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ChapterChapter 8 

8.11 - Achtergronden 

8.1.18.1.1 Functie van de darm 
Ditt proefschrift gaat over het effect van stress op de barrièrefunctie van de darmwand. 
Dagelijkss passeren grote hoeveelheden voedsel de darm, en staat het lichaam bloot aan 
potentiëlee bedreigingen door (producten van) bacteriën en andere parasieten. De darmwand is 
gespecialiseerdd in het opnemen van in het spijsverteringskanaal bewerkte voedingsbestand-
delen,, water en ionen, maar ook in het tegenhouden van de entree van ongewenste stoffen en 
parasietenn in het lichaam. Cellen die hierbij een belangrijke rol spelen, zijn 'epitheelcellen' 
diee samen het 'epitheel' vormen. Dit epitheel is de binnenbekleding van de darmwand en 
neemtt bij de mens, als het zou worden uitgespreid, een oppervlakte in beslag ter grootte van 
eenn tennisbaan. De epitheelcellen zijn aan elkaar verbonden door structuren die we 'tight 
junctions'' noemen, en die normaliter alleen maar ionen en water doorlaten. 

8.1.28.1.2 Stress en darmdoorlaatbaarheid 
Inn ratten is aangetoond dat blootstelling aan fysieke en/of psychologische stress de 
doorlaatbaarheidd ('permeabiliteit') van het epitheel voor kleine en grote moleculen kan 
verhogen,, zowel door transport via de tight junctions, dus tussen de cellen door 
('paracellulair'),, als via de epitheelcellen zelf ('transcellulair'). Ook in patiënten met diverse 
darmaandoeningenn wordt een verhoogde permeabiliteit aangetroffen, en het is bekend dat de 
klachtenn verergeren als de patiënt stress ervaart. Deze door stress veroorzaakte verhoging van 
dee permeabiliteit zou daar heel goed een rol bij kunnen spelen. Immers, de verhoogde 
doorlaatbaarheidd van het epitheel vergemakkelijkt misschien de toegang van potentieel 
schadelijkee stoffen tot de cellen van het immuunsysteem, dat sterk vertegenwoordigd is in de 
darmwandd (het 'mucosale immuunsysteem'). Deze stoffen kunnen bijvoorbeeld (delen van) 
eiwittenn ('antigenen'), of toxines afkomstig van bacteriën zijn. Het mucosale immuunsysteem 
kann op deze stoffen reageren met een sterke afweerreactie, waardoor voedselallergieën of 
ontstekingenn kunnen ontstaan. Op deze manier zou stress dus schadelijke gevolgen kunnen 
hebbenn voor de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren. Kunnen hebben, want 
bewezenn is het niet. In dit proefschrift hebben we wel geprobeerd daar een indicatie voor te 
krijgen. . 

Eenn van de belangrijkste links tussen psychologische en/of fysieke stress en een verhoogde 
darmpermeabiliteitt voor antigenen en andere grote moleculen ('macromoleculen') is 
hoogstwaarschijnlijkk de vaguszenuw. Dat is een tak van het vegetatieve zenuwstelsel. Het 
vegetatievee zenuwstelsel reguleert veel 'onwillekeurige' processen zoals spijsvertering en 
ademhaling.. Dit zenuwstelsel bestaat uit twee hoofdtakken die min of meer complementair 
zijn,, en die de sympathicus en de parasympathicus worden genoemd. Met name de 
sympathicuss speelt een belangrijke rol bij stressreacties (vechten, vluchten, verhoging van de 
hartslag,, droge mond) en veroorzaakt de afgifte van het welbekende hormoon adrenaline. De 
parasympathicuss brengt het lichaam weer in evenwicht na een stressreactie (verlaging van de 
hartslag,, spijsvertering, rust) en is sterk betrokken bij de regulatie van de darm via de vagus 
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zenuw.. De signaalstof ('neurotransmitter') van de parasympathicus is acetylcholine. Dit 
acetylcholinee bindt in de darm voornamelijk aan muscarinereceptoren. In experimenten met 
rattenn is gebleken dat bij blokkade van deze receptoren door de antagonerende stof atropine 
hett effect van stress op de doorlaatbaarheid van de darm tenietgedaan wordt. Ook uit andere 
experimentenn is gebleken dat de vaguszenuw een heel belangrijke rol speelt in de overdracht 
vann het stresssignaal uit de hersenen op de darm. In de hersenstam liggen schakelstations 
tussenn de vaguszenuw en de hogere hersengebieden die zo'n signaaloverdracht mogelijk 
maken. . 

Kortom,, het startpunt voor het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift is dat stress - in 
rattenn - de doorlaatbaarheid van de darm voor macromoleculen verhoogt, waarschijnlijk door 
tussenkomstt van de vaguszenuw, en we veronderstellen dat dit de ontwikkeling van 
voedselallergiee zou kunnen induceren. 

8.1.38.1.3 Individuele variatie 
Eenn belangrijke waarneming is dat niet alle individuen in gelijke mate vatbaar zijn voor deze 
effecten.. Dat zou iets te maken kunnen hebben met een verschil in stressreactie ('copingstijl') 
diee zowel een gedragsmatige als fysiologische component in zich heeft. Wanneer individuen 
bijvoorbeeldd verschillen in de mate waarin activering van de vaguszenuw plaatsvindt ten 
gevolgee van stress, zou dat een verklaring kunnen zijn voor een verschil in permeabiliteit van 
hett darmepitheel en daardoor voor het verschil in gevoeligheid voor het effect van stress op 
dee gezondheid. In dit proefschrift is daarom onderzoek gedaan naar de effecten van een zelfde 
'stressor'' (datgene wat de stress veroorzaakt) op de darmpermeabiliteit bij representanten van 
tweee verschillende 'copingstijlen'. De ene soort copingstijl noemen we 'reactief, de andere 
'proactief.. De reactieve kenmerkt zich door een hele sterke respons van de hypothalamus-
hypofyse-bijnierschors-ass die meetbaar is als een sterke verhoging van het stresshormoon 
corticosteronn (bij knaagdieren) of Cortisol (bij varkens en mensen) in het bloed. De 
gedragsmatigee kenmerken zijn een hoge mate van bewegingsloosheid ('immobiliteit'), of het 
makenn van terugtrekkende bewegingen of voorzichtige verkenningen. Het omgaan met de 
emotionelee impact van de stressor lijk t belangrijker dan vecht of vluchtgedrag. Ook de 
vaguszenuww van de parasympathicus schijnt een belangrijke rol te spelen bij deze 
stressreactie.. In tegenstelling tot de reactieve copingstijl kenmerkt de proactieve zich door een 
sterkee sympatische reactie die ook meetbaar is in het bloed als een sterke verhoging van het 
stresshormoonn adrenaline. Dit hormoon maakt het lichaam klaar voor snelle reacties, voor 
vecht-- of vluchtgedrag. Individuen die voornamelijk deze copingstijl hanteren, proberen de 
stressorr dus te manipuleren: 'hij eruit of ik eruit'. De ene copingstijl is trouwens niet per 
definitiee beter dan de andere, dat hangt af van de situatie. In het ene geval is de reactieve 
coperr beter af, in het andere geval de proactieve. Verder zijn de verschillen proactief en 
reactieff  niet absoluut. Ze kunnen worden beschouwd als modelmatige extremen in een 
populatie. . 
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8.22 Doel van het onderzoek 

Dee titel van het proefschrift is 'Stressgeïnduceerde verhoging van de darmpermeabiliteit: een 
algemeenn biologisch verschijnsel?' 
Driee vragen hebben we geprobeerd te beantwoorden, waarbij de nadruk lag op de tweede 
vraag,, en de eerste vraag als opstapje en de laatste vraag als voorzet voor vervolgonderzoek 
zijnn bedoeld: 
1.. Kan datgene wat in ratten is gevonden (nl. 'stress verhoogt de darmpermeabiliteit voor 

macromoleculen')) nagebootst worden in muizen, en is het dus een meer algemeen geldig 
principe? ? 

2.. Zo ja, kunnen verschillen in copingstijl gerelateerd worden aan verschillen in 
gevoeligheidd voor door stress geïnduceerde permeabiliteitverhoging? 

3.. Als de darmdoorlaatbaarheid verhoogd is ten gevolge van blootstelling aan stress, leidt dat 
dann ook tot een inductie van allergie tegen voedingsbestanddelen? Immers, antigenen 
krijgenn dan gemakkelijker toegang tot het mucosale immuunsysteem. 

All  het onderzoek werd in vitro (in zogenaamde 'Ussingkamers') uitgevoerd met stukjes 
dunnee darm. Ussingkamers zijn uitgevonden door de Deense meneer Ussing en bestaan uit 
tweee kunststof compartimentjes waartussen een stukje darmweefsel kan worden gespannen. 
Dee compartimentjes worden gevuld met een oplossing van water en zouten (een 
'Ringeroplossing')) dat continu op temperatuur wordt gehouden (37°C, lichaamstemperatuur) 
enn doorgast wordt om de zuurgraad op peil te houden. In zo'n oplossing kunnen de stukjes 
weefsell  een paar uur overleven. Ondertussen kunnen er metingen aan worden verricht. Dit 
gebeurtt dus niet in het levende dier zelf, in vivo, maar in vitro. Doorlaatbaarheid van het 
weefsell  hebben we in deze opstelling gemeten door aan de ene kant van het weefsel (de kant 
vann de darmholte, dus de 'mucosale' kant) een modelmolecuul (mierikswortelperoxidase 
(HRP),, een eiwit van 40 kiloDalton) toe te voegen en aan de andere kant (de bloedkant of 
'serosale'' kant) in de tijd verschillende monsters te nemen. Door in die monsters de 
concentratiee van HRP te analyseren konden we vaststellen hoe snel het HRP door het weefsel 
konn komen. Dat is een maat voor de doorlaatbaarheid van het weefsel. Verder konden we 
elektrischee afleidingen van het weefsel doen door de Ussingkamers uit te rusten met 
elektrodes.. Door middel van die elektrische afleidingen konden we bijvoorbeeld de weerstand 
vann het weefsel meten, wat iets verteld over de barrière voor ionen (geladen deeltjes), of de 
kortsluitstroom,, een maat die iets vertelt over de uitscheiding van ionen door de 
epitheelcellen. . 

8.33 Resultaten en conclusies uit het onderzoek 

8.3.11 - Effect van stress op darmpermeabiliteit in muizen (hoofdstuk 2,3,6) 
Mett betrekking tot de eerste vraag werden twee muizenstammen getest, de Balb/C muis en de 
Wildee huismuis (Mus musculus domesticus). De eerste soort wordt veel gebruikt in 
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immunologischh onderzoek, de tweede soort wilden we in vervolgonderzoek met betrekking 
tott vraag 2 gebruiken. 
Verschillendee typen stressoren (bekend uit eerder onderzoek) zorgden in deze muizen voor 
eenn verhoogde permeabiliteit voor macromoleculen. Deze stressoren waren 'restraint' (de 
muiss werd hierbij ingesloten in een soort dwangbuisje) gedurende 1 of 2 uur op 
kamertemperatuurr (20°C), waarbij de muis soms de laatste 10 minuten in een koude 
omgevingg (8°C, koude-restraint) werd geplaatst, of 'sociale isolatie' gedurende 4 uur of 3 
dagen,, of een reeks van verschillende stressoren (koude-restraint, isolatie en zwemmen (3 
minutenn bij 32°C)). Dit effect van diverse typen stressoren was reversibel: enkele dagen na 
stresss was de permeabiliteit van de darmen van gestresste muizen niet meer afwijkend van 
controlemuizen. . 

Hett bleek ook dat het tijdstip van de dag van belang was voor dit effect: als de muizen aan 
hett begin van de donkerfase - dat is hun actieve dagdeel - werden blootgesteld aan de 
stressor,, bleek de darmdoorlaatbaarheid niet te zijn verhoogd. Werden de dieren tijdens een 
lateree periode van hun actieve fase, of aan het begin van de lichtfase - de rustfase - aan stress 
blootgesteld,, dan bleek de permeabiliteit wel te zijn verhoogd ten opzichte van controledieren. 
Inn deze fases was de darm gedeeltelijk gevuld met voedselresten, hetgeen niet het geval was 
inn de groep dieren die helemaal in het begin van de donkerfase werden getest: ze hadden dan 
nogg niet gegeten. Zowel het tijdstip van de dag ('bioritme') als de mate van darmvulling en de 
bijbehorendee activiteit van de darm zouden dus van belang kunnen zijn bij het effect van 
stresss op de darm-doorlaatbaarheid in muizen. 

Ookk bleek dat het chronisch bloot stellen aan stress van muizen juist een omgekeerd effect 
kann sorteren: de darmpermeabiliteit in Balb/C muizen was juist heel laag na 5 periodes van 
koude-restraintt stress binnen 22 dagen. Dit zou op een bescherming kunnen duiden. 

Wellichtt zijn er ook andere factoren die medebepalend zijn voor het uiteindelijke effect van 
blootstellingg aan stressoren op de darmpermeabiliteit. Bijvoorbeeld verschillen in 
sexhormoonconcentratiess van vrouwtjes met een hormonale cyclus. (We maakten bij alle 
experimentenn gebruik van vrouwtjes, voornamelijk omdat deze weinig agressief zijn bij 
socialee huisvesting, in tegenstelling tot mannetjes. Omdat we inmiddels ook hadden 
aangetoondd dat het individueel huisvesten van dieren (sociale isolatie) de permeabiliteit kon 
verhogenn wilden we meerdere dieren in één kooi zetten.) Een andere variabele zou het 
verschill  in sociale rang kunnen zijn tussen de verschillende dieren. Of een verschil in 
copingstijll  (zie de volgende paragraaf). 

Verschillenn in concentraties van het stresshormoon corticosteron bleken echter niet 
bepalendd te zijn voor effect van stress op de darmpermeabiliteit: we hebben nooit een 
correlatiee kunnen vinden tussen de concentratie van dit hormoon in het bloed en de 
doorlaatbaarheidd voor macromoleculen. 

8.3.2.. - Zijn verschillen in copingstijl van invloed op het effect van stress op de 
darmpermeabiliteit?? (hoofdstuk 3,4,5) 
Zoalss hierboven is uitgelegd, kunnen individuen sterk verschillen in het type stressrespons die 
zee vertonen. De proactieve en reactieve copingstijl kunnen beschouwd worden als uitersten 
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hierin.. Omdat de vaguszenuw zo'n belangrijke rol speelt in de darmfysiologie en 
waarschijnlijkk ook in de reactieve stressrespons, veronderstelden we dat in reactieve dieren 
sterkeree effecten zouden worden gevonden op de darmpermeabiliteit dan in proactieve 
dieren.. We hebben dit getest in muizen, ratten en varkens. 

Voorr het onderzoek in muizen gebruikten we twee selectielijnen van de Wilde huismuis, de 
LALL en de SAL muizen. LAL staat voor Long Attack Latency (lange aanvalslatentie) en SAL 
voorr Short Attack Latency (korte aanvalslatentie). De lijnen verschillen in de mate waarin ze 
agressieff  gedrag vertonen ten opzichte van indringers in hun territorium. De agressieve 
dieren,, de SALlers, zijn proactief. De minder agressieve muizen, LALlers, zijn reactief. Als 
beidee types worden blootgesteld aan een stressor, verwachten we dus de meeste effecten op de 
darmpermeabiliteitt van de LALlers. We hebben dit niet onderzocht in mannetjes, maar in 
vrouwtjes.. Dat heeft een nadeel: de vrouwtjes kunnen namelijk niet worden onderscheiden op 
basiss van hun aanvalslatentie omdat ze bijna geen agressie ten opzichte van elkaar vertonen. 
Vrouwtjess worden dus altijd ingedeeld in LAL of SAL groepen op basis van het 
aann valsgedrag van hun vaders. Dat leverde een bepaalde onzekerheid op in onze 
experimenten.. Om dat wat te ondervangen werden de dieren eerst getest in de zogenaamde 
shockk probe/defensive burying test. Hierin worden de dieren in een nieuwe kooi met schoon 
zaagsell  gezet. Vervolgend wordt een elektrisch geladen staaf door de wand van de kooi naar 
binnenn gestoken. Wanneer de muis deze staaf aanraakt, krijgt zij een schok. Dit leidt tot een 
schrikreactiee die ertoe leidt dat het dier zich ofwel terugtrekt van de staaf en uit de buurt blijft , 
ofwell  de staaf begraaft met zaagsel, waardoor deze min of meer onschadelijk wordt gemaakt. 
Eerderr onderzoek leert dat proactieve dieren het laatste doen en reactieve dieren zich 
terugtrekkenn en vaak stil in een hoekje gaan zitten. Toen we deze test uitvoerden met de 
vrouwtjess uit de LAL en SAL lijn bleken er inderdaad aanzienlijke verschillen te bestaan 
tussenn de beide groepen in hun reactie op de staaf. Achteraf is in deze dieren ook de 
bloedplasmaconcentratiee van corticosteron gemeten, na blootstelling aan restraint stress. De 
responss van dit stresshormoon, dat in reactieve dieren een veel hoger niveau bereikt dan in 
proactievee dieren, bleek ook een in de dochters van LAL-vaders veel hoger te zijn dan in de 
SAL-nakomelingen.. Kortom, dochters van LAL muizen vertoonden inderdaad kenmerken 
vann de reactieve coping stijl , terwijl de dochters van SAL muizen proactieve kenmerken 
vertoonden.. Leidde blootstelling aan restraint stress nu ook tot een verschil in 
darmpermeabiliteitt voor macromoleculen? Nee, gemiddeld genomen was de permeabiliteit in 
SALL en LAL muizen gelijk, en zelfs niet eens verhoogd ten opzichte van niet gestresste 
muizen.. Echter, uit post hoc analyse van de resultaten bleek dat er een subgroep van LAL 
muizenn was die wel een hogere permeabiliteit vertoonde na stress. Dit waren dieren die qua 
corticosteronn niveau als middengroep tussen LAL en SAL muizen kan worden beschouwd, en 
diee in de shock probe/defensive burying test ook enigszins afweken van de beide andere 
groepen:: het duurde langer voor ze de eerste schok kregen, ze vertoonden wat meer 
begraafgedragg als ze eenmaal een schok hadden ontvangen en waren minder immobiel 
(bewegingsloos)) tijdens de test. Ook waren ze minder gericht op ontsnapping (ze stonden 
minderr op hun achterpoten dan de andere SAL en LAL muizen). 
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All  met al vormen deze resultaten echter geen aanleiding om te zeggen dat op basis van 
gedragg of copingstijl voorspeld kan worden welke dieren het meest gevoelig zijn voor door 
stresss geïnduceerde permeabiliteitverhoging van de darm. 

Ookk in ratten onderzochten we of reactieve dieren gevoeliger zijn voor verhoging van de 
darmpermeabiliteitt dan proactieve ratten. Hiervoor werd gebruik gemaakt van twee psycho-
genetischh geselecteerde lijnen: de Roman Low-Avoidance (RLA) en Roman High-Avoidance 
(RHA)) ratten. De namen zijn afgeleid van het vermogen van de dieren om te leren ontsnappen 
aann een elektrische schok in een zogenaamde shuttlebox. Dieren die het snel leren zijn de 
RHAA ratten, terwijl de RLA dieren daar slecht in zijn. Verder onderzoek aan deze 
selectielijnenn leert dat ze ook met betrekking tot andere stressresponsen verschillen, 
stressreponsenn die kenmerkend zijn voor een reactieve en een proactieve copingstijl. RLA 
rattenn zijn reactief. RHA ratten zijn proactief. Dit geldt voor zowel mannetjes als vrouwtjes. 
Wee onderwierpen vrouwtjes RLA en RHA ratten aan koude-restraint en constateerden dat de 
darmdoorlaatbaarheidd voor macromoleculen hoger was in RLA ratten dan in RHA ratten. Dat 
wass conform de hypothese. Verder bleek dat als de dieren van tevoren werden ingespoten met 
atropinee om de muscarinereceptoren in de darm te blokkeren, deze verhoging ten gevolge van 
stresss niet optrad. Dat betekent dus dat het stresssignaal via deze receptoren verliep. Net als in 
eerderee experimenten met ratten. 

Tott onze verbazing bleek atropine in ongestreste dieren de darmpermeabiliteit te verhogen. 
Dezee observaties betekenen ten eerste dat er kennelijk ook een bepaalde mate van 
signaaloverdrachtt door muscarinereceptoren nodig is om de integriteit van het darmepitheel in 
standd te houden, en in de tweede plaats dat blootstelling aan stress na zo'n atropine injectie 
kennelijkk een beschermend effect heeft, want we zagen geen permeabiliteitverhoging meer. 
Ditt is een indicatie dat de regeling van de barrièrefunctie een subtiel gebeuren is. 

Tenslottee onderzochten we de darmpermeabiliteit in jonge varkens die gedurende 5 weken in 
isolatiee waren gehouden. Sociale isolatie is stressvol voor varkens, die immers sociale dieren 
zijn.. Onder de huidige wetgeving is dit soort huisvesting in veel gevallen niet toegestaan, 
maarr er zijn uitzonderingen op die regels. Veel onderzoek bij varkens, bijvoorbeeld naar het 
metabolismee waarbij natuurlijk de darmfysiologie een grote rol speelt, eist dat de dieren 
geïsoleerdd gehuisvest worden in metabole kooien. In dit experiment werd gebruik gemaakt 
vann varkens die al hadden meegedaan in een onderzoek naar verschillen in de stressrespons 
opp sociale isolatie tussen reactieve en proactieve varkens. 

Omm te bepalen of de varkens proactief of reactief waren, werd gebruik gemaakt van de 
zogenaamdee hacktest. Dieren worden daarbij op een leeftijd van slechts enkele dagen op hun 
rugg gelegd en gedurende een minuut wordt gescoord hoeveel weerstand ze hiertegen bieden 
(doorr pogingen om overeind te komen en door te schreeuwen). Wanneer dieren veel 
weerstandd bieden worden ze ingedeeld bij de proactieven, de High-Resistant (HR) dieren en 
wanneerr ze weinig weerstand bieden bij de reactieven, de Low-Resistant (LR) dieren. Met de 
LRss en HRs werden verschillende gedragstesten gedaan, en diverse fysiologische parameters 
werdenn gemeten (waaronder hartslagfrequentie, temperatuur en het stresshormoon Cortisol). 
Naa vijf weken isolatie offerden we ze op voor onze studies naar de permeabiliteit van de 
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darm.. We voorspelden dat de darmpermeabiliteit het hoogst zou zijn in de reactieven, de LRs. 
Ditt bleek echter niet zo te zijn: in HRs was de doorlaatbaarheid twee keer zo hoog als in de 
LRs.. Analyse van de hartslagdata, waarin zowel een sympathische als parasympathische 
invloedd aanwezig is, leverde op dat de HRs tijdens acute stress (een 'novelty test' (nieuwe 
omgevingg met vreemde voorwerpen)) een sterkere parasympathische respons vertonen dan 
LRs.. Het zou kunnen dat dit weer het geval was toen de dieren werden ingespoten met 
anestheticumm voordat ze werden opgeofferd, hetgeen altijd wat stress oplevert. Verder bleek 
uitt diverse andere data dat de HRs meer stressgevoelig waren tijdens de isolatieperiode dan 
LRs. . 

Wanneerr we de resultaten uit deze experimenten met reactieve en proactieve muizen, ratten 
enn varkens in ogenschouw nemen, moet de conclusie zijn dat de grens tussen 'wel of niet 
vatbaarr voor verhoogde darmpermeabiliteit ten gevolge van stress' niet samenvalt met de 
'grens'' tussen de klassieke indeling van een proactieve en een reactieve copingstijl: reactieve 
dierenn zijn niet per definitie gevoeliger dan proactieve dieren. 

8.3.22 - Kan stress een voedselallergie veroorzaken? (hoofdstuk 6) 
Inn de literatuur wordt wel gespeculeerd over stress als een potentiële oorzaak van de 
ontwikkelingg van voedselallergie en het oprakelen van ontstekingen in de darm. Als namelijk 
onderr invloed van stress een verhoging van de darmpermeabiliteit optreedt, zouden potentiële 
antigenenn afkomstig uit voeding gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot het mucosale 
immuunsysteem.. Dat zou een immuunreactie teweeg kunnen brengen die de basis legt voor 
eenn voedselallergie. 

Wee hebben een eerste poging gedaan enige ondersteuning te vinden voor deze hypothese 
doorr gezonde muizen drie tot vijf weken water met ei-albumine te laten drinken en ze 
ondertussenn aan stressoren te onderwerpen. Ei-albumine is het bestanddeel uit kippeneiwit dat 
ookk bij de mens allergie kan opwekken. Normaliter zullen muizen daar niet spontaan 
allergischh voor worden, dat gebeurt alleen als het ei-albumine kunstmatig, namelijk door een 
injectie,, in het lichaam wordt gebracht. Maar worden ze wel spontaan allergisch als ze 
ondertussenn een of meerdere malen worden blootgesteld aan een stressor, waardoor hun 
darmpermeabiliteitt toeneemt? Allergologen stellen een allergie vast op basis van het 
voorkomenn van specifieke antistoffen ('immunoglobulines') tegen het ei-albumine in het 
bloed.. We bepaalden daarom de ei-albumine-specifieke immunoglobulines in het bloedserum. 
Dezee bleken onder geen enkele conditie te zijn verhoogd. De dieren waren dus niet allergisch 
geworden.. We voerden ook een andere test uit. Stukjes darm in Ussingkamers werden 
rechtstreekss blootgesteld aan ei-albumine. Onder het darmepitheel bevinden zich zogenaamde 
mestcellenn die een cruciale rol spelen bij een allergie. Wanneer zich een allergie heeft 
ontwikkeld,, zijn deze mestcellen 'opgetuigd' met specifieke immunoglobulines. Zo gauw 
dezee in aanraking komen met het ei-albumine, zullen ze de mestcel activeren, waarop de cel 
zichh leegt. Dit leidt in de darm tot een zogenaamde secretiereactie: chloride-ionen verlaten de 
epitheelcell  aan de kant van de darmholte, en water volgt passief, een soort '/w vitro diarrhee'. 
Datt is meetbaar als een toename van het elektrisch potentiaalverschil over het weefsel. Er 
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verplaatstt zich namelijk negatieve lading (chloride ionen zijn negatief geladen) van de 
bloedkantt van het weefsel naar de kant van de darmholte. Deze respons van de mestcellen op 
ei-albuminee zou dus ook kunnen duiden op een overgevoeligheid. Een dergelijke respons 
kwamm niet vaak voor, maar wel wat vaker in gestresste dieren dan in controledieren. Vooral 
meteenn na blootstelling aan zowel enkelvoudige als herhaalde stress werd deze respons 
waargenomen.. Dat duidt erop dat het weefsel gevoelig was geworden voor (een deel van) het 
ei-albumine. . 

Onderr bepaalde condities, namelijk de zwaarste stressor die we gebruikten - 5 keer koude-
restraintt binnen 22 dagen - bleek het weefsel ook gevoeliger voor histamine, carbachol en 
forskoline.. Deze stoffen kunnen ook de chloridesecretie verhogen en worden daarom 
'secretagogen'' genoemd. Histamine is een stof die afkomstig is uit de mestcellen en speelt 
eenn grote rol bij allergische reacties. Carbachol is een stabiel synthetisch acetylcholine, de 
signaalstoff  uit de vagus zenuw. Forskoline is een stof die in de cel hetzelfde doet als de in de 
darmm zeer belangrijke signaalstoffen Substantie P en VIP (vasoactive intestinal peptide). 
Wanneerr het darmepitheel dus gevoeliger wordt voor deze stoffen, zou dat kunnen verklaren 
waaromm (chronische) stress darmklachten kan reactiveren of verergeren zoals bij de ziekte van 
Crohn,, Ulceratieve Colitis en voedselallergieën. 

Kortom,, blootstelling aan stress veroorzaakt in eerste instantie geen allergie in gezonde 
muizen,, maar kan wel een verhoogde gevoeligheid opwekken voor antigenen en 
secretagogen. . 

8.44 - Slotconclusie en opmerkingen 

Wee kunnen dus concluderen dat stress niet alleen in ratten, maar ook in muizen een 
verhoogdee darmpermeabiliteit kan veroorzaken. De invloed van stress op de 
darmpermeabiliteitt is dus een meer algemeen biologisch principe. Individuele verschillen in 
vatbaarheidd voor dit effect hangen niet samen met verschillen in copingstijl. En we hebben 
geenn ondersteuning gevonden voor de hypothese dat stress de oorzaak zou kunnen zijn van de 
ontwikkelingg van een allergie. 

Eigenlijkk hoeft dat laatste ons niet zo te verbazen. Ervan uitgaande dat een stressrespons 
bedoeldd is als een adequate aanpassing aan een stressvolle situatie, is het eigenlijk een 
vreemdee gedachte dat een verhoging van de darmpermeabiliteit ten gevolge van blootstelling 
aann een stressor meteen slecht zou zijn. Waarom zou het lichaam zichzelf op deze manier in 
gevaarr brengen? Is de toegenomen doorlaatbaarheid niet juist een goede, effectieve reactie? 
Err zijn aanwijzingen uit studies aan het vergelijkbare longepitheel, dat er na activering van de 
vaguszenuww ook transport van immunoglobulines (eveneens macromoleculen) vanuit het 
lichaamm naar de holte van de longen plaatsvindt. Deze immunoglobulines functioneren als 
eenn eerste defensielinie tegen potentiële gevaarlijke stoffen, zoals bacteriële producten. Iets 
dergelijkss kan ook in de darm gebeuren. Dan zou er dus weldegelijk sprake zijn van een 
adequatee stressreactie. 

Maarr onder condities van chronische stress of tijdens ziekte, zou de productie van deze 
antii  lichamen wel eens flink onderdrukt kunnen zijn. Dat is een van de meest onderzochte 
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effectenn van stress. In dat geval komt deze eerste defensielinie dus onder druk te staan, en dan 
zouu er misschien wel een allergie of ontsteking kunnen ontstaan. Het is niet ondenkbaar dat 
dann toch de reactieve individuen hiervan het eerst de gevolgen ondervinden, omdat zij een 
veell  sterkere activering van stresshormonen kennen. Deze hormonen zijn namelijk sterk 
betrokkenn bij de onderdrukking van de productie van immunoglobulines. Dus: op zich is een 
verhogingg van de darmpermeabiliteit door stress misschien wel heel adequaat, maar op het 
momentt dat de defensie niet optimaal is, zou het wel eens een serieus gezondheidsprobleem 
kunnenn opleveren. 
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