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Samenvattingg & Conclusies 

Hett concept van viscerale hypersensitiviteit heeft inmiddels een vaste plaats 
gekregenn in ons denken over het ontstaan van symptomen bij functionele 
maagdarmm ziekten (FMDZ). Sinds het oorspronkelijke artikel van Ritchie in 1973 
hebbenn verscheidene onafhankelijke onderzoeksgroepen bevestigd dat patiënten 
mett het prikkelbaar darmsyndroom (PDS) een verhoogde gevoeligheid vertonen 
voorr het mechanisch oprekken van de darm. Een vergelijkbaar fenomeen werd ook 
gezienn bij patiënten met functionele dyspepsie (FD), die overgevoelig waren voor 
oprekkingg van de (proximale) maag. In het geval van een hypersensitieve darm 
kunnenn normale, fysiologische prikkels ervaren worden met een toegenomen 
intensiteitt of zelfs als pijn, terwijl locale reflexen die de darm motoriek en 
darmsecretiee reguleren verstoord kunnen raken. Inderdaad is het zo dat buikpijn en 
ongemak,, geassocieerd met verstoringen van de normale darmmotoriek 
kenmerkendd zijn voor de symptomatologie van zowel PDS als FD, zonder dat 
daarvoorr structurele afwijkingen van de maag of darm aantoonbaar zijn. Het is 
belangrijkk te onderkennen dat viscerale hypersensitiviteit niet bij alle patiënten met 
klachtenn van PDS of FD kan worden aangetoond, maar bij ongeveer 50% tot 60% 
vann de patiënten. Overgevoeligheid van het maagdarm stelsel zou dus alleen een rol 
kunnenn spelen bij een bepaalde subpopulatie van patiënten met FMDZ, die 
mogelijkk onderscheiden dient te worden van de groep patiënten met een normale 
gevoeligheid,, niet alleen wat betreft de onderliggende pathofysiologie maar ook de 
behandeling.. In dit proefschrift hebben we op een rij gezet hoeveel klinisch bewijs 
err bestaat vanuit de beschikbare literatuur, dat viscerale hypersensitiviteit een 
mogelijkk therapeutisch doelwit zou kunnen vormen voor de behandeling van 
FMDZ.. Daarnaast hebben we de mogelijke relatie tussen het bestaan van viscerale 
hypersensitiviteitt en symptomen in FMDZ verder onderzocht. Tenslotte hebben we 
bewijss verzameld om richting te kunnen geven aan toekomstige farmacologische 
interventiess die tot doel hebben de viscerale gevoeligheid te verminderen 

HOOFDSTUKK 1 bestaat uit een systematisch literatuuronderzoek gericht op het 
verzamelenn van bewijs dat het herstellen van de normale gevoeligheid verlichting 
kann geven aan patiënten met PDS of FD. Vij f klassen van geneesmiddelen met 
vermeendee effecten op de gevoeligheid van het maagdarm stelsel en waarvan 
gecontroleerdee gegevens beschikbaar waren ten aanzien van hun klinische 
werkzaamheidd werden geselecteerd. Deze vijf klassen betroffen de opioïden, 
serotoninergee middelen, antidepressiva, somatostatine analogen en ot2-adrenerge 
agonisten.. Er werden verscheidene goed opgezette studies gevonden die op 
overtuigendee wijze de effectiviteit van de modernere middelen als alosteron en 
tegaserodd aantonen, maar ook van bestaande geneesmiddelen als tricyclische 
antidepressivaa en loperamide. Echter, we konden geen overtuigend bewijs vinden 
datt deze middelen ook daadwerkelijk de gevoeligheid van de darm verminderen bij 
mensen.. Andersom bleken andere klassen van geneesmiddelen waarvan de 
pijnstillendee effecten op de menselijke darm goed lijken te zijn aangetoond, zoals 
kappa-opioïdd agonisten en somatostatine analogen, weinig werkzaam te zijn in de 
kliniek.. Hierbij dient te worden aangemerkt dat de vermeende effecten op de 
gevoeligheidd van de darm van veel van de door ons geselecteerde middelen niet 
goedd bleken te zijn onderzocht bij de mens. Verder is de aanname dat vooral 
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patiëntenn die aantoonbaar hypersensitief zijn de meeste baat zouden moeten 
hebbenn bij deze klassen van geneesmiddelen niet goed onderzocht. In tegenstelling 
tott wat algemeen lijk t te zijn geaccepteerd concluderen wij daarom dat het nog 
steedss controversieel is in hoeverre het behandelen van viscerale hypersensitiviteit 
bijj  FMDZ zou leiden tot klachtenverlichting en dat dit concept verdere validatie 
behoeft.. Dit houdt in goed opgezet klinisch onderzoek met 'echte' viscerale 
analgeticaa en zorgvuldige selectie van subgroepen. 

Omm verdere ondersteuning te vinden voor de hypothese dat patiënten met of 
zonderr hypersensitiviteit verschillende subgroepen van FMDZ vormen met een 
verschillendee pathofysiologie, hebben we ook onderzoek gedaan naar de associatie 
tussenn de aanwezigheid van een hypersensitiviteit en specifieke symptomen. 
Dergelijkee associaties zouden verder het belang van viscerale hypersensitiviteit bij 
hett ontstaan van klachten ondersteunen, en zouden tevens kunnen helpen om op 
grondd van klinische kenmerken subgroepen te selecteren voor toekomstige studies. 
Inn HOOFDSTUK 2 laten we zien dat ondanks de overtuigende verschillen in de 
gevoeligheidd van de darm er geen verschil bestaat met welke symptomen 
hypersensitievee PDS patiënten en PDS patiënten met een normale gevoeligheid 
zichh presenteren. Het is daarom niet mogelijk deze twee subgroepen te scheiden op 
grondd van klinische kenmerken. In HOOFDSTUK 3 laten we zien dat ook bij 
patiëntenn met FD geen verband kon worden aangetoond tussen specifieke 
symptomenn en het al dan niet aanwezig zijn van hypersensitiviteit. Verder kon ook 
geenn verband worden gevonden tussen specifieke symptomen en een verstoorde 
maagaccommodatiee na voedsel inname, een ander voorgesteld mechanisme voor 
hett ontstaan van symptomen bij FD. Hoewel deze bevindingen tegengesteld zijn 
aann die van eerdere, vergelijkbare studies, suggereren ze dat de rol van de 
proximalee maag bij het ontstaan van dyspeptische symptomen gering is. 

Omm mogelijke nieuwe behandelingen te ontwikkelen voor de toekomst is het 
verderr belangrijk om kennis te verzamelen over de receptoren en stoffen die 
betrokkenn zijn bij de bewustwording van prikkels afkomstig van organen (de 
visceralee perceptie). Op het moment berust veel van die kennis op onderzoek bij 
dierenn en kan niet simpelweg worden geprojecteerd op de mens. Gebaseerd op die 
dierstudiess hebben we twee belangrijke mediatoren van de viscerale perceptie 
uitgelichtt om verder te onderzoeken bij de mens, namelijk de N-methyl-D-aspartaat 
(NMDA )) receptor en stikstofoxide (NO). 

Bijj  somatische pijn (d.w.z. pijn niet afkomstig van de organen) lijken NMDA 
receptorenn alleen een rol te spelen bij chronische pijn en bij wat in de Engelse 
literatuurr 'wind-up-like pain' heet, dus waarbij pijngeleidende zenuwstructuren 
verhoogdd prikkelbaar zijn. Bij de viscerale perceptie echter, lijken NMDA 
receptorenn niet alleen een rol spelen in vergelijkbare chronische of hypersensitieve 
condities,, maar ook bij het verwerken van acute (pijnlijke- en niet-pijnlijke) prikkels 
inn normale, niet beschadigde weefsels. Met dit als achtergrond hebben we het effect 
vann twee verschillende NMDA receptor antagonisten bestudeerd op de 
gevoeligheidd van de maag in gezonde vrijwilligers. In HOOFDSTUK 4 beschrijven we 
eenn onderzoek naar het effect van dextromethorfan (een antihoestmiddel) op de 
gevoeligheidd voor het oprekken van de maag middels een in de maag geplaatste 
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ballon.. Geheel tegen de verwachting in bleek dat dextromethorfan de gevoeligheid 
voorr de maag eerder verhoogt dan verlaagt. Echter, dextromethorfan werkt niet 
alleenn op de NMDA receptor maar ook op verschillende andere receptoren in het 
centraall  zenuwstelsel. Daarom wordt in HOOFDSTUK 5 een vergelijkbaar onderzoek 
beschrevenn met S(+)ketamine, een andere NMDA receptor antagonist echter met 
eenn meer selectieve binding aan de NMDA receptor. In tegenstelling tot 
dextromethorfann had S(+)ketamine geen enkel effect op de gevoeligheid van de 
maag,, zodat het effect van dextromethorfan toegeschreven zou kunnen worden aan 
eenn niet specifiek effect van het middel op andere structuren dan de NMDA 
receptor.. Dit suggereert dat het blokkeren van NMDA receptoren bij gezonde 
proefpersonenn geen effect heeft op de viscerale gevoeligheid. De mogelijke rol van 
NMDAA receptoren ïn hypersensitieve condities, zoals bij FMDZ moet nog verder 
wordenn onderzocht. 

Dee effecten van L-NMM A (een stof die de aanmaak van NO blokkeert) op de 
gevoeligheidd voor het oprekken van de maag en de endeldarm bij gezonde 
vrijwilliger ss zijn beschreven in HOOFDSTUK 6 en HOOFDSTUK 7. L-NMM A had 
geenn effect op de gevoeligheid van maag of de endeldarm, hetgeen aangeeft dat NO 
geenn grote rol speelt bij de viscerale gevoeligheid van gezonde proefpersonen. Wat 
betreftt het effect op de tonus (wandspanning) werden verschillende effecten gezien 
voorr de maag en de endeldarm. L-NMM A verminderde het maagvolume en 
blokkeerdee de toename in maagvolume na voedsel inname, terwijl het volume van 
dee endeldarm onveranderd bleef. We concluderen dan ook dat NO betrokken is bij 
hett handhaven van de tonus van de maag, maar niet van de endeldarm. 

Omdatt NO mogelijk wel een rol zou kunnen spelen in het geval van een 
hypersensitievee darm hebben we tevens het effect van L-NMM A bestudeerd op de 
gevoeligheidd van de endeldarm bij PDS patiënten met bewezen hypersensitiviteit 
(HOOFDSTUKK 7). In tegenstelling tot gezonde vrijwilligers gaven PDS patiënten die 
behandeldd werden met L-NMM A later pijn of ongemak aan bij het stapsgewijs 
opblazenn van de ballon, zonder dat de tonus of de elasticiteit van de endeldarm 
veranderde.. In overeenstemming met eerdere dierexperimetele studies zou dit 
suggererenn dat NO betrokken is bij de overgevoeligheid van de darm bij PDS. 

HOOFDSTUKK 8 beschrijft een onderzoek naar de mogelijke pijnstillende effecten 
opp de endeldarm van fluoxetine (een SSRI klasse antidepressivum) bij patiënten met 
PDS.. Onze belangrijkste bevinding is dat fluoxetine geen aantoonbaar effect had op 
dee gevoeligheid van de darm, zodat de pijnstillende eigenschappen bij PDS 
patiëntenn beperkt lijken. Bovendien werd er geen effect gezien op PDS symptomen 
inn de totale groep patiënten. Echter, de subgroep van patiënten waarbij 
daadwerkelijkk overgevoeligheid van het de endeldarm werd gevonden gaf wel 
minderr pijn aan tijdens de behandeling met fluoxetine. Hoewel deze gegevens met 
enigee voorzichtigheid dienen te worden betracht gezien het kleine aantal patiënten 
zouu dit consequenties kunnen hebben voor toekomstige onderzoeken naar de 
mogelijkee pijnstillende effecten van SSRI's bij FMDZ, aangezien hypersensitieve 
patiëntenn mogelijk beter reageren op dit type behandeling. In hoeverre dit kan 
wordenn bevestigd en hoe dit zou kunnen worden verklaard moet blijken uit verdere 
studies. . 
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Ondankss het gebrek aan overtuigend bewijs dat geneesmiddelen die de gevoeligheid 
vann het maagdarm stelsel verminderen daadwerkelijk werkzaam zijn en de slechte 
correlatiee met symptomen kan viscerale hypersensitiviteit toch een belangrijke rol 
spelenn bij de pathogegenese en behandeling van FMDZ. Het is daarom belangrijk 
doorr te gaan met het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen die de viscerale 
gevoeligheidd verminderen, gebaseerd op gegevens uit dierexperimentele modellen. 
Wanneerr die nieuwe middelen geselecteerd worden voor gebruik bij mensen dient 
tee worden onderkent dat de effecten kunnen verschillen tussen individuen met een 
normalee gevoeligheid van de darm en hypersensitieve individuen. Wij vonden dat L-
NMM AA alleen effectief was bij PDS patiënten met bewezen hypersensitiviteit en 
niett in gezonde vrijwilligers, hetgeen suggereert dat dergelijke pijnstillende middelen 
alleenn effectief zouden kunnen zijn in hypersensitieve condities. Deze kennis is 
uiteraardd belangrijk bij de verdere evaluatie van geneesmiddelen. 

Tott nu toe werd er bij klinische studies naar FMDZ geen onderscheid gemaakt 
tussenn subgroepen van patiënten met of zonder aantoonbare hypersensitiviteit. Wij 
denkenn dat het ultieme bewijs voor het concept van viscerale hypersensitiviteit 
alleenn geleverd kan worden als klinische studies zodanig worden opgezet dat alleen 
patiëntenn met bewezen hypersensitiviteit worden geïncludeerd. Dit roept vervolgens 
dee vraag op hoe deze patiënten te selecteren. Aangezien wij hebben aangetoond dat 
FMDZZ patiënten met hypersensitiviteit niet van patiënten met een normaal gevoelig 
maagdarmm stelsel kunnen worden onderscheiden op grond van klinische kenmerken 
off  met niet-invasieve technieken, blijf t het mechanisch oprekken van de darm met 
behulpp van de barostat het onderzoek van keuze. Hierbij dient te worden 
aangemerktt dat dit een invasief en weinig fysiologisch onderzoek betreft, dat duur 
is,, tijdrovend en vaak ongemakkelijk voor patiënten. Het moge duidelijk zijn dat 
dezee benadering het zo mogelijk nog moeilijker maakt om op grote schaal klinisch 
onderzoekk te verrichten bij patiënten met FMDZ, hetgeen de noodzaak tot het 
ontwikkelenn van nieuwe, meer fysiologische technieken om de viscerale 
gevoeligheidd te onderzoeken verder onderstreept. 
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