan van ten minste 
twee verschillende vormen van congenitale sucrase-deficienties (CSID), overigens 
vrij zeldzaam, en het gevolg zijn van overerving van twee recessieve defecte SI 
allelen. 

Met het doel om een goed inzicht te krijgen in de expressie regulatie van SI, 
zijn het tijdstip en de plaats van Si-expressie in de cellen van het darmepitheel 
uitgebreid in kaart gebracht. We weten inmiddels dat voor verscheidene 
zoogdiersoorten geldt dat de SI niveaus toenemen vlak na de geboorte tot maximale 
niveaus vanaf het 'spenen'. In dit opzicht dus precies tegenovergesteld aan het 
patroon zoals dat voor lactase werd waargenomen. Tevens weten we dat de 
verdeling van SI over de lengte-as van de darm zeer specifiek is. Hoge SI niveaus 
worden eerst aangetroffen in het centrale deel van de dunne darm waarna de 
expressie zich met de post-natale ontwikkeling verder uitbreidt over de gehele dunne 
darm. 

Sucrase-isomaltase in kinderen 
Gezien het voorkomen van congenitale SI (primaire) deficiënties en 

(secundaire) SI deficiënties die beide tot ernstige klinisch sucrose intolerantie 
kunnen leiden, is het met name belangrijk om het 'normale' expressiepatroon van SI 
m de dunnen darm van kinderen te leren kennen. In de studies zoals beschreven in 
hoofdstuk vijf en zes, hebben we ons erop toegelegd om dit te verduidelijken. 
Aangezien het grootse deel van de door ons onderzochte populatie uit Caucasische 
kinderen bestond, zijn onze bevindingen alleen van toepassing op deze groep. Het is 
erg interessant om verschillende rassen met elkaar te vergelijken zodra daarvoor 
voldoende data voorhanden zijn. De belangrijkste bevindingen van onze studies 
waren dat er in Caucasische kinderen geen significante toename van specifieke SI 
activiteit werd gevonden met toenemen van de leeftijd van ca 3 maanden tot 18 jaar. 
Voorts bleek er geen sprake te zijn van een quantitatieve gradient langs de 
horizontale as van de darm. Met andere woorden, als we meten vlak na de maag, in 
het eerste segment van de dunnen darm, dan meten we vergelijkbare SI waarden als 
wanneer we onze metingen verderop verrichtten, halverwege de twaalf vingerige 
darm (duodenum). Deze bevindingen zijn onder andere belangrijk voor de praktijk 
van de duodenoscopie, waarbij biopten 'representatief dienen te zijn voor het gehele 
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dunne darmweefsel en daardoor een afspiegeling geven van de functionele status 
van het darmweefsel en de status van de spijsvertering van het individu. 

Op de functie, tijdstip van expressie en de verdeling over de darm na, heeft 
sucrase-isomaltase ook een aantal overeenkomsten met lactase. In het bijzonder de 
lokatie in de brush-border van de enterocyt brengt ook sucrase-isomaltase in contact 
met het voedsel en dus substraat. Met name, sucrose, maltose en ïso-maltose. 
Omzetting van deze substraten levert glucose en fructose op die door de enterocyten 
kunnen worden opgenomen uit de darm en worden afgestaan aan het bloed. In grote 
tegenstelling tot lactose zijn sucrose, maltose, iso-maltose en maltotriose in ruime 
mate aanwezig in vrijwel ieder dieet, hetzij als (geraffineerde) suiker of stroop in de 
voeding, hetzij als 'half-fabrikaat' van vertering van zetmeel. Sucrase-isomaltase is 
dus voor iedere volwassene van groot belang. 

Carbamoyl Phosphate Synthase I 

CPSI is een essentieel enzym in de ureum-cyclus. Zonder CPSI stijgt de 
concentratie van het toxische ammonia in het bloed tot ontoelaatbare hoogte waarbij 
hersenbeschadigingen optreden of waarbij de patient zelfs overlijdt. CPSI enzym 
wordt slechts in twee celtypen geproduceerd, namelijk in hepatocyten van de lever 
en in enterocyten van de darm. Over het preciese tijdstip en lokalisatie van CPSI 
expressie in de darm is veel minder dan in lever bekend. Het is zeer waaschijnlijk 
dat de darm een significante bijdrage levert aan de vorming van caramoyl phosphate 
ook al is daar nauwelijks bewijs voor op dit moment. Anderzijds hebben we gekozen 
voor de gelijktijdige bestudering van CPSI in de darm om de intracellulaire 
lokalisatie te vergelijken met de localisatie van lactase en sucrase-isomaltase als 
intrinsieke controle. Het bleek een belangrijke controle in onze serie histologische 
bepalingen zoals uitgebreid beschreven in de hoofdstukken 5 en 6 terwijl CPSI 
expressie voorts het hoofdonderwerp werd van hoofdstuk 7. 


