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NEDERLANDSE SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronische ontstekingsziekten van
de darm. Ondanks het feit dat de precieze oorzaak van de darmontsteking nog niet
is opgehelderd, is er de laatste jaren wel grote vooruitgang geboekt in het onderzoek
naar het ontstaan en de behandeling van deze aandoeningen. Deze chronische
ontstekingsziekten van de darm (Inflammatory Bowel Disease = IBD) ontstaan in
genetisch gevoelige personen als gevolg van een ontspoorde afweerreactie tegen in
de darm aanwezige stoffen, afkomstig van bacteriën die normaal in de darm
voorkomen. Toenemend inzicht in de verschillende onderdelen van deze afwijkende
afweerreactie in de darmwand heeft geleid tot nieuwe medicijnen en een beter
begrip van werkingsmechanismen van bekende medicijnen. In dit proefschrift werd
onderzocht of het gas stikstof-monoxide (NO) een rol zou kunnen spelen bij
ontsteking van de darm. Stikstofmonoxide is chemisch een radicaal (sterk reactieve
stof) dat, vooral geproduceerd wordt door stikstof-monoxide synthase (Nitric Oxide
Synthase = NOS). Twee vormen van deze NOS enzymen produceren voortdurend
kleine hoeveelheden NO die een belangrijke rol spelen bij de zenuwfunctie (neuronaal
NOS = nNOS) of het openhouden van bloedvaatjes (endotheliaal NOS = eNOS).
Dit proefschrift richt zich vooral op het NOS enzym dat onder normale omstandigheden
niet in de darm aanwezig is maar wel tot expressie kan worden gebracht (induceerbaar
NOS = iNOS) en dan voor een beperkte tijd grotere hoeveelheden NO kan pro-
duceren. Een grote hoeveelheid NO zou een rol kunnen spelen bij darmontsteking
zoals die voorkomt bij patiënten met IBD of bij een gestoorde darmfunktie zoals dat
voorkomt bij patiënten met een bloedvergiftiging (sepsis). Aangezien de meeste
radicalen zeer agressieve stoffen zijn die met andere moleculen reageren en dan
weefsels kunnen beschadigen onderzochten we de aanwezigheid van iNOS bij IBD
en bij sepsis. Mocht dit enzym inderdaad aanwezig zijn dan zou het remmen van dit
enzym een nieuwe behandeling kunnen zijn voor patiënten met deze ziekten. In het
hoofdstuk 1hoofdstuk 1hoofdstuk 1hoofdstuk 1hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de rol die NO speelt in het normaal
functioneren van het maagdarmkanaal. Kleine hoeveelheden door nNOS geproduceerd
NO spelen een rol bij de darmperistaltiek en het openen van sluitspieren. Bij
afwezigheid van nNOS kan de darm niet normaal meer bewegen en blijven de
sluitspieren gesloten. NO geproduceerd door eNOS in de bloedvaatwand zorgt
ervoor dat er voldoende bloed naar de darm kan gaan. Remming of afwezigheid van
het eNOS maakt de darm kwetsbaarder voor zuurstoftekort of beschadiging. Bij
ziekten met een gestoorde darmperistaltiek of problemen met sluitspieren wordt
getracht via gentherapie nNOS verhoogd tot expressie te brengen. Om het schadelijke
effect van sommige medicijnen op het maagdarmslijmvlies te voorkomen wordt aan
deze medicijnen soms een stof toegevoegd die NO afgeeft. Het is nog niet goed
bekend wat het effect is van het geven van grotere hoeveelheden NO zoals bijvoorbeeld
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door het enzym iNOS wordt gemaakt. Enerzijds zouden grotere hoeveelheden NO
kunnen lijden tot darmverlamming, diarree of het kapot maken van de darmbarrière.
Anderzijds zou de inductie van iNOS een verdediging kunnen zijn tegen bacteriën.
Het remmen van de aanmaak van NO kan dus zowel gunstige als ongunstige effecten
hebben. In het hoofdstuk 2 hoofdstuk 2 hoofdstuk 2 hoofdstuk 2 hoofdstuk 2 beschrijven we het onderzoek waarbij we slijmvlies van
de darm van patiënten met een actieve ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hebben
onderzocht op de aanwezigheid van het enzym iNOS. Het iNOS enzym bleek
voornamelijk in cellen die de binnenbekleding van de darm vormen (darmepitheel-
cellen) voor te komen. Om te onderzoeken of het aldaar geproduceerde NO ook
schadelijke effecten had, hebben we gekeken naar de aanwezigheid van indirect door
NO veroorzaakte schade van de darmepitheelcellen. Vreemd genoeg vonden wij
alleen door NO beschadigde eiwitten op het oppervlak van ontstekingscellen maar
niet op het oppervlak van epitheelcellen. Het was voor ons dan ook aannemelijker dat
ontstekingscellen mogelijk een belangrijker rol speelden bij het veroorzaken van
darmbeschadiging dan het door darmepitheel geproduceerde NO. Bij het zoeken
naar de aanwezigheid van het iNOS eiwit in de darmbiopten vonden wij ook een
geringe aanwezigheid van iNOS in ontstekingscellen die normaal gesproken eiwitten
aan het afweersysteem kunnen presenteren (weefsel macrophagen). Aangezien
weefselmacrophagen voortkomen uit in bloed circulerende monocyten onderzochten
we in hoofdstuk 3 hoofdstuk 3 hoofdstuk 3 hoofdstuk 3 hoofdstuk 3 de aanwezigheid van iNOS in bloedmonocyten. We ontdekten
inderdaad dat het iNOS eiwit, zij het in geringe mate, aanwezig was in monocyten
afkomstig uit bloed van patiënten met een actieve darmontsteking. De aanwezigheid
van iNOS in deze monocyten daalde zodra de darmontsteking genezen was. Vreemd
genoeg waren er geen aanwijzingen dat deze circulerende monocyten geactiveerd
waren (geen verhoogde aanwezigheid van de eiwitten CD63 and CD11b) , sterker
nog: een herkenningsmolecuul (HLA-DR) dat nodig is om stoffen aan het afweersysteem
te presenteren bleek juist minder in de iNOS bevattende monocyten voor te komen.
Dit suggereerde dat het in de monocyten geproduceerde NO mogelijk een rol zou
kunnen spelen bij het onderdrukken van de activatie van circulerende monocyten.
Omdat er tijdens ontsteking altijd veel door zuurstofradicalen ontstane schade
ontstaat (oxidatieve stress), onderzochten wij in hoofdstuk 4hoofdstuk 4hoofdstuk 4hoofdstuk 4hoofdstuk 4 de inductie van iNOS
en heme oxygenase-1 (HO-1), in aan of afwezigheid van oxidatieve stress. HO-1 is
een belangrijk verdediging enzym tegen oxidatieve stress. Daarnaast produceert
HO-1 koolmonoxide (CO) hetgeen ontstekingsremmend kan werken. Het effect
van oxidatieve stress op de expressie van iNOS en HO-1 onderzochten we in een
model voor bloedvergiftiging (sepsis) in ratten en in gekweekte menselijke dikke darm-
epitheelcellen. Wanneer we een belangrijk bacterieël product (lipopolysaccharide =
LPS) bij de rat inspoten werd iNOS wel, maar HO-1 niet, geïnduceerd in darm-
epitheelcellen van de dunne- en dikke darm. Wanneer we door zuurstof radicalen
veroorzaakte stress nabootsen door het inspuiten van diethylmaleate (DEM) werd
HO-1 wel, maar iNOS weer niet, geïnduceerd in zowel epitheel- als ontstekingscellen.
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Wanneer we zowel bloedvergiftiging nabootsen door toediening van LPS en
tegelijkertijd de ratten behandelden met DEM werd er veel minder iNOS maar veel
meer HO-1 gemaakt door de darmepitheelcellen. Ook in gekweekte darm-
epitheelcellen kon met een mengsel van ontstekingseiwitten, wel iNOS maar geen
HO-1 geïnduceerd worden. Na toediening van DEM of 4-hydroxynonenal, (dat
vrijkomt wanneer de wanden van epitheelcellen beschadigd raken) aan de gekweekte
epitheelcellen werd er wel HO-1 maar geen iNOS geïnduceerd. Wanneer de
gekweekte epitheelcellen met zowel het mengsel van ontstekingseiwitten als DEM
of 4-HNE werden behandeld, werd iNOS niet meer, en het HO-1 in sterkere mate
geïnduceerd. De remming van de iNOS inductie door DEM en 4-HNE bleek
veroorzaakt te worden doordat deze stoffen een signaalmolecuul (nuclear factor
κB) blokkeren, dat nodig is de celkern aan te zetten tot activatie van het iNOS gen
dat er voor zorgt dat het iNOS eiwit gemaakt wordt. Wij vonden dus een
tegengestelde regulatie van iNOS en HO-1 in darmepitheelcellen. Bij schade
veroorzaakt door zuurstofradicalen, werd het iNOS eiwit niet meer aangemaakt in
darmepitheelcellen, terwijl HO-1 eiwit juist in sterk verhoogde mate wordt
aangemaakt. Dit betekend dat er bij veel door zuurstofradicalen veroorzaakte schade
niet langer NO maar wel CO wordt aangemaakt. In hoofdstuk 5 hoofdstuk 5 hoofdstuk 5 hoofdstuk 5 hoofdstuk 5 werd de inductie
van iNOS in een experimenteel model van IBD bestudeerd. Hierbij werden muizen
gebruikt die van zichzelf geen afweercellen van het B en T cel type hebben
(zogenaamde Severe Combined Immuno Deficient = SCID muizen). Wanneer deze
muizen ingespoten werden met niet getrainde helper T cellen (deze hebben het
eiwit CD4 en weinig eiwit CD45 op hun oppervlak), ontwikkelen ze een
darmontsteking wanneer ze opgroeien met hun normale darmbacteriën. Het bleek
dat het iNOS eiwit al heel vroeg in de ontwikkeling van de darmontsteking in de
epitheelcellen van de dikke darm aanwezig was. Wanneer de muizen geen T helper
cellen kregen ingespoten of zonder bacteriën waren opgegroeid, kregen ze geen
darmontsteking en was er geen inductie van het iNOS eiwit. We ontdekten dus dat
je zowel bacteriën als T helper cellen nodig hebt om iNOS in darmepitheelcellen te
kunnen induceren en om een darmontsteking te kunnen krijgen. Natuurlijk zouden
we graag willen weten welke bacteriën wel en welke bacteriën niet iNOS inductie
en een darmontsteking zouden kunnen veroorzaken. Om die reden lieten we SCID
muizen opgroeien met vier afzonderlijke soorten bacteriën waarvan we wisten dat
deze bacteriën wel een afweerreactie maar geen darmziekte veroorzaakten in normale
muizen. Het bleek dat SCID muizen die alleen opgegroeid waren met de bacterie H.
muridarum veel sneller en een ernstiger darmontsteking lieten zien na injectie met
de T helper cellen dan muizen die waren opgegroeid met 3 andere bacteriestammen.
Dit geeft aan dat je zowel bepaalde type bacteriën als T helper cellen nodig om
iNOS in epitheelcellen te induceren en IBD te ontwikkelen. Alhoewel het ontstaan
van een darmontsteking dus vaak samengaat met de inductie van het iNOS eiwit
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wisten we niet zeker of deze inductie nu goed of slecht was voor de ontwikkeling
van IBD. Om die reden onderzochten we in hoofdstuk 6hoofdstuk 6hoofdstuk 6hoofdstuk 6hoofdstuk 6 het ontstaan van IBD na
toediening van een allergische stof (TNBS) in de dikke darm van muizen die door
genetische manipulatie het gen voor het iNOS, eNOS of nNOS eiwit misten. Muizen
die geen eNOS en iNOS eiwit konden maken lieten een ergere darmontsteking zien
dan de muizen die dit wel konden. Het bleek dat de darmwand van de muizen
zonder eNOS veel meer bacteriën doorlieten dan de normale muizen of de muizen
zonder iNOS of nNOS. Tevens bleek dat de slijmvormende cellen van het darmepitheel
veel minder slijm konden maken in de muizen die het eNOS eiwit niet konden
maken. Wanneer deze muizen stikstofoxide via een medicijn kregen toegediend
maakten ze veel beter slijm en hadden de muizen een minder ernstige darmontsteking.
Het lijkt er dus op dat het stikstofmonoxide afkomstig van eNOS en iNOS een
beschermend effect heeft op een darmontsteking. In hoofdstuk 7, hoofdstuk 7, hoofdstuk 7, hoofdstuk 7, hoofdstuk 7,     tenslotte     bespreken
we het remmen van het signaalmolecuul NF-κB en het toedienen van NO als nieuwe
behandelingsmogelijkheden bij IBD. Afgezien van de inductie van iNOS is het NF-κB
ook een belangrijk signaalmolecuul voor inductie van veel genen die een rol spelen
bij een darmontsteking zoals die aanwezig is bij IBD. Verschillende stimuli zoals
zuurstofradicalen, ontstekingseiwitten (IL-1, IL-6, TNF-α), bacteriën en virussen zijn
in staat NF-κB te activeren. Medicijnen zoals prednison, sulfasalazine en mesalazine
maar ook ontstekingsremmende eiwitten (IL-10, IL-11) remmen NF-κB activatie.
Nieuwe behandelingsstrategieën zijn gericht op het specifiek remmen van het NF-
κB. Hierbij wordt gebruik gemaakt worden van DNA (anti-sense p65) of RNA (RNAi)
gericht tegen de aanmaak van NF-κB, medicijnen die de afbraak van de remmer van
NF-κB remmen (proteasoom remmers) of virale IκBα expressie vectoren, die de
aanmaak van de remmer stimuleren. Deze selectieve NF-κB remming moet dan
gericht zijn tegen NF-κB activatie in weefsel macrophagen en T helper cellen en niet
tegen NF-κB activatie in darmepitheelcellen aangezien NF-κB gereguleerde genen
betrokken zijn bij verdedigings-, en overlevingsresponsen van deze darmepitheelcellen.
De inductie van iNOS is mogelijk één van deze verdedigings-, en overlevingsresponsen
van darmepitheelcellen. Alvorens echter het geven van NO te overwegen als nieuwe
behandelingmethode van IBD dient er eerst verder onderzoek te worden verricht
met medicijnen die NO alleen in de darm afgeven of medicijnen die alleen iNOS en
niet nNOS of eNOS remmen.
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