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SAMENVATTING 

De functie van het darmepitheel is complex. Enerzijds moet het alle benodigde 

voedingsstoffen absorberen uit het lumen, anderzijds heeft het een barrièrefunctie 

tussen het lumen en de bloedzijde. De barrièrefunctie is van groot belang, gezien het 

grote aantal parasieten, virussen en bacteria en hun gifstoffen die zich in het lumen 

bevinden, naast potentieel antigene, onvolledig verteerde voedselfragmenten. Het is 

dus begrijpelijk dat organismen een complex barrièresysteem hebben ontwikkeld. Dit 

systeem omvat de lage pH in de maag, de peptidasen die worden afgegeven door 

klierachtige structuren in het darmlumen, en de slijmlaag, die als een fysische barrière 

kan fungeren, en de peristaltiek die onverteerde voedselbestanddelen en bacteriën 

richting dikke darm transporteert. Lumen en slijmlaag fungeren ook als een substraat 

waar bijvoorbeeld afgegeven immunoglobulines interactie aan kunnen gaan met 

luminale antigenen, bacteriën en virussen. De enkelvoudige cellaag die de 

basaalmembraan bedekt en de cellen in de lamina propria kunnen worden beschouwd 

als de cellulaire effectoren die betrokken zijn bij het onderhouden van de 

barrièrefunctie. 

Het werk dat in dit proefschrift wordt beschreven is gericht op de epitheliale cellaag. 

Deze bestaat uit een groot aantal verschillende celtypen, die worden vernieuwd via een 

continue aanvoer vanuit de crypten naar de toppen van de villi. Tijdens de 

ontwikkeling van cryptcellen naar villuscellen verkrijgen zij nieuwe eigenschappen. 

Zo kunnen bijvoorbeeld alleen de villuscellen monosacchariden en aminozuren 

transporteren tegen een gradiënt van lumen naar celinterieur in, door gebruik te maken 

van de Na+ gradiënt. 

Een ander ontwikkelingsverschil is dat de tight junctions (kitlijsten) tussen cryptcellen 

minder strengen hebben en beschouwd worden als meer doorlaatbaar dan de tight 

junctions tussen de villuscellen. Er is nog steeds een discussie gaande over de vraag of 

de epitheelcellen tijdens hun rijping tot villuscellen hun Cl" secretiecapaciteit, de 

drijvende kracht voor watersecretie, verliezen. Uit electrofysiologische en 

immunocytochemische gegevens blijkt echter dat villuscellen en bovenliggende cellen 

in het colon ook Cl" afgeven. Bovendien zijn de Cl" kanalen die betrokken zijn bij Cl" 

secretie ook aanwezig in het villusepitheel en in bovenliggende cellen van het 

colonepitheel, tenminste in een deel van deze cellen. 
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Transport van voedingsstoffen 

Na orale opname worden voedselfragmenten afgebroken tot kleine moleculen door 

enzymen, die aanwezig zijn in mondslijm, maagslijm, in secreties van pancreas en 

galblaas, en door andere die aanwezig zijn op het oppervlak van het darmepitheel. In 

de dikke darm worden voedselfragmenten ook afgebroken door bacteriën. Uit een 

groot aantal publicaties kan worden afgeleid dat transport van kleine 

voedselmoleculen van het lumen naar de bloedzijde afhankelijk is van diffusie en van 

specifieke transportprocessen. De laatste zgn. carrier-gemedieerde processen zijn 

meestal direct of indirect gekoppeld aan de electrochemische gradiënt voor Na+, die in 

stand gehouden wordt door basolateraal gelokaliseerde adenosinetrifosfaat 

afhankelijke Na+K+-pompen. Naast dit actief transport bestaan er ook gefaciliteerde 

carrier-transportmechanismen, die gekoppeld zijn aan het concentratieverschil van 

nutriënten tussen het lumen en het epitheelcelinterieur. Men veronderstelt dat de 

diffusie plaatsvindt door waterige poriën in de membranen of door zulke poriën in de 

tight junctions, en voor lipofiele stoffen door de lipide laag van de membranen. Het 

transport van vet geschiedt onder meer door de formatie van micellen door galzuren, 

die vervolgens diffunderen door de waterige mucuslaag, alvorens opname door het 

epitheel plaatsvindt. 

Watertransport 

Men gaat ervan uit dat watertransport passief plaatsvindt van het (micro)gebied met 

lagere osmolariteit naar het (micro)gebied met hogere osmolariteit. Dus zal het 

transport van opgeloste stoffen over een waterdoorlaatbare barrière een waterstroom in 

dezelfde richting genereren. Deze veronderstelling is moeilijk aan te tonen, aangezien 

men in de meeste experimentele situaties een netto watertransport kan waarnemen 

zonder dat er een osmotische gradiënt aan te tonen is tussen de oplossingen aan beide 

kanten van het epitheel dat het water transporteert, en het veronderstelde verschil in 

osmolariteit van (micro)gebieden moeilijk te meten is. De meeste pogingen om 

concentraties van opgeloste stoffen in de laterale ruimte tussen de cellen te meten 

hebben echter verhoogde zoutcencentraties aangetoond. Water wordt getransporteerd 

via waterkanalen in recent ontdekte proteïnen in het membraan, de zogenoemde 

aquaporines en mogelijk ook via co-transport in proteïnen die tot voor kort als 

specifiek werden beschouwd voor Na+ gekoppeld glucosetransport. Verder kan 

watertransport plaatsvinden via poriën in de tight junctions. 
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Naast de passieve diffusie van opgeloste stoffen moet de mogelijkheid worden 

overwogen dat opgeloste moleculen worden meegesleept door de waterstroom door 

poriën, waarvan de afmetingen dit toelaten. Dit proces wordt solvent drag genoemd. 

Als de waterstroom door een barrière een grotere snelheid heeft dan de erin opgeloste 

stoffen, zal dit bovendien hun concentratie verhogen aan de kant van de barrière waar 

het water vandaan komt en verlagen aan de andere kant. Dit effect zal de 

diffusiegradiënt voor de opgeloste stoffen vergroten en wordt het solute concentration 

effect genoemd. Aldus kan het transport van water van het lumen door het epitheel 

naar de bloedzijde het transport van opgeloste stoffen beïnvloeden. 

Macromoleculair transport 

Normaal gesproken zijn de tight junctions ondoorlaatbaar voor grote moleculen, en 

worden essentiële macromoleculen, zoals Epidermal Growth Factor en 

Immunoglobuline G uit moedermelk, getransporteerd via specifieke receptor-

gemedieerde endocytose. Niet-essentiële, potentieel antigene grote moleculen worden 

normaal gesproken in zeer kleine hoeveelheden opgenomen vanuit het lumen, alleen 

via niet-specifieke endocytotische processen: gespecialiseerde, zogenoemde M-cellen 

hebben minder microvilli en vertonen een hoge endocytotische activeit. Hun 

gespecialiseerde functie is uitgebreid bestudeerd, en vooral hun nauwe associatie met 

onderliggende lymfocyten suggereert dat zij een sleutelrol spelen in de sampling van 

de darminhoud en de gecontroleerde aanbieding ervan aan het immuunsysteem. 

Enterocyten (transportcellen) in het epitheel vertonen echter ook endocytotische 

activiteit en hoewel de meeste macromoleculen na opname worden afgebroken in 

intracellulaire lysosomale compartimenten, kan een klein, maar significant deel ervan 

in intacte vorm worden getransporteerd. Dus kunnen enterocyten ook een rol spelen in 

het presenteren van luminale antigenen of hun fragmenten aan het immuunsysteem. 

De algemene opvatting is dat wanneer deze antigenen of hun immunogene 

afbraakprodukten aan het immuunsysteem worden gepresenteerd via deze wegen in 

normale fysiologische condities, het organisme een zogenaamde orale tolerantie voor 

deze luminale stoffen kan ontwikkelen. Dat wil zeggen dat een latere blootstelling aan 

deze stoffen geen immuunreactie teweegbrengt, zelfs niet in het geval van systemische 

blootstelling. 

Het is echter duidelijk dat zelfs een kleine afname van de barrièrefunctie van het 

darmepitheel aanleiding kan geven tot een verhoogde antigene belasting, die de 

capaciteit van homeostatische mechanismen te boven gaat, wat kan leiden tot orale 
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intolerantie, anaphylactische reacties of ontstekingsreacties. Het is dus duidelijk dat 

het meten van de doorlaatbaarheid van het epitheel, d.w.z. van zijn barrièrefunctie, 

belangrijk is om mogelijke epitheliale defecten te relateren aan klinische symptomen. 

Klinische permeabiliteitstesten 

De meest gebruikte niet-invasieve klinische permeabiliteitstesten zijn de zgn. "dubbel 

suiker" testen en testen die gebruik maken van mengsels van polyethyleenglycolen 

met een laag molecuulgewicht. Tegenwoordig worden deze testen veelvuldig gebruikt 

als een diagnostisch middel voor de barrièrefunctie van de darmwand. De dubbel 

suiker test detecteert de uitscheiding in de urine van oraal ingenomen, passief 

geabsorbeerde, niet gemetaboliseerde disaccharides en hexose suikers, meestal 

lactulose of cellobiose en mannitol of rhamnose. Bij gebruik van de dubbel suiker test 

wordt de urine-uitscheiding van lactulose (molecuulgewicht 342) beschouwd als een 

indicatie voor de doorlaatbaarheid van de tight junctions van het epitheel 

(paracellulaire doorlaatbaarheid). Om te compenseren voor individuele variaties in 

maagontledigingstijd en dunne darm passagetijd (peristaltiek) wordt de uitscheiding 

van lactulose uitgedrukt in verhouding tot de uitscheiding van het kleinere suiker 

mannitol (molecuulgewicht 182). Een toegenomen verhouding wordt beschouwd als 

een indicatie voor verhoogde doorlaatbaarheid van de darmwand. Toegenomen 

verhoudingen zijn gerapporteerd bij verschillende darmziekten, onder meer coeliakie, 

de ziekte van Crohn, virale enteritis en voedselallergie. De basale mechanismen die de 

doorlaatbaarheid van zulke teststoffen van verschillende groottes reguleren worden 

echter nog steeds niet volledig begrepen en blijven onderwerp van controverses in de 

interpretatie van deze testen. Ook de relatief hoge urine-uitscheiding van PEG's 

vergeleken bij suikers van hetzelfde molecuulgewicht heeft geleid tot discussie over 

de invloed van lipofiliciteit op de doorlaatbaarheid van PEG's. 

Korte inhoud van dit proefschrift 

Het eerste deel van dit proefschrift gaat over een veel gebruikte klinische test voor 

doorlaatbaarheid, de zgn. dubbel suiker test (bijv. de lactulose/mannitoltest en 

varianten daarop). De gebruikte stoffen worden oraal toegediend, zij worden niet 

gemetaboliseerd door het organisme en hun uitscheiding in de urine wordt gebruikt als 

een indicatie voor de hoeveelheid die de darmbarrière kan passeren, en aldus voor hun 

doorlaatbaarheid. 
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Hoofdstuk 2 geeft een uiteenzetting van de achtergrond van het extreem grote verschil 

(40 x) in doorlaatbaarheid tussen mannitol en lactulose. 

Op grond van vergelijkingen van de verhouding van deze stoffen in de urine van 

verschillende soorten dieren (in vivo) en deze transportverhouding in geïsoleerd 

darmweefsel (in vitro) veronderstelden wij dat het grote verschil in urine-uitscheiding 

tussen mannitol en lactulose te wijten was aan een extra drijvende kracht voor 

mannitoltransport, naast de diffusiegradiënt. Wij veronderstelden dat deze extra 

drijvende kracht het gevolg van solvent drag was, die gegenereerd wordt door de 

waterstroom van het lumen naar de villi ten gevolge van een osmotische gradiënt. 

Deze gradiënt kan worden gegenereerd en gehandhaafd door een tegenstroom 

versterkingssysteem, dat wordt gevormd door de tegenstroom uitwisselings

configuratie van de bloedvaten in de villi en het actief zouttransportmechanisme in de 

enterocyten. Solvent drag heeft alleen effect op moleculen die de poriën daadwerkelijk 

kunnen passeren, zoals mannitol, en mogelijk niet op de grotere lactulosemoleculen. 

Aldus kan de noemer in de lactulose/mannitol verhouding beïnvloed worden door het 

tegenstroom versterkingssysteem. Een vermindering van de mannitol urine-

uitscheiding zou dan aangeven dat dit systeem minder effectief is. Een aantal klinische 

symptomen wordt genoemd waarbij de lactulose/mannitol verhouding niet is vergroot 

door een verhoogde lactulosedoorlaatbaarheid, maar door een verlaagde 

mannitoldoorlaatbaarheid, waarschijnlijk ten gevolge van verminderd actief 

zouttransport, veranderingen in bloedtoevoer of verkorting van de villi. 

In hoofdstuk 3 hebben wij deze hypothese getoetst door luminale perfusie 

experimenten in segmenten met intacte bloedvoorziening van de dunne darm van de 

kat, een diersoort met een efficiënt tegenstroom versterkingssysteem, dat vergelijkbaar 

is met dat van de mens. Perfusie oplossingen met variërende Na+ en glucose 

concentraties werden gebruikt om verschillen in tegenstroomversterking te 

veroorzaken, resulterend in verschillen in wateropname. Wij vonden een correlatie 

tussen de mannitol klaring uit het lumen en de wateropname, maar geen effect van 

watertransport op de klaring van Cr-EDTA, een molecuul met een vergelijkbare 

moleculaire diameter als lactulose. Wij concluderen dat deze resultaten onze 

hypothese, zoals gesteld in hoofdstuk 2, bevestigen. 

Een andere groep doorlaatbaarheidsindicators, die veel worden gebruikt in de 

klinische praktijk, zijn mengsels van polyethyleenglycolen (PEGs) van laag 

molecuulgewicht (300-700 D). Een controverse bij de interpretatie van de urine 

uitscheiding van deze PEGs is dat zij, ondanks hun hogere molecuulgewicht 

uitscheidingskarakteristieken vertonen die vergelijkbaar zijn met die van mannitol. Dit 
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wordt enerzijds toegeschreven aan de lineaire vorm van deze moleculen, anderzijds 

aan het feit dat hun lipofiliciteit hoger is dan die van mannitol. In het vierde hoofdstuk 

hebben wij het effect van watertransport gemeten op de klaring van verschillende 

molecuulgroottes van PEG, en wij hebben deze vergeleken met de klaring van een 

veel lipofielere stof, polypropyleenglycol (PPG), wederom in de luminaal 

geperfuseerde dunne darm van de kat. Wij tonen aan dat wateropname de klaring van 

kleinere PEG moleculen sterk beïnvloedt. Uit de vergelijking van de klaring van PEGs 

en PPGs concluderen wij dat de hoge doorlaatbaarheid van PEG niet te wijten is aan 

de hogere lipofiliciteit van PEG, vergeleken met mannitol. De hogere lipofiliciteit van 

kleinere PEG moleculen kan desondanks wel een rol spelen in het verdelingsvolume 

in het lichaam, wat mogelijk kan verklaren waarom de urine uitscheiding van kleine 

PEG moleculen onvolledig is. Wij bevelen dan ook aan om veel grotere 

molecuulgewichten van PEG te gebruiken als doorlaatbaarheidsindicator. 

In het tweede deel van dit proefschrift hebben wij geprobeerd de doorlaatbaarheid van 

de geïsoleerde dunne darm te moduleren, in het bijzonder voor grote moleculen die 

antigene activiteit kunnen vertonen. Als modulatoren hebben wij secretie inducerende 

stoffen gebruikt, forskoline als equivalent voor vasointestinaal peptide en carbachol 

als equivalent voor acetylcholine. Deze twee soorten stoffen kunnen worden 

beschouwd als voorbeelden van activatoren van de twee meest belangrijke 

intracellulaire routes die tot Cl" secretie kunnen leiden en daarmee tot watersecretie. 

Deze studie heeft als achtergrond de klinische observatie dat diarrhée soms is 

gerelateerd aan de ontwikkeling van verhoogde doorlaatbaarheid voor 

macromoleculen en allergische sensibilisatie voor voedselantigenen. Een tweede reden 

is dat secretie veroorzakende stoffen in experimenten met geïsoleerd darmweefsel in 

vitro een verandering in de elektrische weerstand van het epitheel kunnen 

veroorzaken. 

In hoofdstuk 5 beschrijven wij dat activatie van de intracellulaire cAMP route door 

forskoline de Cl" geleidbaarheid van de tight junctions kan verhogen, naast de activatie 
T i 

van het cellulaire Cl" secretiemechanisme. Activatie van de intracellulaire Ca en 

PKC route met carbachol had geen effect op de Cl" geleidbaarheid van de tight 

junctions, terwijl het cellulaire Cl" secretiemechanisme wel wordt geactiveerd. De 

fysiologische functie van verhoogde Cl" geleidbaarheid van de tight junctions is tot op 

heden niet duidelijk. 

In hoofdstuk 6 laten wij zien dat activatie van de Ca2+ en PKC route met carbachol de 

doorlaatbaarheid voor macromoleculen in de geïsoleerde rattendarm kan verhogen, 

maar dat de activatie van de cAMP route met forskoline hierop geen effect heeft. Deze 
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verhoogde doorlaatbaarheid blijkt gerelateerd te zijn aan activatie van muscarine 

receptoren in het epitheel door carbachol. De verhoogde doorlaatbaarheid voor 

macromoleculen blijkt vooral plaats te vinden via de tight junctions en in mindere 

mate via verhoogde endocytose. Een tweede conclusie uit observaties in de 

hoofdstukken 5 en 6 is dat de verhoogde doorlaatbaarheid voor macromoleculen niet 

noodzakelijk gerelateerd is aan een afname in de elektrische geleidbaarheid van het 

epitheel, zoals veelvuldig wordt verondersteld. 

In hoofdstuk 7 wordt de algemeenheid van het carbacholeffect op de 

macromoleculaire doorlaatbaarheid van de dunne darm onderzocht in een andere 

diersoort, de cavia. De dieren werden gesensibiliseerd voor koemelk om de mogelijke 

interactie te onderzoeken tussen de verhoogde doorlaatbaarheid geïnduceerd door 

carbachol en de verhoogde doorlaatbaarheid geïnduceerd door mestcelprodukten uit 

gesensibiliseerde mestcellen, die eerder is aangetoond door Heyman. Wij 

constateerden dat de paracellulaire doorlaatbaarheid voor macromoleculen in de dunne 

darm van cavia's zowel door carbachol als door mestcelprodukten werd verhoogd. Bij 

maximale activatie zijn deze effecten niet additief, wat suggereert dat carbachol en 

mestcelprodukten in de enterocyten dezelfde intracellulaire routes activeren. Verder 

laten wij zien dat de dunne darm van de cavia een hoge cholinerge tonus heeft, wat 

mogelijk de gevoeligheid van deze soort voor orale sensibilisatie met 

voedingsantigenen kan verklaren. 

Uitgaande van de genoemde effecten van carbachol veronderstelden wij, dat wanneer 

dieren stress ondervinden, dit kan leiden tot activatie van het darmzenuwstelsel, 

hetgeen op zijn beurt een verhoogde doorlaatbaarheid voor macromoleculen teweeg 

zou kunnen brengen. Een effect van acute immobilisatiestress op de doorlaatbaarheid 

van de darm voor Cr-EDTA en op Cl" secretie van de darm was eerder bij ratten 

aangetoond door Saunders et al. 

In hoofdstuk 8 hebben wij bij ratten het effect onderzocht van verschillende niveaus 

van subchronische geluidsstress op de doorlaatbaarheid van de dunne darm voor 

macromoleculen. Het bleek dat dieren die werden blootgesteld aan witte ruis met een 

niveau van 95 dB een verhoogde macromoleculaire doorlaatbaarheid vertoonden, die 

vooral door een verhoogde endocytose tot stand kwam. 

In het derde deel van dit proefschrift (hoofdstuk 9) geven wij een overzicht van de 

resultaten van in vitro transportstudies, gebruikmakend van humane dunne 

darmbiopten met een zeer klein oppervlak (1,1 mm2). De belangrijkste conclusies uit 

deze experimenten zijn 1) dat het mogelijk is om deze zogenoemde endoscopische 

knip-biopten te gebruiken voor dergelijke studies, 2) dat carbachol ook in humane 
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biopten de doorlaatbaarheid voor macromoleculen kan verhogen, 3) dat een spontane 

verhoogde doorlaatbaarheid voor macromoleculen op kan treden bij een deel van de 

patiënten met chronische diarrhée zonder duidelijke oorzaak, 4) dat ook kinderen met 

microvillus inclusion disease een verhoogde paracellulaire doorlaatbaarheid voor 

macromoleculen vertonen en 5) dat deze verhoogde paracellulaire doorlaatbaarheid 

althans in vitro geblokkeerd kan worden door een niet nader gespecificeerde stof, hier 

genoemd SIEPIE, waar wij in het kader van dit proefschrift niet nader op in zullen 

gaan. 


