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Samenvatting 
De ziekte van Crohn (ZvC) en colitis ulcerosa (CU) zijn de twee meest voorkomende vormen 

van chronische inflammatoire darmziekten (IBD). Hoewel het ziektebeeld in beide vormen 

verschillend is, zijn de symptomen deels hetzelfde. Patiënten met IBD hebben vaak last van 

buikpijn, dunne ontlasting, bloed in de ontlasting, koorts, overgeven en gewichtsverlies.  

Beide ziekten worden gekenmerkt door episodes van actieve ontsteking van de darmwand 

afgewisseld met symptoomvrije perioden. Bij de ZvC kan ontsteking in het gehele 

spijsverteringskanaal voorkomen, maar meestal in ieder geval in het laatste stuk van de dunne 

darm, het terminale ileum. Hierbij worden ontstoken delen van de darm afgewisseld met 

gezonde regio’s. De ontstekingen geassocieerd met de ZvC treffen niet alleen het 

darmslijmvlies, maar ook de onderliggende darmwand en spierlagen. CU beperkt zich tot 

ontsteking van het darmslijmvlies en begint meestal in het rectum en verspreid zich langzaam 

over de dikke darm en blijft beperkt in dit deel van de darm. IBD is een complexe ziekte dat 

ontstaat uit een ongelukkige combinatie van erfelijke aanleg en omgevingsfactoren, wat leidt 

tot een verstoorde immuunreactie in de darm. IBD treft voornamelijk jonge volwassenen en 

heeft een enorm effect op hun sociale en professionele leven. 

De huidige behandeling voor IBD patiënten bestaat uit toediening van corticosteroïden en 

immuunsuppressieve middelen, zoals Azathioprine (Aza), waarmee de ontsteking in de darm 

bestreden wordt. Hoewel deze medicatie doorgaans effectief is voor een langdurige 

onderdrukking van de symptomen, worden patiënten vaak volledig afhankelijk van deze 

geneesmiddelen of worden ze op den duur er juist ongevoelig (resistent) voor. Daarbij gaat 

langdurig gebruik van deze medicatie gepaard met vele bijwerkingen of zelfs ernstige 

complicaties, zoals het ontwikkelen van het syndroom van Cushing en infecties. Er is daarom 

een grote behoefte aan meer effectieve therapieën, die tevens voorkomen dat de symptomen 

terugkeren en die minder bijwerkingen hebben. Artsen en wetenschappers staan dus voor de 

uitdaging om de moleculaire en cellulaire mechanismen die leiden tot het ontstaan van deze 

ziekte te ontrafelen en daarmee effectievere therapieën te ontwikkelen.   

In deze studie bestuderen we erfelijke factoren die een verhoogde kans geven voor CU in 

bevolkingsgroepen met veel IBD (Nederland) en weinig IBD (China). Verder bestuderen we 

de moleculaire en cellulaire effecten van 6-thioguanine (6-TG), de therapeutische metaboliet 

van het medicijn Azathioprine, in relatie tot de aangeboren (niet-specifieke) immuniteit in 

witte bloedcellen (monocyten). 

Allereerst in hoofdstuk 2 bestuderen we de genetische associatie van RUNX3 met IBD in een 

Nederlands cohort van patiënten met de ZvC en CU. RUNX3 is een transcriptiefactor met een 

sterk immuunmodulerende functie. Runx3-deficiënte muizen krijgen spontane darmontsteking 

(colitis) en daarom zouden mutaties in het menselijke gen mogelijkerwijs kunnen leiden tot de 

ZvC of CU.  

We hebben een significante associatie gevonden van een “single nucleotide polymorphism” 

(SNP; rs2236851) in het RUNX3 gen met CU (OR 1.61; 95% CI 1.11-2.32, p=0.02) en deze 

SNP is voornamelijk geassocieerd met ernstige vormen van CU waarin de gehele dikke darm 
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ontstoken is (pancolitis). Zeer verrassend werd er een epistatisch effect (een interactie van 

specifieke genetische kenmerken op verschillende plekken in het DNA) gevonden tussen 

SNPs in RUNX3 en SLC22A4 (OR 3.83; 95% CI 1.26-11.67, p=0.018), een gen geassocieerd 

met de ZvC dat codeert voor de organische kation transporters 1 en 2 (OCTN1/2). De 

expressie van OCTN1 in ontstoken darmweefsel van CU patiënten is sterk verlaagd ten 

opzichte van het niet ontstoken weefsel. Omgekeerd is de expressie van RUNX3 juist 

verhoogd in de ontstoken darm ten opzichte van de niet-ontstoken darm. Dit resultaat komt 

overeen met eerder onderzoek dat heeft aangetoond dat RUNX3 de expressie van OCTN1 

remt.  

Deze resultaten suggereren dus dat veranderingen in RUNX3 een rol spelen bij een verhoogde 

gevoeligheid voor CU. Eerder is al aangetoond dat een verstoorde activiteit van RUNX3 kan 

leiden tot een verlaagde activiteit van de TGF-β signaalroute. TGF-β heeft een belangrijke 

anti-inflammatoire rol in IBD en onze studie impliceert dat een verstoorde regulatie van de 

TGF-β signaalroute mogelijk een rol speelt in de pathogenese van IBD.  

In tegenstelling tot de toenemende kennis over de erfelijke aanleg van Europeanen en 

Amerikanen voor IBD, is er slechts heel weinig informatie beschikbaar over welke genen 

geassocieerd zijn met IBD in Aziaten, een bevolkingsgroep waar op dit moment duidelijk 

minder IBD in voorkomt. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben we in een tweede project 

onderzocht of zes CU risico loci die zijn gevonden in Europeanen en Amerikanen (IL10, 

IL2/IL21, MYO9B, ECM1, MST1 en IL23R) ook geassocieerd zijn met CU in Chinezen 

(hoofdstuk 3). Alleen voor de IL2/IL21 gen regio vinden we voldoende bewijs dat het ook 

geassocieerd is met CU in China. De analyse van deze genetische regio in Chinezen geeft ons 

ook belangrijke nieuwe informatie. In Europeanen en Amerikanen is de overerving van deze 2 

genen namelijk zeer sterk gekoppeld. Hierdoor kan niet bepaald worden welke van de 2, of 

beide, verantwoordelijk zijn voor de erfelijke aanleg voor CU.  Bij Chinezen is de overerving 

van deze genen veel minder sterk gekoppeld. Opmerkelijk genoeg vinden wij dat SNPs in 

beide genen, zowel IL2 als en IL21, een erfelijke aanleg geven voor CU in China. Voor de 

andere genen hebben we geen significante associatie met CU kunnen vaststellen, maar dat is 

mogelijk te wijten aan het relatief kleine aantal Chinese CU patiënten die we voor dit 

onderzoek hebben kunnen includeren. Desalniettemin is het belangrijk deze loci te analyseren 

wanneer grotere of gecombineerde cohorten van CU patiënten in China op de associatie met 

CU en/of ZvC getest worden.  

Onze resultaten tonen aan dat in bevolkingsgroepen met hele verschillende aantallen CU 

patiënten er toch een gemeenschappelijke erfelijke aanleg bestaat. Daarbij kan de analyse van 

dezelfde genen in verschillende bevolkingsgroepen helpen om de genen te identificeren die 

direct bijdragen aan het ontstaan van een ziekte.  

Uit recent genetisch onderzoek is gebleken dat de erfelijke aanleg voor de ZvC vooral 

geassocieerd is de functie van het aangeboren (niet-specifieke) immuun systeem. Witte 

bloedcellen (monocyten) spelen hierin een essentiële rol. Dit suggereert dat een verstoorde 

functie van monocyten mogelijke een belangrijke factor is in het ontstaan van ZvC. Om dit te 
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onderzoeken hebben we in hoofdstuk 5 in eerste instantie een goede methode ontwikkeld om 

humane monocyten te zuiveren uit perifeer bloed en om de functie van deze cellen te 

analyseren en kwantificeren, zoals de capaciteit om bacteriën “op te eten” (fagocytose). 

Vervolgens gebruiken we deze methode in hoofdstuk 6 om het effect van 6-thioguanine, de 

therapeutische metaboliet van Azathioprine (AZA), op de functie van monocyten van 

patiënten met de ziekte van Crohn en van gezonde personen te bestuderen. AZA wordt al 

decennia gebruikt voor de behandeling van patiënten met de ZvC. Oorspronkelijk werd 

gedacht dat dit vooral de ongecontroleerde adaptieve immuunreactie remt. Aangezien de 

recente inzichten suggereren dat juist een slecht functionerend aangeboren immuunsysteem 

aanleiding geeft to de ZvC is het uiterst relevant om de mogelijke werking van AZA daarop te 

bepalen. Zeer opmerkelijk blijkt uit onze studies dat 6-thioguanine de fagocytose van 

bacteriën door monocyten verhoogd en daarmee dus het aangeboren immuunsysteem 

stimuleert. Eerder is al aangetoond dat 6-TG de activiteit van Rac1 remt en daarmee de 

activiteit van lymfocyten in het adaptieve immuunsysteem reduceert. De remming van Rac1 

door 6-TG is echter veel sneller en sterker in monocyten dan in lymfocyten. Dit suggereert dat 

het primaire en belangrijkste effect van 6-TG gericht is op het aangeboren immuunsysteem. 

Interessant is dat Rac1 hyperactief is in zowel de perifere monocyten als in de darmmucosa 

van patiënten met de ZvC. Het is dus goed mogelijk dat deze overactivatie van Rac1 de 

functie van het aangeboren immuunsysteem sterk beperkt.  

Op basis van deze resultaten postuleren wij de hypothese dat overactivatie van Rac1 leidt tot 

een verminderde werking van het aangeboren immuunsysteem in patiënten met de ZvC en dat 

Azathioprine juist dit primaire defect bestrijd. Deze theorie geeft ook een goede verklaring 

voor de trage –maar effectieve- werking van Azathioprine in de ZvC.  

Als afsluiting van de studies beschreven in dit proefschrift concluderen we dat RUNX3 een 

nieuwe erfelijke factor is die een verhoogd risico geeft voor colitis ulcerosa en dat IL2/IL21 

een gezamenlijke CU-riscofactor is voor Europeanen, Amerikanen en Chinezen. De 

functionele studies met monocyten tonen aan dat Azathioprine het aangeboren 

immuunsysteem stimuleert, terwijl dit medicijn tegelijkertijd het adaptieve immuunsysteem 

remt. De stimulatie van het aangeboren immuunsysteem is waarschijnlijk een belangrijke 

factor in de therapeutische werking van azathioprine bij de ziekte van Crohn. 
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