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SUMMARY 

The etiology of chronic inflammatory bowel disease (IBD) is unknown, but it is most 

likely the endpoint of several, possibly many, distinct patho-physiological processes. 

Data from epidemiological studies and animal models indicate that the risk for 

developing IBD is in part genetically determined. When compared to other complex 

genetic traits the heritable risk for IBD is rather profound and this provides an strong 

rationale for exploration of its genetic background. In addition, clinical decision 

making is often hampered by the fact that IBD probably encompasses more disease 

entities than the currently used distinction between Crohn's disease (CD) and 

ulcerative colitis (UC). Hence, unraveling the heterogeneity and pathogenesis of IBD 

will assist the clinician in making a proper diagnosis, in assessing prognosis, and in 

developing new therapeutic strategies. Chapter 1 of this thesis discusses the 

arguments for investigation of genes in relation with IBD. Data from epidemiological 

studies and animal models are reviewed and putative models of inheritance are 

considered. Finally, this chapter presents an overview of the literature on genetics 

and IBD 

In chapter 2 the relation between IBD and the genes for interleukin-lß (IL-

lß) and the interleukin-1 receptor antagonist (IL-lra) is explored. ILlra is a 

competitive inhibitor of IL-Iß and imbalance between IL-Iß and IL-lra may cause a 

proinflammatory state that may underlie the mucosal inflammation found in IBD. 

We have used novel genetic markers to investigate whether the genes for IL-Iß or 

IL-lra determine genetic susceptibility to IBD, either alone or in conjunction. We 

report that patients with UC more frequently carry the combination of both the allele 

2 of the Taql restriction fragment length polymorphism (RFLP) in the gene for IL-

lß and the allele 2 of the Mwol RFLP in the gene for IL-lra. Subsequently, we 

address the issue whether this genetic constitution is associated with differences in 

the production of IL-Iß and IL-lra. We investigate this by measuring cytokine 

production in vitro after LPS stimulation in a cohort of 60 healthy individuals. We do 

not find evidence for a relationship between cytokine production and the different 

alleles of the genes for IL-lß and IL-lra. Studies assessing cytokine production in 

vivo and at the mucosal level may provide further insight in the role of these genes in 

the pathogenesis of UC. 

Chapter 3 is a study on the genes encoding for the natural resistance 

associated macrophage protein-1 (NRAMP1) and the interferon-y receptor 1 

(IFNGR1). These genes control the immune response towards intracellular microbial 

pathogens. Such pathogens, in particular Mycobacterium paratuberculosis, have been 
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implicated in the pathogenesis of Crohn's disease. None of the genetic markers in 

NRAMP1 is associated with UC, CD or IBD. Two mutations, which have been 

described in IFNGR1, are not found among our panel of IBD patients. These finding 

allow the conclusion that neither NRAMP1 nor the mutations in IFNGR1 play an 

important role in the pathogenesis of IBD. 

The HLA-DR phenotype distribution in group of 139 IBD patients is the 

subject of chapter 4. Because allelic variants influence peptide binding and antigen 

presentation, HLA class II molecules may determine genetic susceptibility to 

autoimmune diseases Two HLA-DR phenotypes, DR2 and DR103 are associated 

with susceptibility for UC, while no associations between CD and the HLA-DR 

phenotypes have been found. These data confirm other studies on HLA-DR 

associations but are also in conflict with many others. Therefore we describe in 

chapter 5 a meta-analysis of all publications reporting on the relation between IBD 

and HLA class II phenotypes. Ulcerative colitis is positively associated with 

DR2(15) and DR9, and negatively with DR4. For CD a positive association with 

DR7 and a negative association with DR2 and DR3 has been found. Moreover, the 

contribution of HLA-DR molecules to the pathogenesis of ulcerative colitis may be 

three fold larger when compared to Crohn's disease. Nonetheless, the etiological 

fractions associated with these phenotypes cannot account for the total genetic 

contribution to disease susceptibility. Further analysis of the subspecificities and the 

HLA region is indicated to explain the observed associations. 

In chapter 6 we focus on a gene that is located in a region spanning 40 cM on 

the long arm of chromosome 12, which has been identified as a susceptibility locus 

for inflammatory bowel disease (IBD). The gene, called the natural resistance 

associated macrophage protein 2 (NRAMP2), encodes a protein that transports 

divalent cations. The putative role of this protein in innate immunity prompted us to 

investigate a possible relationship between NRAMP2 and IBD. We report the results 

of association studies, a linkage analysis and sequence analysis of the exons of 

NRAMP2 from 33 CD probands. We conclude that NRAMP2 does not confer an 

important genetic risk for development of IBD. 

Chapter 7 describes the linkage studies on two IBD susceptibility loci. We 

have contributed to this joined European effort that replicates IBD linkages on 

chromosomes 12 and 16. The results are important for genetic research in the field 

because replication of genetic risk loci in a large independent family collection 

indicates important and common susceptibility genes in these regions and will 

facilitate identification of genes involved in IBD. 
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Finally, the European collaboration has resulted in a linkage study using a 9 cM 

marker map that spans the complete genome. This genome scan is subject of chapter 

8. We present evidence for linkage to loci on chromosome 1,6, 10, 22 and X. Other 

studies are indicated to replicate linkage to these loci. 

In conclusion, genes in MHC region on chromosome 6 are most likely 

involved in the pathogenesis of both ulcerative colitis and Crohn's disease. The gene 

for the interleukin-1 receptor antagonist is the only non-MHC gene that is associated 

with UC, in particular with disease severity. For Crohn's disease no risk factors 

outside the MHC region are known. NRAMP2, a candidate gene located on a 

susceptibility locus on chromosome 12, is not an important risk factor for 1BD. 

Genome scanning by means of marker maps that span the genome results in the 

identification of disease susceptibility loci. So far, two loci, on chromosome 12 and 

16, have been linked with disease susceptibility, while other loci await confirmation 

of linkage. The genes that are located on the susceptibility loci are candidates for 

further analysis in the future. 
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SAMENVATTING 

Het is niet bekend hoe chronisch inflammatoir darmziekten (lBD=inflammatory 

bowel disease) ontstaan. Waarschijnlijk is het ziektebeeld niet de uitkomst van één, 

maar van meerdere pathologische processen. Deze processen onttrekken zich aan het 

oog van de patiënt, de dokter en de onderzoeker, die worden geconfronteerd met een 

vrijwel eenvormig resultaat: een ontstoken darm. Natuurlijk kan er in de kliniek wel 

enig onderscheid worden gemaakt. Op basis van weefselonderzoek, het ziektebeloop, 

de bevindingen bij radiologisch en endoscopisch onderzoek worden momenteel de 

ziekte van Crohn (CD= Crohn's disease) en colitis ulcerosa onderscheiden (UC= 

ulcerative colitis). Maar vaak is het onderscheid tussen de twee ziekten moeilijk te 

maken en duurt het lang voor de diagnose definitief wordt vastgesteld. Hoewel de 

darmontsteking eenvormig is wordt binnen de twee ziektebeelden veel variatie 

gevonden in het ziektebeloop, de reactie op therapie, de complicaties en de prognose. 

Daarom wordt verondersteld dat er sprake is van meerdere ziektes van Crohn en 

meerdere ziektebeelden binnen de groep patiënten met colitis ulcerosa. Deze 

veronderstelling wordt gestaafd door gegevens uit experimenten met muizen en 

ratten. Darmontsteking, die lijkt op IBD in mensen, kan op verschillende manieren 

worden opgewekt in deze proefdieren. De methoden variëren van het toedienen van 

irriterende stoffen in de darm tot uitschakeling van genen die betrokken zijn bij het 

afweerproces in de darm. Deze laatste methode is met name interessant omdat er veel 

aanwijzingen zijn dat bij mensen het ontstaan van IBD erfelijk is bepaald. Uit 

bevolkingsonderzoek is gebleken dat er onder bepaalde etnische groepen vaker IBD 

wordt gevonden dan bij anderen. Ook is het zo dat bij eeneiige tweelingen vaker bij 

beiden IBD wordt gevonden dan bij tweeëiige tweelingen Het relatieve risico dat 

een broer of zus van een patiënt met IBD heeft op het krijgen van IBD is geschat op 

dertig. Daarmee spelen bij IBD erfelijke factoren waarschijnlijk een grotere rol dan 

bij andere, deels erfelijk bepaalde aandoeningen, zoals diabetes, rheumatoide artritis, 

schizophrénie en asthma. 

Het ontbrekende inzicht in het ontstaan van IBD en het vermoedelijk grote 

aandeel van erfelijke factoren hierin zijn de belangrijkste redenen om genen, de 

dragers van de erfelijke informatie, nader te onderzoeken. De methode die hiervoor 

gebruikt kan worden is te vergelijken met het speurwerk van letterkundigen in oude 

handschriften. Aan de hand van spellingsfouten kunnen zij vaststellen welke kopie 

zij onder ogen hebben. Genen kunnen worden bestudeerd dankzij o verschrijffouten 

die er dagelijks bij de vermenigvuldiging van ons genoom (de totale erfelijke 

informatie opgeslagen als DNA in bijna elke lichaamscel) worden gemaakt. De 
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meeste fouten worden gecorrigeerd, maar soms gebeurt het dat dergelijke 

kopieerfouten worden doorgegeven aan het nageslacht. Met behulp van de 

kopieerfouten, die polymorfismen worden genoemd, kunnen we nagaan hoe genen 

overerven en hoe vaak bepaalde kopieën in de bevolking of onder patiënten 

voorkomen. Dergelijke onderzoeken zijn in dit proefschrift beschreven. 

Hoofdstuk 1 beschouwt de redenen om onderzoek te doen naar erfelijke 

factoren bij het ontstaan van IBD. Verschillende modellen van overerving worden 

besproken en een overzicht van de genetisch studies naar IBD wordt gegeven. 

Hoofdstuk 2 gaat in op de rol van de genen voor interleukine Iß (IL-lß) en de 

interleukine 1 receptor antagonist (IL-Ira). IL Ira neutraliseert de werking van IL Iß, 

een eiwit dat de ontstekingsreactie aanzwengelt. Een disbalans tussen IL Ira en IL Iß 

zou mogelijk de oorzaak kunnen zijn van de ontstekingsreactie zoals die wordt 

gevonden bij IBD. Gebruikmakend van polymorfismen in de genen voor ILlß en 

ILlra is onderzocht of deze genen een rol spelen in de erfelijk gevoeligheid voor 

IBD. Bij colitis ulcerosa patiënten wordt vaker de combinatie van zowel een niet 

frequent genkopie (allel) van ILlß als een niet frequent allel van ILlra gevonden. Dit 

zijn de allelen van respectievelijk het Taql polymorfisme in het ILlß gen en het 

Mwol polymorfisme in het ILlra gen. Deze bevinding suggereert dat de twee genen, 

in een samenwerkingsverband een genetisch risico op het krijgen van UC vormen. 

Het is echter belangrijk om ook een functioneel verband aan te tonen tussen de 

verschillende allelen en de productie van ILlß en ILlra. Daarom is gekeken naar de 

produktie van ILlß en ILlra na stimulatie van witte bloedcellen in een testbuisje (in 

vitro) Op deze manier is de ILlß en ILra produktie van 60 gezonde donors gemeten 

en gerelateerd aan de allelen van hun ILlß- en ILlra-genen. Er worden geen 

aanwijzingen gevonden voor een functioneel verband tussen de verschillende allelen 

en de produktie van ILlß en ILlra. Het is mogelijk dat onderzoek naar de 

produktiespiegels van deze eiwitten in het lichaam (in vivo) en in de darmwand wel 

een dergelijk verband aantonen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een onderzoek naar de genen die coderen voor natural 

resistance associated macrophage protein-1 (NRAMP1) en de gamma-interferon 

receptor-1. Het is bekend dat deze twee genen zijn betrokken bij de afweerreactie 

tegen microben die zich in de cel nestelen, zoals het Mycobacterium 

paratuberculosis. Deze laatste is in het verleden vaak in verband gebracht met de 

ziekte van Crohn. Uit het onderzoek naar de polymorfismen in NRAMP1 kan 

geconcludeerd worden dat dit gen geen belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de 

ziekte van Crohn. Twee mutaties met functionele consequenties, die zijn beschreven 

in het gen voor de gamma-interferon receptor-1, zijn niet aanwezig in onze groep 

162 



Summary Samenvatting 

IBD-patiënten. Hoogst waarschijnlijk zijn de mutaties dus niet betrokken bij het 

ontstaan van IBD. 

De verdeling van varianten (fenotypes) van HLA (Human Leukocyte 

Antigens) klasse 2 moleculen in een groep van 139 IBD patiënten is het onderwerp 

van hoofdstuk 4. De HLA klasse 2 moleculen zijn betrokken bij de aanbieden van 

lichaamsvreemd materiaal (antigenen) aan T-cellen, de "dirigenten" van het 

afweersysteem. De functie van de HLA klasse 2 moleculen is deels afhankelijk van 

het fenotype: de binding van antigeen varieert per fenotype. Patiënten met colitis 

ulcerosa blijken, vaker dan de controlegroep, drager te zijn van het DR2 fenotype. 

Ook het DR103 fenotype komt vaker voor bij colitis ulcerosa patiënten dan bij de 

controlegroep. Hiermee wordt eerder onderzoek naar HLA klasse 2 fenotypes 

bevestigd, maar wordt ook bijdragen ook bij aan tegenstrijdigheden die soortgelijke 

onderzoeken hebben opgeleverd. Zo werd bijvoorbeeld bij patiënten met de ziekte 

van Crohn geen associatie met HLA-DR fenotypen gevonden. 

In hoofdstuk 5 wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen in de 

tegenstrijdige gegevens uit de literatuur op dit gebied. Het hoofdstuk behandelt een 

meta-analyse van alle onderzoeken naar HLA-DR allelen die in de literatuur zijn 

verschenen. Colitis ulcerosa blijkt ook na de meta-analyse geassocieerd met het 

dragerschap van HLA-DR2. Daarnaast blijkt er een soortgelijk verband te bestaan 

voor HLA-DR9 en colitis ulcerosa, terwijl het fenotype HLA-DR4 eerder een 

beschermende invloed heeft: het wordt minder vaak gevonden bij colitis ulcerosa 

patiënten dan bij gezonde controlepersonen. Het dragerschap van DR7 blijkt een 

risicofactor te zijn voor het krijgen van de ziekte van Crohn. Bij de ziekte van Crohn 

hebben de fenotypes HLA-DR2 en HLA-DR3 een beschermende invloed tegen de 

ziekte. De HLA klasse 2 fenotypes lijken bij colitis ulcerosa een grotere rol te spelen 

dan bij de ziekte van Crohn. Berekeningen van de bijdrage van deze moleculen aan 

het totale genetische risico wijzen er echter op dat de HLA fenotypes niet het 

volledige erfelijke risico kunnen verklaren. Daarnaast kan het zo zijn dat de 

gevonden associaties niets met de HLA fenotypes te maken hebben, maar het gevolg 

zijn van risico allelen in andere genen die dicht bij de HLA klasse 2 genen zijn 

gelokaliseerd. Nader onderzoek van deze regio van ons genoom is geboden. 

In hoofdstuk 6 wordt een gen onder de loep genomen dat gelokaliseerd is op 

een stukje chromosoom 12. Deze regio is door genetisch koppelingsonderzoek 

(linkage analysis) aangewezen als een regio waar vermoedelijk één of meer 

genetische risico factoren voor IBD zich bevinden. Het gen, NRAMP2 (natural 

resistance associated macrophage protein 2) codeert voor een eiwit dat divalente 

cationen, zoals ijzer (Fe2+), transporteert. Mogelijk speelt dit eiwit een rol in de 
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"oer-afweerreactie" (innate immunity=de afweer-reactie die niet in het contact met 

lichaamsvreemd materiaal wordt geprogrammeerd maar inherent is aan het 

organisme). Er is gekeken naar de genetische code van dit gen in 33 patiënten met de 

ziekte van Crohn die deel uitmaken van families waarin de ziekte meervoudig 

voorkomt. Hierbij is een tot nu toe onbekend polymorfisme ontdekt, maar er zijn 

geen mutaties gevonden die de functie van het gen nadelig kunnen beïnvloeden. De 

polymorfismen in NRAMP2 zijn gebruikt voor genetisch koppelingsonderzoek 

waarbij in families met meerdere IBD patiënten wordt gekeken naar de overerving 

van NRAMP2 allelen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor koppeling van het 

gen aan een risico op het krijgen van IBD. Ook worden de allelen van de 

verschillende polymorfismen in NRAMP2 even vaak gevonden onder IBD patiënten 

als onder gezonde individuen. Deze resultaten duiden erop dat NRAMP2 niet de 

risicofactor is die in de regio op chromosoom 12 moet worden gevonden. 

Hoofdstuk 7 beschrijft koppelingsonderzoek van twee regio's op het genoom 

die door eerdere onderzoeken zijn aangewezen als plekken waarop risico factoren 

voor IBD zich zouden kunnen bevinden. Het betreft een gemeenschappelijk project 

met onderzoeksgroepen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en het bevestigt de 

resultaten van de eerdere onderzoeken: op chromosoom 12 en 16 bevinden zich 

regio's die zeer waarschijnlijk risicofactoren voor IBD bevatten. De bevestiging van 

deze "vatbaarheid regio's" (susceptibility loci) in het grote aantal families van deze 

studie is belangrijk voor het onderzoek naar erfelijkheid en IBD, omdat het aangeeft 

dat het hier waarschijnlijk om genen gaat die een forse invloed hebben. Het 

onderzoek is de eerste stap die leidt naar de identificatie van deze genen. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 8 een koppelingsonderzoek beschreven dat door 

hetzelfde Europese samenwerkingsverband is uitgevoerd. Met behulp van 

polymorfismen die op ongeveer gelijke afstand op het genoom zijn gelokaliseerd is 

een koppelingsonderzoek uitgevoerd dat het complete genoom beslaat (genome 

scan). Op deze wijze worden aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van 5 

andere vatbaarheidsloci, namelijk op chromosoom 1, 6, 10, 22 en X. Deze 

bevindingen moeten door koppelingsonderzoek in andere families worden bevestigd. 

De conclusie die uit deze onderzoeken voortvloeit is dat HLA klasse 2 genen, 

of genen die in de buurt van deze genen liggen deels het erfelijke risico op zowel de 

ziekte van Crohn als colitis ulcerosa bepalen. Buiten deze regio, zijn er voor de 

ziekte van Crohn nog geen genen bekend die een rol zouden kunnen spelen. Bij 

colitis ulcerosa is dit wel het geval, namelijk de genen voor interleukine-lß en 

interleukine-1 receptor antagonist, maar een functioneel verband tussen de 

verschillende allelen van deze genen en de produktie van de eiwitten moet nog 
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worden aangetoond. NRAMP1 en NRAMP2 spelen hoogstwaarschijnlijk geen rol in 

het ontstaan van IBD. Genoom scans hebben nu verschillende delen van het genoom 

aangewezen die nader moeten worden onderzocht op de aanwezigheid van risico 

factoren voor IBD. De vatbaarheidsloci op chromosoom 12 en 16 zijn bevestigd door 

onafhankelijke onderzoeken. In de toekomst moet de aanwezigheid van dergelijke 

loei op de andere chromosomen worden bevestigd. 
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