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Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift en begint met een kort stukje over 
chronische darmontstekingen (Inflammatory Bowel Disease (IBD)). De mogelijke rol van 
genetische faktoren, omgevings faktoren, dysregulatie van het mucosale afweersysteem, de 
epitheel-mucus barriere en de commensale bakteriële darmflora in de pathogenese van IBD 
wordt besproken. Ook wordt ingegaan op de mogelijke interaktie mechanismen tussen gastheer 
en zijn commensale bakteriële darmflora. 
 
In Hoofdstuk 2 wordt een methode beschreven waarbij met behulp van flow cytometrische 
analyse antilichamen die in vivo gecoat zijn op ongekweekte anaerobe bakteriën in humane 
faeces bepaald kunnen worden. Deze methode is snel (1.000 bakteriën per sekonde), gevoelig 
en goed reproduceerbaar. Met behulp van deze methode kan de interaktie tussen het humorale 
afweer systeem en de commensale bakteriële darmflora geanalyseerd worden. 
 
In Hoofdstuk 3 wordt de interaktie tussen het humorale mucosale afweer systeem en de 
commensale bakteriële darmflora in gezonde mensen geanalyseerd met een flow cytometer. In 
faeces monsters van 22 gezonde vrijwilligers werd de in vivo antilichaam coating van anaerobe 
bakteriën bepaald. Hierbij bleek 45±14% van de bakteriën gecoat met IgA, 25±8% met IgG en 
11±6% met IgM. De mogelijke pathofysiologische betekenis van deze antilichaam coating 
wordt besproken. Het relatief hoge percentage gecoate bakteriën suggereert een intensieve 
interaktie tussen de darmflora en het mucosale afweer systeem. 
 
In Hoofdstuk 4 wordt de interaktie tussen het humorale mucosale afweer systeem en de 
commensale bakteriële darmflora in patienten met IBD en infektieuze colitis geanalyseerd. 
IBD patienten hadden 69±19% van de faecale bakteriën gecoat met IgA, 56±32% met IgG en 
56±29% met IgM. Gezonde proefpersonen hadden een geringere antlichaam coating: 
respectievelijk 36±12%, 11±4% en 11±7% (allen: p < 0.00001). Antilichaam coating bij 
patienten met een infektieuze colitis was IgA: 57±14%, IgG: 31±13% (p<0.05, IBD) en IgM: 
42±16%. IBD patienten waarbij de darmontsteking tot rust kwam hadden: IgA: 65±20%, IgG: 
32±18%, IgM: 40±21%. IBD patienten die meer dan 2 jaar geen aktieve darmontsteking 
hadden gehad hadden normale IgG and IgM, echter toegenomen IgA (50±16%) coating. Onze 
hypothese is dat bij IBD het grootstse deel van de gecoate antilichamen afkomstig is van het 
mucosale afweersysteem, terwijl bij infektieuze colitis de gecoate antilichamen mogelijk 
vanuit het bloed naar de darm zijn gelekt. De toegenomen antlilichaam coating bij IBD 
ondersteund de hypothese dat er bij IBD een toegenomen mucosale afweer respons is tegen de 
eigen commensale bakteriële darmflora. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door hetzij een 
verlies van immunologische mucosale tolerantie voor de commensale darmflora, hetzij een 
toegenomen interaktie tussen de darmbakteriën en het mucosale afweer systeem. 
 
Welke bakteriën zijn nu wel of juist niet met IgA gecoat ? Om deze vraag te beantwoorden 
hebben we in hoofdstuk 5 de boven beschreven flow cytometrische analyse methode 
uitgebreid met fluorescent in situ hybridisation (FISH). In vergelijking met een al bestaande 
beeldverwerkingsmethode is flow cytometrie sneller en mogelijk gevoeliger. Echter bakteriële 
populaties kleiner dan 2% konden niet betrouwbaar met de flow cytometer bepaald worden. 
Ook bleek de gevoeligheid voor het bepalen van de antlichaam coating te verminderen door de 
fixatie en uitgebreide wasstappen. Met FISH konden verschillende bakteriële groepen worden 
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geïdentificeerd en hun IgA coating bepaald. Uit analyse van faeces monsters van 9 gezonde 
proefpersonen bleek dat bifidobakteriën preferentieel gecoat zijn met IgA. 
 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de interaktie tussen de commensale bakteriële darmflora en de 
gastheer bestudeerd op microscopisch anatomisch niveau: de darmflora aanwezig bij de 
mucuslaag. We stelden ons de volgende vragen: (1) bestaat er een specifieke mucus-adherente 
darmflora ? en (2) is er direkt kontakt tussen commensale bakteriën en epitheel cellen ? Hiertoe 
hebben we biopsiën genomen uit 5 colon regio’s en uit het terminale ileum van 9 
proefpersonen. Ook werd een faecesmonster verzameld. Bakteriën werden in de coupes 
gedetekteerd m.b.v. FISH met 16S rRNA targeted probes gericht tegen alle bakteriën of 
specifiek voor bepaalde bakteriëe groepen. Met deze gevoelige methode bleken de bakteriën 
alleen aan de lumenzijde van de mucuslaag aanwezig. Slechts enkele microkolonies werden 
gezien in de mucus laag en de samenstelling van de darmflora in de faeces was identiek aan die 
in de mucuslaag. Deze bevindingen suggereren dat commensale bakteriën in het lumen in 
suspensie leven en dat er vermoedelijk geen specifiek mucus-adherente darmflora bestaat. Er 
was geen direkt kontakt tussen bakteriën en epitheelcellen. Deze bevindingen maken het 
onwaarschijnlijk dat een toegenomen penetratie van de mucus door bakteriën verantwoordelijk 
is voor de in hoofdstuk 4 beschreven toegenomen interaktie tussen bakteriën en mucosaal 
afweer systeem. 
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