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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Het omzettingsproduct van vitamine A, retinolzuur, heeft een belangrijke rol in een breed 
spectrum van biologische processen. Retinolzuur speelt niet alleen een essentiële rol in de 
embryonale ontwikkeling maar is ook van levensbelang wanneer een organisme volgroeid 
is, onder andere in de werking van het immuunsysteem. Omdat het lichaam zelf geen 
retinolzuur kan maken is het lichaam afhankelijk van de opname van vitamine A uit het dieet. 
Niet voor niets is het vitamine A programma een van de meest succesvolle programma’s 
van de Wereld Gezondheidsorganisatie om de volksgezondheid in derde wereld landen te 
verbeteren. Bij het vitamine A programma krijgen kleine kinderen en zwangere vrouwen 
extra vitamine A. Dit voorkomt in deze landen het ontwikkelen van blindheid maar is ook 
belangrijk in het voorkomen van darminfecties en daarmee gepaarde diarree. In de westerse 
wereld worden vitamine A derivaten of retinoïden zoals retinolzuur met name gebruikt als 
therapie in huidziekten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat een behandeling met retinolzuur 
ook bij andere chronische ontstekingsziekten zoals de ziekte van Crohn, ulceratieve colitis 
of reumatoïde artritis succesvol zou kunnen zijn. 

Retinolzuur is betrokken bij het in balans houden van T cel responsen. Dit is één van de 
redenen dat retinolzuur de interesse heeft gewekt als mogelijke behandelstrategie voor 
chronische ontstekingsziekten. Afhankelijk van factoren in het micromilieu zorgt retinolzuur 
voor adequate T helper 1, 2, 17 of regulatoire T helper cel responsen. Deze verschillende 
typen T helper cellen spelen in het algemeen een belangrijke rol in het ondersteunen van 
een immuun respons. In veel patiënten die lijden aan chronische ontstekingen zijn de T 
helper cel responsen uit balans. Patiënten die lijden aan chronische ontstekingen hebben 
vaak verhoogde aantallen T helper 17 cellen in het aangedane weefsel en verminderd aantal 
regulatoire T helper cellen. Retinolzuur heeft een rol in het stimuleren van de ontwikkeling 
van regulatoire T helper cellen ten koste van T helper 17 cellen. Een behandeling met 
retinolzuur zou deze disbalans daarom wellicht kunnen herstellen. Tegelijkertijd zou 
een tekort aan retinolzuur ook aan de basis kunnen liggen van de ontwikkeling van een 
chronische ontstekingsziekte.

Retinolzuur speelt ook een rol in het reguleren van de “adreslabels” die lymfocyten 
(o.a. T en B cellen) op hun membraan laten zien. Deze adreslabels bepalen naar welk 
orgaan een lymfocyt zal gaan. Retinolzuur zorgt ervoor dat lymfocyten naar de darm 
geadresseerd worden terwijl tegelijkertijd het tonen van adreslabels naar andere organen 
wordt voorkomen. In hoofdstuk 2 hebben we het effect van retinolzuur op menselijke 
bloedcellen bestudeerd door patiënten te volgen die retinolzuur als  behandeling van 
chronisch handeczeem gebruiken. Onze hypothese was dat de reactieve T cellen in deze 
patiënten onder invloed van retinolzuur therapie in plaats van naar de huid, naar de darm 
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geadresseerd zouden worden waar ze geen kwaad kunnen doen. Voor deze hypothese 
hebben we geen bewijs kunnen vinden. Wel wijst sommige data erop dat het type immuun 
respons in deze patiënten onder invloed van de behandeling met retinolzuur verschoof van 
een type 1 (geassocieerd met intracellulaire infecties) naar een type 2 respons (geassocieerd 
met extracellulaire infecties). Deze verschuiving zou het positieve effect van retinolzuur 
therapie voor de klachten die deze patiënten hebben kunnen verklaren omdat type 2 
responsen vaak minder pro-inflammatoir zijn. Er zal echter meer bewijs moeten worden 
verzameld om deze stelling hard te maken.

In de darm speelt retinolzuur een belangrijke rol in het onderdrukken van immuun 
responsen. Dit is nodig omdat het immuunsysteem in de darm constant in contact is met 
antigenen afkomstig uit het voedsel en het microbioom. In hoofdstuk 3 laten we zien 
dat retinolzuur een rol speelt in het induceren van een tolerant fenotype in macrofagen. 
Daarnaast zien we dat deze macrofagen een receptor om schimmels en bacteriën mee 
te herkennen op hun membraan laten zien onder invloed van retinolzuur. Als we deze 
receptor vervolgens stimuleren zien we dat de macrofagen snel naar een pro-inflammatoir 
profiel kunnen schakelen. We denken dat dit systeem als een soort veiligheidsmechanisme 
zou kunnen werken omdat het in geval van nood wel belangrijk is dat de macrofagen in 
de darm snel kunnen reageren op indringers. Met behulp van deze receptor kan de anti-
inflammatoire invloed van retinolzuur op macrofagen in de darm snel ongedaan gemaakt 
worden tijdens een infectie.

In hoofdstuk 3 laten we ook zien dat een tekort aan retinolzuur in de darm leidt tot minder 
anti-inflammatoire macrofagen. Ook in de literatuur zijn er meerdere aanwijzingen dat 
retinolzuur ontstekingen in de darm kan voorkomen. Een tekort aan retinolzuur in de darm 
kan daarom misschien leiden tot het ontwikkelen van chronische ontstekingen. Door een 
tekort aan retinolzuur te voorkomen kan wellicht ook het ontstaan van een chronische 
ontstekingsziekte voorkomen worden of kunnen de symptomen van een dergelijke ziekte 
worden verminderd. Een van de doelen van dit proefschrift was om manieren te vinden om 
een tekort aan retinolzuur in de darm te voorkomen als een manier om het ontwikkelen 
van een chronische ontsteking tegen te gaan. 

Een tekort aan retinolzuur kan op verschillende niveaus ontstaan. Een tekort aan vitamine 
A in het dieet ligt het meest voor de hand maar in de westerse wereld komt vitamine A 
deficiëntie bijna niet voor. Vitamine A moet echter worden omgezet in retinolzuur en dit 
gebeurt onder andere door ALDH enzymen. Op basis van eerdere waarnemingen hadden 
wij de hypothese dat verminderde activiteit van ALDH enzymen zou leiden tot verlaagde 
concentraties van retinolzuur. We verwachtten dat dit met name duidelijk zou worden in 
de darm omdat vitamine A hier wordt opgenomen. Daarnaast is beschreven dat retinolzuur 

A



176

Addendum

een belangrijke rol speelt in het in balans houden van immuun responsen in de darm. Door 
methodes te vinden waarmee we de expressie van ALDH enzymen in de darm kunnen 
beïnvloeden hoopten we aangrijpingspunten te vinden om de concentratie retinolzuur in 
de darm te manipuleren. Dit is interessant voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën 
voor chronische ontstekingsziekten.

In hoofdstuk 4 bestuderen we wat er gebeurt met het immuun systeem in de darmen van 
muizen die deficiënt zijn voor het ALDH enzym ALDH1A1. In de huidige literatuur wordt 
ALDH1A1 gezien als het belangrijkste enzym dat retinolzuur produceert in de darm epitheel 
cellen die de darmwand bekleden en vitamine A opnemen uit het voedsel. Tegen onze 
verwachting in konden we geen verschillen vinden tussen normale en ALDH1A1 deficiënte 
muizen wat betreft de cellen van het immuun systeem in de darm. Verrassend genoeg 
konden we ook geen verschillen meten in de activiteit van ALDH enzymen in de epitheel 
cellen van de dunne darm. We redeneerden dat er waarschijnlijk compensatie mechanismen 
zijn opgetreden die ervoor zorgen dat het verlies van ALDH1A1 niet leidt tot een lagere 
concentratie retinolzuur in de darm en dat andere ALDH enzymen dit verlies mogelijk kunnen 
overnemen. Samen met chemici hebben we daarom een chemische “hengel” ontwikkeld die 
kan binden aan actieve ALDH enzymen. Door deze hengel te gebruiken vonden we dat het 
veel onbekendere ALDH enzym ALDH1B1 een hoge activiteit vertoonde in de epitheelcellen 
van de dunne darm van ALDH1A1 deficiënte muizen. De hoge activiteit van ALDH1B1 in de 
ALDH1A1 deficiënte muizen zou daarom kunnen verklaren waarom we geen verschillen in 
immuun-fenotype konden vinden in deze dieren.

Om de rol van ALDH1B1 verder te onderzoeken maken we in hoofdstuk 5 gebruik van 
muizen die deficiënt zijn voor zowel ALDH1A1 als ALDH1B1. Hoewel we in deze muizen weer 
geen verschillen in ALDH activiteit vinden in de darm epitheel cellen zijn er wel verschillen 
in de compositie van de T helper cel populaties in de dunne darm. Enerzijds zien we meer 
geactiveerde T helper cellen en anderzijds zien we minder regulatoire T helper cellen. 
Dit wijst erop dat muizen die deficiënt zijn voor zowel ALDH1A1 als ALDH1B1 een meer 
geactiveerd immuunsysteem in de darm hebben, wat mogelijk een pro-inflammatoire 
omgeving creëert. Een pro-inflammatoire omgeving in de darm is ook wat je zou verwachten 
als de retinolzuur concentraties in de dunne darm verminderd zijn. Extra experimenten zijn 
echter nodig om deze verklaring hard te maken maar onze resultaten laten zien dat ALDH1A1 
niet het enige ALDH enzym is dat een rol speelt in het balanceren van het immuunsysteem 
in de darm.

Tot slot is het tot op heden bijna niet mogelijk om retinolzuur te volgen in biologische 
systemen. Dit komt door het hydrofobe en lichtgevoelige karakter van het molecuul. 
Hierdoor is de toename aan kennis over de rol van retinolzuur in de biologie gestagneerd. 
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Daarom hebben we samen met chemici nog een andere chemische hengel ontwikkeld. Deze 
hengel werkt in plaats van als hengel meer als een chemische dobber. De chemische dobber 
lijkt qua moleculaire structuur zeer veel op retinolzuur maar heeft een kleine toevoeging 
waarmee we de dobber kunnen terugvinden. In hoofdstuk 6 laten we zien dat cellen zeer 
vergelijkbaar reageren wanneer we retinolzuur met onze chemische dobber vergelijken. 
Verder laten we een aantal methodes zien waarmee de chemische dobber kan worden 
teruggevonden. Omdat we de chemische dobber wel zichtbaar kunnen maken en deze 
werkt als surrogaat voor retinolzuur kunnen we nu de locatie van retinolzuur in de cel 
zichtbaar maken en volgen. In de toekomst hopen we dat onze chemische dobber kan 
helpen openstaande vragen te beantwoorden zoals hoe retinolzuur van cel tot cel wordt 
overgedragen en hoe retinolzuur zich in de cel gedraagt. 

Dit proefschrift laat zien dat retinolzuur een belangrijke rol heeft in het immuunsysteem. 
Er zijn echter ook nog veel opstaande vragen over de exacte rol van retinolzuur in het 
immuunsysteem. Het effect van retinolzuur op T cellen wordt waarschijnlijk bepaald door 
een samenspel van retinolzuur en andere factoren in het lokale micromilieu. Hoe dit 
precies werkt zal verder moeten worden uitgezocht. Ook de rol van ALDH enzymen in het 
balanceren van het immuunsysteem in de darm bleek tijdens ons onderzoek complexer 
dan verwacht. Desalniettemin hopen we dat de chemische hengels en dobbers die we 
samen met chemici hebben ontwikkeld zullen bijdragen aan het beantwoorden van nog 
openstaande vragen. Door te achterhalen wat de exacte mechanismen zijn waarmee 
retinolzuur het immuunsysteem beïnvloedt kunnen we hopelijk nieuwe aanknopingspunten 
vinden die de basis kunnen zijn voor het ontwikkelen van therapieën tegen chronische 
ontstekingsziekten in de toekomst.
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