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Dee barrièrefuncti e van de darm 

Achtergrond Achtergrond 
Dee dunne en dikke darm vormen een aanzienlijk deel van ons spijsverteringskanaal en 
hebbenn een belangrijke functie bij afweerprocessen in het lichaam. Enerzijds zorgt de darm 
voorr de opname van voedingsstoffen en water, anderzijds vormt de darm een barrière tegen 
hett binnendringen van potentieel schadelijke stoffen uit het daraüumen, zoals bacteriën en 
schadelijkee componenten uit voeding. Normaal gesproken passeren deze componenten de 
darmbarrièree in geringe mate en heeft het immuunsysteem van de darm (het mucosale 
immuunsysteem)) geleerd om niet of in beperkte mate te reageren. Deze vorm van tolerantie 
enn gecontroleerde ontsteking blijkt van belang voor een goed immunologisch evenwicht in 
onss spijsverteringskanaal. Bij mensen met voedselallergie of -overgevoeligheid (vb. koemelk, 
gluten)) of chronische ontsteking van de darm is deze gecontroleerde afweer ontspoord. In het 
eerstee geval wordt het immuunsysteem geactiveerd door een component in voeding waar 
gezondee mensen niet op reageren. Bij chronische ontsteking van de darm is de huidige 
opvattingg dat er door een genetisch defect in het mucosale immuunsysteem een inadequate 
ontstekingsreactiee ontstaat gericht tegen bacteriën die algemeen voorkomen in de darm. Deze 
ontstekingsreactiee is langdurig en overactief en de mediatoren die uitgescheiden worden door 
ontstekingscellenn beschadigen omringend darmweefsel en verminderen de 
darmbarrièrefunctie.. Bij bovengenoemde ziektebeelden is aangetoond dat de darm verhoogd 
doorlaatbaarr (permeabel) is voor grote moleculen. Deze verhoogde permeabiliteit resulteert 
inn nog meer lekkage van antigenen naar het mucosale immuunsysteem waardoor de 
afweerreactiee blijf t aanhouden. Bij patiënten met chronische ontsteking van de darm is zelfs 
aangetoondd dat voorafgaand aan het opvlammen van de ziekte de permeabiliteit van de darm 
all  is verhoogd. Therapieën gericht op verbetering van de verhoogde doorlaatbaarheid van de 
darmm kunnen mogelijk bijdragen aan een goede behandeling van de ziekte. 

Dee darminhoud wordt van de bloedbaan gescheiden door een slijmvlies (de mucosa). De 
mucosaa is opgebouwd uit een laag epitheelcellen met daartussen immuuncellen; direct 
hieronderr ligt een dunne laag subepitheliale myofibroblasten en daaronder een groot 
compartimentt immuuncellen. De epitheelcellen scheiden mucus uit, dit vormt een 
beschermendee slijmlaag op het oppervlak van het darmepitheel. Naast het selectief opnemen 
vann voedingscomponenten en water, bepalen deze epitheelcellen tevens de doorlaatbaarheid 
vann het darmslijmvlies. De cellen vormen een dicht aaneengesloten rij  en zijn aan elkaar 
gekoppeldd door onder andere tight junctions. Dit zijn complexen van aaneengeschakelde 
eiwittenn die zich zowel binnen de cel als door de celwand heen bevinden (transmembraan). 
Dezee transmembraaneiwitten (occludine en claudines) van twee epitheelcellen zijn weer aan 
elkaarr gekoppeld en vormen zogenaamde 'kissingpoints', waardoor de ruimte tussen de 
cellenn ondoorlaatbaar wordt voor macromoleculen. Tight junctions vormen als het ware een 
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ritssluiting.. De functie van de epitheelcellen wordt ondermeer beïnvloed door de 
subepithelialee myofibroblasten. Deze cellen zorgen voor groei en differentiatie van de 
epitheelcellenn en kunnen in geval van beschadiging van de darmwand samentrekken, 
waardoorr het wondoppervlak wordt verkleind. Uit studies is gebleken dat groeifactoren en 
prostaglandinss de barrièrefunctie van de darm kunnen verbeteren en mucus uitscheiding 
kunnenn stimuleren. Deze factoren worden door subepitheliale myofibroblasten uitgescheiden 
enn omdat deze cellen direct onder het epitheel liggen kan dat van invloed zijn op de functie 
vann het epitheel. In geval van ontsteking scheiden de mucosale immuuncellen 
ontstekingsmediatorenn uit zoals pro-inflammatoire cytokines. Van deze cytokines is bekend 
datt ze de barrièrefunctie van de darm verminderen doordat de tight junction structuren 
wordenn aangetast. Bij chronische ontsteking van de darm zijn de concentraties van het pro-
inflammatoiree cytokine IFN-y verhoogd. Na binding van IFN-y aan de buitenkant van de 
epitheelcell  wordt in de cel een signaal doorgegeven via verschillende routes 
(signaaltransductiee routes). Dit resulteert uiteindelijk in een verstoring van barrièrefunctie 
vann het darmepitheel. Er is echter nog weinig bekend van de manier waarop cytokines de 
tightt junction eiwitten kunnen aantasten en welke signaleringsroutes van belang zijn voor 
regulatiee van de darmbarrière. 

DoelDoel van het proefschrift 
Wijj  hebben een in vitro celkweek model opgezet waarin wij de interactie tussen 
subepithelialee myofibroblasten en het darmepitheel kunnen bestuderen. In dit model hebben 
wijj  onderzoek gedaan naar de rol van subepitheliale myofibroblasten bij het beschermen van 
dee barrière-integriteit in geval van ontsteking en de invloed van myofibroblasten op de mucus 
productiee van het darmepitheel. Daarnaast hebben wij de effecten van IFN-y op 
barrièrefunctiee en tight junction eiwitexpressie onderzocht en via specifieke remmers de 
betrokkenheidd van verschillende routes van signaaltransductie geanalyseerd. 

Resultaten Resultaten 
Overr het algemeen wordt in in vitro modellen waarin de barrièrefunctie wordt bestudeerd 
alleenn naar de epitheellaag gekeken terwijl in de darm subepitheliale myofibroblasten de 
epitheelfunctiee ondersteunen. Wij hebben een coculture model opgezet waarin epitheelcellen 
directt op een laag myofibroblasten werden gekweekt. Deze situatie is te vergelijken met de 
interactiee van deze celtypen in de darm. Wij vergeleken de barrièrefunctie van de coculture 
mett die van een monolaag epitheelcellen, nadat wij onder beide cultures uit de darm 
geïsoleerdee immuuncellen hadden aangebracht. Deze immuuncellen werden gestimuleerd om 
eenn mucosale afweerreactie na te bootsen. De immuuncellen produceerden 
ontstekingsmediatorenn waardoor de barrièrefunctie van zowel de coculture als de 
monoculturee vermindert, maar dit effect was veel minder sterk in de coculture. Hiermee 
hebbenn wij aangetoond dat de subepitheliale myofibroblasten de barrière-integriteit van het 
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darmepitheell  beschermen in geval van ontsteking. Al eerder was aangetoond dat de 
groeifactorr TGF-fJ, die uitgescheiden wordt door onder andere myofibroblasten, beschermend 
werkt.. Wij vonden deze factor inderdaad verhoogd in de coculture. Daarnaast vonden wij dat 
beschermingg geassocieerd was met verhoogde productie van een andere groeifactor, namelijk 
KGFF een factor die selectief door myofibroblasten wordt gemaakt. 

Inn een andere studie vergeleken wij de epitheliale mucus expressie van de monoculture met 
dee coculture en vonden dat de hoeveelheid mucus in de coculture veel hoger was dan die in 
dee monoculture. Myofibroblasten vervullen dus een belangrijke rol in het stimuleren van 
epitheelcellenn tot de vorming van de beschermende mucuslaag, dit draagt weer bij aan de 
verbeteringg van de barrière-integriteit. Tijdens voedselvertering in de darm produceren 
darmbacteriënn onder andere korte keten vetzuren. Deze vetzuren dienen als voedingsbron 
voorr het darmepitheel en het is bekend dat ze een rol spelen bij de vorming van de 
beschermendee slijmlaag. Wij vonden dat stimulatie met deze vetzuren resulteerde in 
verhoogdee mucus expressie in de monoculture. In de coculture bleek het effect zelfs nog 
duidelijker.. De vetzuren bleken via de stimulatie van prostaglandin productie de mucus 
expressiee te kunnen verhogen. In vergelijking met prostaglandin 1 (PGEi) bleek PGE2 veel 
minderr effectief de mucus expressie te verhogen en het stimuleren van myofibroblasten met 
vetzurenn leidde juist tot verhoging van de PGEi secretie van deze cellen. Ook KGF bleek de 
myofibroblastenn te activeren tot selectieve verhoging van PGEi secretie. Dus door de PGEi 
productiee door myofibroblasten te stimuleren kan mogelijk de epitheliale mucus productie in 
dee mucosa worden verhoogd. 

Ontstekingsmediatoren,, als IFN-y, veroorzaken verstoring van de darmbarrièrefunctie. 
Myofibroblastenn kunnen dit weliswaar deels voorkomen maar zowel in de coculture als in de 
monolaagg epitheel bleek IFN-y de tight junction expressie aan te tasten. Wij hebben daarom 
gekozenn om de effecten van IFN-y te bestuderen in het model van alleen het darmepitheel. Al 
eerderr was aangetoond dat IFN-y de expressie van het transmembraan tight junction eiwit 
occludinee vermindert wat geassocieerd is met verhoogde permeabiliteit. Wij vonden dat naast 
occludinee ook claudine-2 expressie is aangetast. De claudines vormen een recent ontdekte 
familiee van tight junction eiwitten. In tegenstelling tot claudine-2 waren claudine-1,-3, en -A 
niett betrokken bij de door IFN-y veroorzaakte barrièrevermindering. Opvallend was dat de 
expressiee van claudine-2 niet alleen verminderde, maar er ontstond ook een kleiner fragment. 
Waarschijnlijkk wordt claudine-2 geknipt door een protease dat geactiveerd wordt door EFN-y. 
Studiess met protease inhibitors bleken dit concept te ondersteunen. Claudin-2 lijk t dus een 
belangrijkee rol te spelen in immuun gemedieerde barrièreverstoring en het beschermen van 
claudine-22 expressie door specifieke protease inhibitors kan dus een belangrijk doelwit 
vormenn van interventie. 
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Hett is dus duidelijk dat TFN-y de barrière-integriteit van de darm aantast via vermindering 
vann tight junction eiwitexpressie. De vraag is echter via welke signaaltransductie route dit 
verloopt.. Al eerder was aangetoond dat de POkinase route deels betrokken is bij het effect. 
Wijj  hebben het effect van voedingscomponent quercetine (onder andere bekend als PBkinase 
remmer)) vergeleken met een chemische remmer van de POkinase route en vonden bij beide 
eenn vermindering van het IFN-y effect. Dus quercetine is een voorbeeld van een 
voedingscomponentt die gebruikt zou kunnen worden om de barrièrefunctie van de darm in 
gevall  van ontsteking te beschermen. Wij vonden geen volledige bescherming met deze 
remmerss en hebben daarom ook de effecten van andere inhibitors geëvalueerd. Hiervan was 
dee JNK remmer het meest effectief. Het remmen van JNK verminderde de door IFN-y 
veroorzaaktee permeabiliteit. Het is niet met zekerheid te zeggen of de remmer de IFN-y 
signaaltransductiee route zelf beïnvloedt, omdat JNK remming ook al een gunstig effect heeft 
opp de basale barrière-integriteit. Een duidelijk antwoord over hoe IFN-y de darmbarrière 
aantastt is nog niet gevonden en dit behoeft dan ook vervolgonderzoek. 

Conclusie Conclusie 
Wijj  vonden dat myofibroblasten een belangrijke rol spelen bij de bescherming van de 
darmbarrière,, omdat ze de epitheliale mucus expressie stimuleren en in geval van ontsteking 
dee barrière-integriteit beschermen. Ontstekingsmediator IFN-y blijkt naast vermindering van 
tightt junction eiwit occludine, ook de claudine-2 expressie te verminderen. Het remmen van 
bepaaldee proteases voorkomt vermindering van claudine-2 expressie en verhoging van de 
epithelialee permeabiliteit, en kan daarom een belangrijk doelwit van interventie vormen. 
Daarnaastt blijkt quercetine een interessante voedingscomponent om te gebruiken ter 
verminderingg van door IFN-y veroorzaakte barrièreverstoring. Ons onderzoek heeft geleid tot 
dee identificatie van een aantal relevante doelwitten voor voedingsinterventie bij ziekten 
waarbijj  een verstoorde darmbarrière een belangrijke rol speelt. 
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