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In de darm vindt de vertering van voedsel plaats. De verteringsproducten, stoffen uit het 
voedsel die het lichaam nodig heeft, worden in de darm door de slijmvliescellen opgenomen 
in het lichaam en de resten, wordt uiteindelijk als ontlasting uitgescheiden. Voor het proces 
van vertering en transport is water noodzakelijk. Water zorgt ervoor dat voedselpartikels met 
de juiste verteringsenzymen in aanraking kunnen komen. De inhoud van de darm in het 
zogenaamde 'dannlumen' moet een beetje smeuig zijn om de voedselpartikels voort te stuwen 
door de darm. Gedurende 1 dag vloeit er zo'n 9 liter vloeistof door de darm heen. Slechts een 
klein gedeelte van deze 9 liter wordt opgenomen door te drinken en met het vaste voedsel. De 
diverse klieren, die betrokken zijn bij de vertering van het voedsel, secreteren water en 
enzymen in de mond en in maag en in het darmlumen (verteringssappen). Ook het 
darmslijmvlies heeft een aandeel in het water dat dagelijks door de darmen stroomt. Een groot 
deel van dit volume wordt weer opgenomen in het lichaam in de dunne darm (ongeveer 7.5 
liter; samen met de verteringsproducten, zouten en vitamines). De dikke darm neemt onder 
normale omstandigheden nog zo'n 1.5 liter water op. Maar als er meer aanbod uit de dunne 
darm komt kan de dikke darm veel meer water opnemen zodat er toch geen sprake is van 
dunne ontlasting. Er is dus een veiligheid, maar bij een te groot aanbod of een verminderde 
opname capaciteit van de dikke dann wordt de limiet overschreden en spreekt men van 
diarree. Uiteindelijk wordt in de dikke darm de samenstelling en het juiste volume van de 
ontlasting bepaald, waardoor gemiddeld niet meer dan ca. 100 ml water per dag verloren gaat. 
Dus naast de vertering van voedsel, speelt de darm een zeer belangrijke rol in de 
waterhuishouding van het lichaam. Er moet een goede balans tussen absorptie en secretie van 
water bestaan, en deze processen staan continu onder strakke regulatie. 

Er wordt algemeen aangenomen dat watertransport door het darmslijmvlies (en alle 
andere slijmvliezen) het gevolg is van een osmotische waterstroom die de netto beweging van 
zouten volgt. Water zal vloeien in de richting van de hoogste concentratie zouten. Het 
watertransport is dus een passief proces, dat wordt gedreven door lokale verschillen in 
zoutconcentratie. Deze zouten worden via actieve mechanismen van de ene zijde van de cel 
naar de andere zijde van de cel getransporteerd. Dus regulatie van water absorptie en secretie 
vindt plaats via regulatie van actief zout transport. Zout (i.h.a. natrium chloride, NaCl) maar 
ook verteringsproducten zoals glucose en aminozuren worden vooral geabsorbeerd in de 
vingervormige uitsteeksels (villi) van het dunne darm slijmvlies en in de dikke darm wordt 
zout opgenomen door de oppervlakte cellen. Secretie van zout treedt vooral op via de cellen 
die in de dann de bekervormige instulpingen (crypten) vormen. 

De cellen, die verantwoordelijk zijn voor het watertransport hebben een speciale 
structuur om deze zouten actief te kunnen transporteren van de ene zijde naar de andere zijde. 
De slijmvliescellen (ook wel genoemd epitheelcellen) zijn polair: dat wil zeggen dat ze aan de 
ene kant (aan de zijde van het lumen) andere eigenschappen hebben dan aan de andere kant 
(de bloedzijde). Dat komt doordat er in die twee zijden verschillende eiwitten zitten. De cel 

181 



Samenvatting voor iedereen 

beschikt over een systeem om de eiwitten zo te sorteren dat ze op de goede plaats terecht 
komen. De epitheelcellen hebben ook een bandvormige eiwit-structuur, die aan de lumenzijde 
rondom de cel loopt en die de twee helften van de celmembraan scheidt. Deze structuur werd 
door microscopisten voor het eerst waargenomen en "tight junctions" genoemd omdat ze 
dachten dat de donkere structuren de cellen aan elkaar verbonden en de inhoud van het lumen 
zouden scheiden van de bloedzijde. In recenter onderzoek is gebleken dat de tight junctions 
uit eiwitten bestaan die vast zitten aan eiwitten die dwars door de cel lopen en het 
zogenaamde celskelet vormen. De tight junctions blijken inderdaad de diffussie van 
moleculen tussen bloed en lumen te verhinderen en zorgen er dus voor dat er een barrière 
bestaat tussen de twee zijden. Zo wordt voorkomen dat stoffen die door de cellen vanuit het 
lumen naar de bloedzijde worden getransporteerd niet onmiddellijk terug diffunderen naar het 
lumen en zo kan er dus ook water vanuit het lumen meegaan naar de bloedzijde zonder terug 
te lekken naar het lumen. Maar onder sommige omstandigheden verliest de "tight junction" 
zijn mogelijkheid om een hechte scheiding teweeg te brengen tussen de twee zijden: de darm 
verliest zijn barrierefunctie. De tight junction gaat als het ware open staan en dan kunnen de 
getransporteerde zout moleculen (en dus ook water) terug diffunderen naar het lumen. Ook 
kunnen dan grote deeltjes die zich in het lumen bevinden en normaliter niet door deze tight 
junction kunnen bewegen, toch in het lichaam terecht komen. Dit kan ernstige gevolgen 
hebben. Zo is het dan mogelijk dat toxische stoffen uit bacteriën die zich in het lumen van de 
dann bevinden of stoffen waar iemand allergisch voor is, zich naar de bloedbaan begeven en 
daar een anafylactisch shock teweeg brengen. Ook deze tight junctions staan onder continue 
regulatie om te voorkomen dat dit soort problemen optreden. 

Zoals al eerder vermeldt, staat de water absorptie en water secretie, of liever gezegd de 
zoutabsorptie en secretie, onder strakke controle. Stoffen die worden vrijgemaakt uit 
zenuwcellen (neurotransmitters), of die zich in de bloedbaan bevinden (hormonen) kunnen 
zich binden aan de epitheelcellen, die verantwoordelijk zijn voor het watertransport. De 
binding van de stof aan een receptor op de epitheelcel is een signaal voor de cel. Dit signaal 
wordt in een soort kettingreactie doorgegeven door bepaalde moleculen die zich in de cel 
bevinden, de intracellulaire boodschapper moleculen. Deze boodschapper moleculen 
activeren op hun beurt eiwitten die betrokken zijn bij de zout transport functies en zo kan het 
watertransport gestimuleerd of geremd worden. Naast hormonen en neurtotransmitters zijn er 
meer type cellen bij de regulatie betrokken: ook cellen die behoren tot het immuunsysteem 
zijn in staat om dit transport te beinvloeden via boodschapper moleculen. 
Wanneer een verstoring optreedt in de absorptie/secretie balans, kan dit resulteren in het 
volgende: Als er teveel water wordt geabsorbeerd, of te weinig water wordt gesecreteerd in 
het lumen, kan het lumen van de darm als het ware uitdrogen door een tekort aan water. Dit 
kan uiteindelijk resulteren in obstipatie met alle vervelende gevolgen daarvan. Aan de andere 
kant kan een toename van de watersecretie of een afname van de waterabsorptie resulteren in 
diarree, doordat in het lumen van de darm te veel water aanwezig is. In ernstige gevallen leidt 
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dit tot uitdroging van het individu en de dood. Het is dus van groot belang dat de 

watersecretie en absorptie in goede balans worden gehouden om deze situaties te voorkomen. 

Patienten die lijden aan chronische darmontstekingen, zoals de ziekte van Crohn en 

Colitis Ulcerosa, hebben last van chronische diarree. De oorzaak van de diarree is nog niet 

duidelijk: het zou een toename kunnen zijn van de watersecretie, wat dan leidt tot teveel water 

in het darmlumen, maar het is ook mogelijk dat er een verminderde barrière functie van de 

tight junctions een rol speelt waardoor een teruglekken van opgenomen stof optreedt en dus 

de absorptie verminderd is. Men heeft ontdekt dat deze patiënten verhoogde concentraties 

vertonen van een bepaald eiwit, dat vrijkomt bij onstekingsreacties: tumor necrosis factor 

alpha: TNFa. Door dit eiwit te blokkeren met een antilichaam (als het ware weg te vangen, 

zodat het TNFa niet meer werkzaam is), werd de diarree in deze patiënten minder. Dit zou er 

dus op kunnen duiden dat TNFa betrokken is bij het aanzetten van de diarree in deze 

patiënten. Het is echter niet bekend wat voor effect TNFa heeft op de watersecretie in de 

darm. In dit proefschrift hebben we het effect van TNFa bestudeerd op het slijmvlies van de 

dikke darm. 

We hebben voor de beantwoording van deze vraag gebruik gemaakt van gekloneerde 

cellen die afkomstig zijn uit een darm tumor (cellijn genaamd). Deze cellen kunnen een 

aaneengesloten laag vormen die als een epitheel cellaag model kan staan voor natuurlijk 

dannsepitheel. En aangezien watertransport een gevolg is van zouttransport en deze zouten 

(CF en Na+) geladen deeltjes zijn, kunnen we het transport van deze zouten meten met behulp 

van electrofysiologische technieken. We kunnen met een heel klein naaldje in één cel prikken 

en zo registreren wat er in de cel gebeurd. Zo kunnen we onderzoeken welke boodschapper 

moleculen betrokken zijn bij het (indirect gemeten) watertransport. 

De resultaten lieten zien dat TNFa geen effect had op de basale electrofysiologische 

eigenschappen van de cellijn. Maar de stimulatie van zouttransport opgewekt door een 

neurotransmitter (acetylcholine) of een stof vrijgemaakt uit immuuncellen (histamine) was 

veel sterker in de aanwezigheid van TNFa. We hebben in meer detail uitgezocht via welke 

boodschapper molekulen TNFa in staat is om deze water secretie te stimuleren. Uit de 

resultaten is gebleken dat mogelijke langdurige activatie van een bepaald boodschapper 

molecuul plaatsvindt na behandeling met TNFa. Aangezien dit boodschapper molecuul ook 

een effect kan hebben op de barrière functie, kan langdurige activatie hiervan er toe leiden dat 

op langere termijn de barrière functie van het epitheel wordt aangetast. Dit zal in de toekomst 

verder moeten worden onderzocht. Toen we wisten dat er bepaalde signaahnoleculen 

betrokken waren bij het effect van TNFa op de losse cellaag (cellijn), wilden we weten of dit 

ook in echt darmweefsel geldt. We hebben de experimenten herhaald met intacte stukjes 

dikke darm van een muis. Recente experimenten hebben aangetoond dat inderdaad de 

experimenten met de cellijn te reproduceren zijn in echt darmweefsel. De vinding dat de 

gebruikte cellijn een goed model is voor dikke darm van een zoogdier is erg interessant, en 

kan ons misschien meer inzicht geven in de oorzaken van de diarree, waaraan patiënten met 
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chronische darmontstekingen lijden. In de toekomst zullen we dan ook dit onderzoek 
voortzetten. 

Naast dit onderzoek naar stimulatie van watersecretie, hebben we ook een stof 
(Neuropeptide Y, NPY) bestudeerd die de watersecretie juist remt. Remming van de 
watersecretie zou kunnen leiden tot een te droog lumen en dientengevolge obstipatie. We 
hebben ook hier weer bestudeerd welke boodschapper moleculen betrokken zijn bij deze 
remming van de watersecretie mbv bovengenoemde electrofysiologische technieken. Uit dit 
onderzoek is duidelijk geworden dat het NPY een heel sterke onderdrukking van de secretie 
kan veroorzaken, omdat het een heel breed werkgebied heeft. 
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