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Samenvattingg voor de leek 
(Bluff  y o ur way t h r o u gh Gi js' p roefschr i f t) 

Naa de opmerkeli jke groei en ontwikkel ing die wij van eitje lot volwassen mens 
ondergaann lijk t ons l ichaam bij opperv lakk ige beschouwing een stabiel en af 
geheell  te vormen. Voor veel weefsels blijk t dit echter bij nadere bes tuder ing 
niett het geval, het meest in het oog spr ingend is daarbij wellicht onze con t i-
nuee haargroei. O ok de opperv lakten in ons lichaam die ons afgrenzen van de 
buitenwereld,, zoals de huid en het slijmvlies van het maagdarmstelsel, bestaan 
uitt een zich cont inu verversende laag van cellen. Deze voor tdu rende ver-
vers ingg is zeer nut t ig voor het herstel van de cont inue schade die de opper-
vlakkigee weefels ondergaan en het bemoei l i jkt colonizat ie door parasieten. 

Eenn belangri jk deel van dit proefschr i ft gaat over de n immer af latende ver-
n ieuwingg van cellen in de bek ledende laag aan de b innenkant van het maag-
darmste lse l.. Deze cel len, die epi theelce l len worden genoemd (zie f iguur 
1),, vervangen zich over het algemeen elke drie tot zeven dagen. Gegeven het 
feitt dat de b innenkant van onze darm een opperv lakte heeft van ongeveer de 
g roo tee van een voetbalveld, gaat dit om een onvoors te lbaar groot aantal 

epitheel l 

ontstekingscellen n 

spierlaag g 

Figuurr 1. Een schematische weergave van de doorsnede van het maag-
darmkanaal.. De wand is opgebouwd uit drie lagen. Een dun laagje 
cellen,, het epitheel. vormt de barrière tussen de inhoud van dit kanaal 
(hett lumen) gevuld met voedsel en bacterieën en ons l ichaam. 
Hieronderr ligt een laag met vooral ontstekingscellen die ons bescher-
menn tegen invasie door parasieten (zoals bacterieën en virussen). 
Dee buitenste laag bestaat uit spierweefsel om de inhoud van de darm 
vann voor naar achter te kunnen verplaatsen. 
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cellen.. In een muis (met ongeveer twintig gram lichaamsgewicht zo'n 3500 
keerr kleiner dan een mens) worden in de dunnedarm alleen al ongeveer 250 
miI)oenn nieuwe epitheelcellen per dag gegenereerd. Dit enorme proces van 
constantee vernieuwing wordt nog gecompliceerd door de grote verscheiden-
heidd van gespecialiseerde epitheelcellen. Zo zijn er specifieke cellen die de 
beschermendee slijmlaag maken (goblet cellen), die voedingsbestanddelen 
afbrekenn en opnemen (enterocyten) en cellen die bijvoorbeeld hormonen 
producerenn die in de bloedsomloop worden uitgescheiden (endocriene cellen). 

Dee vervanging van epitheelcellen vindt plaats vanuit de darmwand. In de 
darmwandd bevinden zich delende cellen die zich nog moeten ontwikkelen tot 
eenn gespecialiseerde epitheelcel, de zogeheten precursorcellen (voorloper-
cellen)) die voortkomen uit met-gespecialiseerde stamcellen. Deze epitheel-
cellenn specialiseren zich op hun weg van de diepe lagen van de darmwand naar 
hett oppervlak van het maagdarm stelsel. Eenmaal aangekomen bi] het epi-
theeloppervlakk worden de cellen in de maagdarmholte uitgescheiden waar de 
cell  resten een belangrijk deel van onze faeces (poep) uitmaken (zo n 30%!). 
Ondankss de snelle en continue turnover van cellen is de samenstelling (of 
microarchitectuur)) van ons maagdarmslijmvlies van een verbijsterende con-
stantheidd gedurende ons volwassen leven. Alleen bij continue schade en 
daardoorr veroorzaakte onsteking van de maagdarmwand, kan er een merk-
waardigee verstoring van de microarchitectuur optreden. Als er bijvoorbeeld 
jarenlangg zuur lekt vanuit de maag in de slokdarm, of er een langdurige 
infectiee van de maag is met de maagzweer bacterie Helicobacterpylori, ont-
staatt een chronische ophopmg van ontstekingscellen onder het epitheel van 
dee maag of de slokdarm. Geassocieerd met zo'n ontsteking wordt soms het 
epitheell  vervangen door epitheel dat verkeerd gespecialiseerd is (er zijn 
dann bijvoorbeeld darm cellen in de maag of slokdarm). Deze afwijking wordt 
ookk wel metaplasie genoemd en wordt in sommige gevallen beschouwd als 
voorstadiumm van kanker. 

Err is zeer weinig bekend over hoe het kan dat een nakomeling van bijvoorbeeld 
eenn maag stamcel "weet" dat hij een maagepitheelccl moet worden en bij-
voorbeeldd niet een nier- of darmepitheelcel. Ook weten we niet welke signalen 
err voor verantwoordelijk zijn dat de verschillende maagepitheelceltypes (bij-
voorbeeldd de slijm, zuur en hormoon producerende cellen) altijd in de juiste 
aantallenn geproduceerd worden. Het is dus ook niet bekend hoe het kan dat dit 
soortt processen verstoord kunnen worden, zoals bij metaplasie, maar uit het 
bestaann van metaplasie kan men wel concluderen dat er specifieke signalen moe-
tenn zijn die een maagstamcel aangeven dat deze een maagcel moet worden en 
datt deze signalen tevens beïnvloed kunnen worden door ontstekingscellen. 

Omm beter te begrijpen welke signalen betrokken zouden kunnen zijn bij 
hett instrueren van een zich specialiserende maag- of darmcel, hebben wij ons 
inn dit onderzoek tot de embryologie gewend. Nergens is het instrueren van 
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Figuurr 2. Tijdens de embryonalefase ontstaan onze ledematen uit een knobbelt-
jee aan de zijkant van ons lichaam (de zgn. "limbbud"). De manier 
waaropp dit gebeurt is geconserveerd van vogel tot mens. Een klein 
groepjee cellen aan de punt van het knobbeltje maakt een type mor-
phogenn van de Fibroblast Groeifactor familie (Fgf) terwijl een paar 
cellenn aan de achterkant Sonic Hedgehog (Shh) maken. Zo weet 
iederee cel in het groeiende knobbeltje dankzij de concentratie Fgf 
enn Shh die hij waarneemt wat hij moet worden. 

zichh spec ia l i se rende cel len be langr i j ker dan in een zich o n t w i k k e l e n de 
embryo.. Een embryo ontwikke lt zich in zeer kor te tij d van een klompje 
cellenn tot een volwaardig organisme met alles erop en eraan - bij een vis is dit 
bi jvoorbeeldd een kwestie van een paar dagen. Nergens is ook zo goed bekend 
welkee moleculen be t rokken zijn bij cel lulaire special isat ie. Embryo logen 
zijnn er in de afgelopen twint ig jaar in geslaagd om een groot netwerk van sig-
nalenn b loot te leggen die zijn geconserveerd in de evolut ie van fruitvlieg tot 
mens.. Deze signalen worden in kleine variaties gebruikt bij de aanleg van vrij -
well  elk orgaan in ons lichaam. Hierbij hebben onderzoekers gebruik gemaakt 
vann u i teen lopende mode lsys temen, zoals b i jvoorbeeld de ontwikke l ing van 
eenn vleugel (in de fruitvl ieg en k ip), vin (vis) of poot (muis). De on tw ikke-
lendee ledemaat wordt graag als model gebru ikt omdat er twee duidel i jke 
assenn in onts taan (zie figuur 2); van achter naar voor (pink naar duim) en van 
bovenn naar onder (bovenarm naar onde ra rm). Di t soort complexe dr iedi-
mensionalee s t ruc tu ren kunnen ontstaan dankzij specif ieke oplosbare bood-
schappermoleculenn (morphogenen) die de communicat ie tussen de cellen van 
eenn groe iend orgaan mogeli jk maken. Deze morphogenen worden door een 
paarr cellen in een on tw ikke lend orgaan gemaakt waarbij elke "hoek" van 
eenn orgaan z'n eigen morphogen maakt. Een morphogen vormt vanuit het 
clubjee cellen waardoor het gemaakt word t, een zogeheten "organiz ing cen-
ter",, een gradient (van hoge naar lage concentrat ie) door het weefsel van het 
on tw ikke lendee orgaan. Omdat elke "hoek" van een orgaan een eigen morp-
hogenn maakt, on ts taat in het orgaan versch i l lende concen t ra t i es van de 
morphogenen.. De cellen in het orgaan die zich aan het specialiseren zijn, kun 
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Figuurr 3. Een maagepitheel buisje. De delende stamcel zit halverwege het buis-
je.. Nakomelingen die omhoog migreren naar de binnenkant van de 
darmm (het lumen) specialiseren zich voor andere taken dan degenen 
diee naar beneden migreren. 

nennen aan de concent ra t ies van de morphogenen die zij meten met hun .speci-
fiekee morphogenrecep to rs opmaken waar zij zich in het orgaan bevinden en 
koppelenn hier aan hun lot (dus weten of ze onderdeel van een duim of een 
pinkk moeten worden). Embryo logen hebben grofweg vier van fruitvl ieg tot 
menss geconserveerde families van morphogenen on tdek t. 

Err is tot nu toe weinig tot geen aandacht besteed aan de vraag of dit soort 
morphogenenn niet ook heel belangrijk zijn in de zich snel regenererende epit-
heelweefselss van de volwassen mens. Di t lijk t vooral waarschijnli jk omdat in 
dezee weefsels net als in de on tw ikke lende embryo verschi l lende assen te 
ondersche idenn zijn. Zo is er in het volwassen maagdarmste lsel de as van 
vern ieuwingg (van de stam cel tot de supergespecia l iseerde cel die aan de 
darmholtee kant is aangekomen) en de voor-achter as van mond naar anus. Het 
tweedee deel van dit proefschr i ft (hoo fds tuk 6 t /m 10) beschri j ft exper i-
mentenn die er op gericht zijn deze mogel i jkheid te onde rzoeken. In deze 
samenvat t ingg beperk ik mij tot dit onderwerp omdat dit het meest vernieu-
wendee deel van dit proefschr i ft is. 

Hett probleem waar deze gedachtengang (om naar de embryo log ie terug te 
gri jpen)) uit voo r t kwam, is beschreven in hoofds tuk 6. Di t hoo fds tuk gaat 
overr maagepi theel. In de maag liggen de stamcel len in kleine buisjes in de 
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maagwand.. De stamcel bevindt zich halverwege zo 'n huisje en de cons tant 
gegenereerdee nakome l ingen mig re ren ofwel o m h o og naar de maagho l te 
ofwell  naar beneden naar de d iepere lagen van de maag. Het in te ressante 
hierr aan is dat cellen die o m h o og migreren heel anders worden (zij maken 
voornamel i jkk een beschermende laag sli jm) dan de cellen die naar beneden 
migrerenn (die zich special iseren om / u u r, voedsel a fbrekende enzymen of 
ho rmonenn te maken). In het vern ieuwingsproces van het maagepi theel is et-
duss sprake van asymmetr ie (zie figuur 3). Om asymmetr ie te laten onstaan is 
hett nodig dat er polar iserende factoren zijn. F.mbryologen hebben verschi l-
lendee polar iserende morphogenen on tdekt die bij het onstaan van bi jvoor-
beeldd l inks-rechts asymmetr ie be t rokken zijn (dus zorgen dat b i jvoorbeeld 
hett hart l inks zit en de lever rech ts ). De klassieke po lar iserende factor is 
gevondenn in hel model \\\n de on tw ikke lende ledematen (f iguur 2) en is 
naarr een Sega compu ter spel let je genoemd: Sonic Hedgehog (zie figuur 4). 
Omm redenen die later niet bleken te k loppen was dit de eerste po lar iserende 
factorr waarvan we bekeken ot die in de maag voorkwam. Deze factor bleken 
wi jj  hier echter wel te vinden en wat belangri jk was: Sonic Hedgehog wordt 
maarr aan één kant van de maagstamcel gemaakt (de kant van de cellen die naar 
benedenn mig re ren). Di t is natuur l i jk essent ieel als het een po la r iserend 
effectt moet hebben. In de rest van dit hoofds tuk beschri jven wij de eerste 
aanwijzingenn dat Sonic Hedgehog inderdaad een rol speelt in asymmetr ische 
maagcell  tu rnover. 

Terwij ll  wij met deze proeven bezig waren, werd ook het maagdarmste lsel 
beschrevenn van muizen die geen Sonic Hedgehog kunnen maken, de zoge-
hetenn " knockou t" muis (omdat het gen dat Sonic Hedgehog maakt bij deze 
muizenn verwijderd is). Het bleek dat deze muizen t i jdens de embryonale fa-
see geen normaal maagep i theel o n t w i k k e l e n. In deze mu izen is de maag 
bekleedd met epitheel dat darmacht ige special isat ie ve r toon t. Aangezien we 

Figuurr 4 Sonic the Hedgehog (egel), de held van een Sega computerspelletje. 
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inmiddelss uit ons eigen onderzoek wisten dat Sonic Hedgehog ook in de vol-
wassenn maag belangrijk is, vroegen wij ons at of de produktie van Sonic 
Hedgehogg bij een soortgelijke afwijking bij volwassen patiënten (darmmetaplasie 
vann de maag) misschien verloren gaat. Dat bleek in het onderzoek dat beschre-
venn is in hoofdstuk 7 inderdaad het geval. Hoewel dit in de mens noodzakelij-
kerwijss een beschrijvend onderzoek is, is onze hypothese natuurlijk dat hier net 
alss in de Sonic Hedgehog knockout muis een causaal verband bestaat. 

Tijdenss de ontwikkel ing van het maagdarmstelsel speelt ook Indian 
Hedgehogg (een zeer op Sonic Hedgehog lijkend morphogen) een belangrij-
kee rol. Wij vroegen ons dus vervolgens af in het in hoofdstuk 8 beschreven 
deell  van het onderzoek of ook deze Hedgehog een rol in het volwassen 
maagdarmstelsell  zou kunnen spelen. Screening van het maagdarmstelsel 
liett zien dat in de dikke darm (het colon) Indian Hedgehog gemaakt wordt. 
InIn het colonslijmvlies bevinden zich net als in de maag buisjes (crypten) met 
daarr in snel delende precursorcellen. In tegenstelling tot de maag bevindt de 
stamcell  zich op de bodem van de crypt en bewegen alle cellen zich in de rich-
tingg van de darmholte. Het bleek dat Indian Hedgehog gemaakt wordt door 
éénn van de drie types epitheelcellen die men in het colon kan vinden. Deze 
cellenn (enterocyten), die vooral bezig zijn om water aan onze poep te ont-
trekken,, bevinden zich aan de uiterste kant (darmholtekant) van de as waar-
langss het epitheel zich vernieuwd. Gegeven de lokalisatie van het eiwit was 
onzee hypothese dat Indian Hedgehog betrokken zou kunnen zijn bij het spe-
cialiserenn van deze enterocyten. Allereerst keken wij dus naar een situatie die 
gekarakteriseerdd wordt door het verlies van enterocyt specialisatie, dikke-
darmkankerr (colonkanker). Het bleek dat Indian Hedgehog-produktie inder-
daadd afwezig was in voorstadia van colonkanker. In het volgende deel van dit 
hoofdstukk maakten we gebruik van het feit dat sommige humane colonkan-
kercellenn in bakjes (in vitro) te kweken zijn en dus beschikbaar zijn voor het 
doenn van proeven. Deze cellen zijn kankercellen en in principe ongespeciali-
seerd.. Er bestaat een methode om deze cellen kunstmatig te specialiseren. 
Allereerstt laten we in hoofdstuk 8 zien dat tijdens kunstmatige in vitro sti-
mulatiee van colonepitheel specialisatie de produktie van Indian Hedgehog al 
gestimuleerdd wordt voordat de cel zich daadwerkelijk specialiseert. Vervolgens 
latenn we zien dat de specialisatie van deze cellen te remmen is door een spe-
cifiekee blokker van Indian Hedgehog aan het kweekmedium toe te voegen. 
Tenn slotte laten we zien dat toevoegen van Indian Hedgehog-eiwit aan het 
kweekmediumm ook voldoende is om de colonkankercellen te specialiseren. Al 
mett al lijk t het er dus op dat het verlies van Indian Hedgehog-produktie dat 
wcc in colonkanker in patiënten zien, wellicht ook zeer relevant is voor het ver-
liess van specialisatie dat bij deze afwijking optreedt. 

Inn Hoofdstuk 9 gaan we verder met dit onderzoek en proberen we de rol van 
Indiann Hedgehog in enterocytspecialisatie in "het echt" (in vivo) te bevesti-
gen.. In dit deel van het onderzoek hebben we tevens getracht meer eiwitten te 
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vindenn die in het Indian Hedgehog signaleringsnetwerk participeren. Hierbij 
makenn wij gebruik van het feit dat dit soort netwerken vaak van fruitvlieg tot 
menss geconserveerd zijn. Hiertoe bestudeerden we de colons van ratten die we 
tweee weken behandelden met een Hedgehog signaal blokkerend stofje. Dit 
stofjee is een bestanddeel uit een plant die groeit in het westen van Amerika, de 
VeratrumVeratrum Californicitm. Het stofje is ontdekt als hedgehogblokker omdat de 
jongenn van dieren die deze plant eten er net zo uitzien als muizen (en mensen) 
diee geen functioneel Sonic Hedgehog gen hebben. Zij worden namelijk gebo-
renn met 1 centraal in het hoofd gepositineerd oog. Het stofje werd dan ook 
zeerr toepasselijk cyclopamine genoemd. De darmen van de met cyclopamine 
behandeldee ratten laten inderdaad een sterk gestoorde specialisatie van de 
enterocytenn zien. De afwijking is duidelijk met een routine kleuring te zien, 
maarr daarnaast tonen we ook op moleculair niveau aan dat de enterocyten 
abnormaall  zijn. We vinden verder in dit hoofdstuk dat verschillende genen die 
betrokkenn zijn bij de embryonale aanleg van de darm van de fruitvlieg, ook in 
dee volwassen rattendarm zijn terug te vinden. We laten zien dat verschillen-
dee eiwitten die door deze genen gemaakt worden ook door Indian Hedgehog 
gereguleerdd worden. De resultaten in dit hoofdstuk bevestigen in vivo het 
conceptt dat uit hoofdstuk 8 naar voren komt, namelijk de belangrijke rol van 
Indiann Hedgehog in enterocyt differentiatie. 

Inn Hoofdstuk 10 tenslotte komen we terug op het onderwerp van de meta-
plasie.. We hadden inmiddels de localisatie van verschillende morphogenen in 
dee magen en darmen van patiënten bestudeerd. Hierbij vonden wij dat ten-
minstee twee van de morphogenen met een rol in de specialisatie van epit-
heelcellenn door ontstekingscellen geproduceerd kunnen worden. Tevens 
haddenn we gevonden dat deze twee morphogenen in de normale slokdarm niet 
voorkomen.. We waren daarom benieuwd of deze twee morphogenen (Sonic 
Hedgehogg en Bone Morphogenic Protein-2) wellicht door onstekingscellen 
gemaaktt worden die slokdarmmetaplasie veroorzaken. In de slokdarm komt 
namelijkk een belangrijk soort metaplasie voor. Mensen die chronische terug-
vloedd van zuur uit de maag naar de slokdarm hebben ("opkomend zuur") kun-
nenn hier een slokdarmontsteking door krijgen. Bij een deel van deze mensen 
wordtt het slokdarmepitheel vervangen door darmepitheel als gevolg van de 
ontsteking.. Dit is een vorm van metaplasie die we Barrett's metaplasie noe-
men.. Waarom de ontstekingscellen de metaplasie veroorzaken is zoals al 
eerderr gezegd onbekend. Het is belangrijk om patiënten met Barrett's meta-
plasiee te vinden en te behandelen omdat deze afwijking een sterk verhoogde 
kanss (tot 300 keer) op slokdarmkanker geeft. We vonden inderdaad dat 
ontstekingscellenn in Barrett's metaplasie deze twee morphogenen maken 
diee hier normaal gesproken niet aanwezig horen te zijn. Onze gedachte is nu 
datt de aanwezigheid van deze signalen rond de slokdarmcellen die zich aan het 
specialiserenn zijn, deze slokdarmcellen in de war brengt over waar ze zich 
langss de lengte of mond-anus as van het maagdarmstelsel bevinden. Deze 
hypothesee zal in verder onderzoek in ons lab getest moeten worden. 
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Inn conclusie, in het zich continu verversende epitheel van het maagdarm-
stelsell  zijn twee assen te herkennen, de lengteas van mond naar anus en de 
vernieuwingsass van delende stamcel naar supergespecialiseerde - en ten-
slottee stervende - cel. Tijdens de embryonale fase bestaan dit soort assen bij 
dee gratie van de aanwezigheid van gradiënten van morphogenen. In dit 
proefschriftt laten we zien dat dit ook voor de instandhouding van de micro-
architectuurr van het volwassen maagdarmstelsel het geval lijk t te zijn. We 
hopenn dat we met deze kennis afwijkingen zoals metaplasie en het onstaan 
vann kanker in patiënten beter kunnen gaan begrijpen. 
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