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IBD (Inflammatory Bowel Disease) is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen van het 

maagdarmkanaal, gekenmerkt door chronische ontstekingen van de darmwand. Genetische aanleg 

voor verstoringen van de darmwand-functie en het immuunsysteem spelen een belangrijke rol bij het 

ontstaan van de ziekte, maar hoe dit precies tot stand komt is nog grotendeels onbekend. Het doel 

van dit proefschrift was om meer inzicht te verkrijgen in de genetica achter deze ziekte en hoe 

verschillen in genexpressie het immuunsysteem kunnen beïnvloeden. 

 

In hoofdstuk 1 worden aan de hand van een literatuuroverzicht de meest recente inzichten 

beschreven over het ontstaan van de ziekten, met de nadruk op de erfelijke component van IBD. 

De belangrijkste ziekten binnen IBD zijn de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. De voornaamste 

symptomen van beide ziekten zijn buikpijn, diarree, occult bloedverlies (bloedverlies via de 

ontlasting), gewichtsverlies, koorts en vermoeidheid. Naast de klachten gerelateerd aan de ontsteking 

in de darmen komen bij IBD patiënten ook veel andere ontstekingsklachten buiten het 

maagdarmkanaal voor, zoals ontstekingen van de gewrichten (artritis), de ogen, de lever en de huid. 

Wereldwijd zijn er ongeveer drie miljoen patiënten, en de ziekten komen het meeste voor bij 

caucasische (blanke) mensen en Joden uit Europa en Noord-Amerika. Ondanks dat de symptomen 

grotendeels overeenkomen, zijn de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa twee verschillende ziekten. 

 

De ziekte van Crohn 

De ziekte van Crohn is genoemd naar de Amerikaanse arts Burril B Crohn, die de ziekte voor het 

eerst in 1932 beschreven heeft. De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van het 

maagdarmkanaal. In de meeste gevallen is het laatste stuk van de dunne darm, het terminale ileum, 

aangedaan. Bij sommige patiënten zijn ook andere delen van de dunne darm en stukken van de dikke 

darm (het colon) ontstoken. Bij een kleine groep patiënten kunnen de ontstekingen zelfs in de 

slokdarm en de mond ontstaan. Typerend voor de ziekte van Crohn is dat aangetaste stukken darm 

worden afgewisseld met stukken gezonde darm. De ontstekingen geassocieerd met de ziekte van 

Crohn treffen niet alleen het darmslijmvlies, maar ook de onderliggende darmwand en spierlagen. 

De ziekte wordt meestal ontdekt op jong volwassen leeftijd, tussen het 15
de

 en 35
ste

 levensjaar, en 

komt iets meer voor bij vrouwen dan bij mannen. In Nederland komen er naar schatting ongeveer 

duizend patiënten per jaar bij. Vooralsnog zijn er geen afdoende middelen om de ziekte te genezen. 

De behandeling bestaat over het algemeen uit het eerst zo snel mogelijk wegnemen van de actieve 

ontsteking met krachtige ontstekingsremmende medicatie, zoals steroïden (prednison en 

aanverwante middelen), om te voorkomen dat er te veel schade aan de darmen ontstaat. Verder 

kunnen er medicijnen voorgeschreven worden om symptomen als diarree, misselijkheid en buikpijn te 

verhelpen. Indien noodzakelijk kan er een onderhoudsbehandeling voorgeschreven worden, met 

medicijnen die het afweersysteem zodanig tot rust brengen dat de ontstekingsreacties ook milder 

worden. In sommige gevallen van ernstige ziekte kan het noodzakelijk zijn dat ernstig aangedane 

stukken darm chirurgisch moeten worden verwijderd. 
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Colitis Ulcerosa 

Colitis Ulcerosa is een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm. De ziekte komt 

alleen in de dikke darm (colon) voor. Net zoals bij de ziekte van Crohn zijn er verschillende gradaties 

in ernst van de ziekte. In de meest milde gevallen is alleen het laatste gedeelte van de darm, de 

endeldarm aangedaan (proctitis). Bij de iets ernstigere vorm is ook de laatste helft van de dikke darm, 

die zich aan de linkerkant van het lichaam bevindt, ontstoken (left-sided colitis), en in de ernstigste 

gevallen is het complete colon ontstoken (pancolitis). 

Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting bij vijftienhonderd nieuwe patiënten de diagnose gesteld. 

Meestal openbaart de ziekte zich tussen het 15
de

 en 40
ste

 levensjaar, met een tweede piek tussen het 

50
ste

 en 60
ste

 levensjaar. De ziekte komt bij mannen en vrouwen evenveel voor. 

Net zoals bij de ziekte van Crohn, is er voor Colitis Ulcerosa nog geen genezende behandeling 

mogelijk. Ook Colitis Ulcerosa wordt voornamelijk bestreden met ontstekingsremmers en middelen 

om het afweersysteem te beïnvloeden. Wanneer deze behandeling niet het gewenste effect heeft, 

kan worden overgegaan tot het verwijderen van de dikke darm. Na het verwijderen van de darm is de 

ziekte verdwenen, aangezien er geen dikke darmslijmvlies meer is. De patiënt zal dan echter wel een 

stoma krijgen, of er kan een inwendig reservoir gemaakt worden van een stuk dunne darm, een 

zogenoemde ‘pouch’. Deze pouch functioneert dan als een soort endeldarm, en de patiënt kan de 

ontlasting normaal lozen via de anus, alleen wel met frequenter toiletbezoek. 

 

Het ontstaan van de ziekten 

Ondanks dat er de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt in het begrip over het ontstaan van 

IBD, is het voorlopig nog niet bekend hoe de ziekten ontstaan. Wat wel duidelijk is geworden, is dat er 

meerdere factoren een rol spelen in het ontstaan. Deze kunnen worden onderverdeeld in een drietal 

groepen 

1 Omgevingsfactoren 

2 Microbiële factoren 

3 Patiëntgebonden factoren 

 

Omgevingsfactoren 

Onder omgevingsfactoren verstaan we factoren zoals leefomgeving en leefgewoonten. Een logische 

gedachte zou zijn dat het dieet een belangrijke factor kan zijn voor het ontstaan van een ziekte die de 

darmen aantast. Echter, er is geen bewijs dat voeding van invloed is op het ontstaan van IBD. IBD 

patiënten hoeven strikt genomen dan ook geen speciaal dieet te volgen, maar in sommige gevallen 

verdragen patiënten sterk gekruid of erg vet voedsel minder goed, en hebben ze er baat bij voeding 

met deze stoffen te mijden. 

Een leefgewoonte die wel aantoonbaar van invloed is op IBD is roken. Roken verergert de mate van 

ontstekingen in de ziekte van Crohn, maar opvallend genoeg blijken patiënten met Colitis Ulcerosa 

soms baat te hebben bij roken. In deze patiënten lijkt roken, naast alle schadelijke effecten dat het 

elders in het lichaam heeft, juist een beschermend effect te hebben tegen de ziekte. Welke stoffen in 

sigarettenrook precies verantwoordelijk zijn voor dit effect, en hoe deze aangrijpen, is nog onduidelijk. 
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Microbiële factoren 

Ons maagdarmkanaal huisvest een zeer groot aantal bacteriën, ongeveer 100 biljoen 

(100.000.000.000.000), tien keer zoveel als het totaal aantal lichaamscellen. Het overgrote gedeelte 

van deze bacteriën is onschadelijk, en zelfs noodzakelijk bij het verteren van ons voedsel en het 

aanmaken van bepaalde vitaminen die we zelf niet kunnen maken. Uit recent onderzoek blijkt dat de 

normale darmflora betrokken zou kunnen zijn bij het ontstaan van IBD. IBD patiënten hebben in 

sommige gevallen meer bacteriën in hun darmen dan gezonde personen, en antibiotica kuren kunnen 

een positieve invloed hebben op het beloop van de ziekte. Ook het consumeren van ‘goede’ 

bacteriën, in de vorm van probiotica in melkproducten lijkt in sommige gevallen een gunstige effect te 

hebben op de ernst van de ziekte. 

Er zijn echter ook micro-organismen met pathogene (ziekmakende) eigenschappen. Er is geen 

sluitend bewijs dat deze pathogenen IBD kunnen veroorzaken, maar er zijn wel aanwijzingen dat 

infectie met een bepaalde bacterie, Mycobacterium tuberculosis, vaker voor komt bij Crohn patiënten. 

Opvallend is hier om op te merken dat een nauw verwante vorm van deze bacterie, Mycobacterium 

avium subspecies paratuberculosis, bij runderen de ziekte van Johne’s veroorzaakt, een aandoening 

van de darmen die verassend veel overeenkomsten met de ziekte van Crohn vertoont. Het is echter 

nog de vraag of een infectie bij mensen met M. tuberculosis de ziekte van Crohn veroorzaakt, of dat 

het omgekeerde het geval is, en dat mensen met de ziekte van Crohn gevoeliger zijn voor infectie 

met deze bacterie. 

 

Patiëntgebonden factoren 

De manier waarop de externe omgevingsfactoren en microbiële factoren een bijdrage leveren aan het 

ontstaan van IBD is waarschijnlijk grotendeels afhankelijk van hoe een persoon op deze factoren 

reageert. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor het afweersysteem, of immuunsysteem. 

 

Het immuunsysteem en IBD 

Het immuunsysteem verdedigt het lichaam tegen allerlei indringers van buitenaf. De omgeving waarin 

het dat moet doen bij IBD is echter uitermate complex. In ons voedsel bevinden zich ontelbare 

lichaamsvreemde stoffen, en onze darmen zitten vol met bacteriën de nodig zijn voor het goed 

functioneren van het verteringstelsel. Hieruit moet het immuunsysteem de schadelijke bacteriën 

herkennen en elimineren, terwijl het de onschadelijke stoffen en bacteriën met rust moet laten. Een te 

zwakke afweer kan er toe leiden dat pathogenen de vrije hand krijgen en infecties en ziekte 

veroorzaken, terwijl een te sterke afweerreactie en ontsteking schade aan het eigen weefsel kunnen 

veroorzaken. Het moge duidelijk zijn dat het immuunsysteem heel nauwkeurig gereguleerd moet 

worden, en dat iedere afwijking van die regulatie tot ziekte kan leiden. 

Het immuunsysteem kan worden gezien als een leger met verschillende divisies, bestaande uit 

verschillende celtypes, alle met hun eigen functie. 
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De eerste divisie, het aangeboren immuunsysteem verzorgt de eerste verdediging. Deze tak van het 

immuunsysteem werkt relatief aspecifiek. Het herkent pathogenen op algemene kenmerken. Deze 

kenmerken zijn specifiek voor microbiologische organismen. Zo bestaat de celwand van bacteriën uit 

bepaalde moleculaire bouwstenen die niet bij menselijke cellen voorkomen, maar binnen het rijk der 

bacteriën algemeen gebruikt zijn. Deze stoffen worden ook wel Pathogeen geAssocieerde 

Moleculaire Patronen (PAMP) genoemd. De ‘verkenner’ cellen van het aangeboren afweersysteem, 

de Antigeen Presenterende Cellen (APCs) herkennen deze bouwstenen met behulp van receptoren, 

eiwitten op de celmembraan, die alleen de PAMPs herkennen, de Pathogen Recognizing Receptoren, 

ofwel PRRs. Een belangrijke groep van deze PRRs zijn de Toll-like receptoren (TLRs), waar 

hieronder nog op terug gekomen wordt. Wanneer een bacterieel product bindt aan deze receptoren, 

raakt de APC geactiveerd en kan hij een immuunrespons in gang zetten. Om de immuunrespons op 

te starten, en andere cellen van het immuunsysteem aan te trekken en aan te sporen tot reageren, 

kunnen de APCs signaalstoffen, cytokinen uitscheiden. In de immunologie worden tientallen 

verschillende cytokinen beschreven, die afhankelijk van hun eigenschap, andere afweercellen kunnen 

aantrekken en aansporen tot het aanvallen van pathogenen, of er juist voor zorgen dat de activiteit 

van afweercellen wordt gedempt zodat de immuunreactie niet te sterk wordt. Cytokinen spelen dus 

een uitermate belangrijke rol in de regulatie van de immuunrespons. 

Afhankelijk van het soort pathogeen, bijvoorbeeld of het een virus of een bacterie betreft, of dat de 

bacterie wel of niet de cellen binnendringt, worden er verschillende cytokinen uitgescheiden en wordt 

er een verschillende immuunrespons opgestart. Bij de ziekte van Crohn is dit een zogenoemde T 

helper 1 (Th1) respons. Een Th1 respons wordt ook wel een cel-gemedieerde respons genoemd. 

Belangrijk bij deze respons zijn macrofagen, die pathogenen kunnen ‘opeten’ en zo onschadelijk 

maken, en NK (natural killer) cellen en cytotoxische T cellen die door direct cel contact de 

pathogenen kunnen elimineren. De cytokinen die bij een Th1 respons horen, en die ook in hoge 

concentraties bij de ziekte van Crohn patiënten gevonden worden zijn interleukine 12 (IL-12) 

interferon-γ (IFN-γ) en Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α). 

Bij Colitis Ulcerosa is er sprake van een Th2 respons. Een Th2 respons wordt ook wel een humorale 

immuunrespons genoemd, omdat er bij dit type afweerreactie veel antilichamen gevormd worden, die 

zich in de lichaamsvloeistoffen (de humora) bevinden. De cytokinen die bij dit ziektebeeld horen zijn 

IL-13 en IL-4. De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa verschillen dus naast lokalisatie en type 

ontsteking ook in type immuunrespons. 

 

Naast de gespecialiseerde cellen van het afweersysteem heeft het darmslijmvlies, het epitheel, ook 

een rol in de afweer tegen pathogenen. Allereerst zitten de cellen van het darmslijmvlies zeer stevig 

tegen elkaar vast met speciale structuren, de tight junctions, zodat de bacteriën er niet tussendoor 

kunnen. Ten tweede kunnen de slijmbekercellen (ook wel Paneth cellen genoemd) die 

verantwoordelijk zijn voor het produceren van het mucus, de laag slijm die de darmwand bedekt, ook 

antibacteriële stoffen uitscheiden. Deze antibacteriële stoffen, defensinen, moeten er voor zorgen dat 

de bacteriën niet te dicht bij de darmwand kunnen komen en zich daar niet kunnen nestelen en delen. 

De integriteit en functionaliteit van de darmwand is dus van groot belang bij het afslaan van aanvallen 
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van pathogenen. Binnen IBD is ook aangetoond dat de barrièrefunctie van de darmwand aangetast 

kan zijn bij patiënten, waardoor de pathogenen makkelijker binnen zouden kunnen dringen en een 

ontsteking zouden kunnen veroorzaken. 

 

Genetica en IBD 

Normaal gezien reageert het immuunsysteem in de darm adequaat op aanvallen van pathogenen. De 

reactie is sterk genoeg om de pathogenen te verwijderen, en wordt daarna weer geremd, om te 

voorkomen dat een te lange en te sterke afweerreactie schade aan het eigen weefsel gaat 

aanrichten. Gezien de sterke ontstekingsreacties in IBD is het voor de hand liggend aan te nemen dat 

de regulatie van de immuunrespons bij IBD op zijn minst verstoord is. Zoals gezegd reageert ieder 

persoon anders op invloeden van buitenaf, en is de een gevoeliger voor infecties dan de ander, of dit 

nu komt door een verstoring van het immuunsysteem of van de barrièrefunctie van de darmwand. Dit 

verschil in gevoeligheid kan grotendeels veroorzaakt worden door erfelijke factoren. 

 

Er zijn talrijke aanwijzingen dat IBD (ten dele) erfelijk bepaald is. Allereerst is er het feit dat de ziekten 

vaak binnen een familie voorkomen. Ongeveer 10 tot 20 % van de patiënten met IBD heeft een 

familielid met dezelfde ziekte. Ook binnen bepaalde etnische bevolkingsgroepen komt de ziekte meer 

voor, voornamelijk bij Joden en caucasiërs terwijl Aziaten en negroïden nauwelijks zijn aangedaan. 

Sterke aanwijzingen dat de ziekten genetisch bepaald zijn, komen uit studies waarin eeneiige en 

twee-eiige tweelingen werden vergeleken. Eeneiige tweelingen zijn genetisch identiek, terwijl twee-

eiige tweelingen ongeveer de helft van hun genen delen. Het blijkt dat eeneiige tweelingen vaak 

allebei de ziekte hebben, terwijl het risico dat twee-eiige tweelingen allebei de ziekte hebben net zo 

groot is als voor normale broers en zussen. 

 

Wat zijn nu precies de erfelijke factoren die IBD kunnen bepalen, en hoe kunnen we ze vinden? 

Alle erfelijke factoren liggen opgeslagen in het DNA. Het totaal van DNA wat iemand bij zich draagt 

noemen we het genoom. Het genoom bestaat uit 23 chromosomen paren, en ieder chromosoom is 

een lange code van 4 bouwstenen A(denosine), C(ytosine), G(uanine) en T(hymidine), die ‘basen’ 

worden genoemd. Op ieder chromosoom liggen enkele duizenden genen, die allen voor hun eigen 

eiwit coderen. Wanneer een gen ‘actief’ is, of ‘tot expressie komt’, zal het eiwit waarvoor het gen 

codeert aangemaakt worden door de cel. Welke genen, in welke cel, op welk moment tot expressie 

komen, hangt af van de soort cel, welke functie die cel heeft en welke informatie de cel op dat 

moment van buitenaf krijgt. 

Net zoals mensen kunnen verschillen van oogkleur, zitten er soms kleine verschillen in de code 

(basenvolgorde) van een gen. Deze verschillen worden polymorphismen genoemd. Deze 

polymorphismen kunnen een invloed hebben op hoeveel een gen tot expressie komt (de hoeveelheid 

eiwit die wordt aangemaakt) of op de structuur van het eiwit (de functionaliteit van een eiwit). Deze 

veranderingen in genetische factoren kunnen iemand gevoeliger maken voor IBD. Hoe kunnen we nu 

op zoek gaan naar genetische factoren die van invloed zijn op het ontstaan van IBD? 
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Een eerste methode kan zijn om de basenvolgorde van een bepaald gen waarvan we het vermoeden 

hebben dat het een invloed zou kunnen hebben op de ziekte te bepalen  en te gaan vergelijken 

tussen patiënten met IBD en gezonde personen. Genen die betrokken zijn bij de afweerreactie zijn 

bijvoorbeeld interessante kandidaten om dat mee te doen. Wanneer er een verschil in de DNA code 

gevonden wordt binnen dit gen, kan gekeken worden of deze variatie vaker bij IBD patiënten 

voorkomt. Wanneer dit het geval is, wil dat zeggen dat dat gen betrokken is bij de gevoeligheid voor 

de ziekte. Er zijn echter een goede 40.000 genen bekend, en om alle genen stuk voor stuk af te gaan 

is ondoenlijk. 

Een andere methode die daarom gebruikt wordt is ‘genomic screening’. Bij deze techniek wordt het 

complete DNA vergeleken van leden van een familie waarbinnen er meerdere personen aangedaan 

zijn. Zo kunnen er hele stukken DNA (als het ware hoofdstukken binnen een boek) worden 

aangewezen die verschillen tussen gezonde en zieke personen. De genen die betrokken zijn bij de 

ziekte moeten zich binnen deze ‘hoofdstukken’ bevinden. We noemen deze hoofdstukken ook wel 

‘gevoeligheids loci’. Op deze manier kan het aantal genen wat afgezocht moet worden naar 

polymorfismen drastisch verkleind worden. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor duizenden genen tegelijkertijd te bepalen in welke mate 

ze tot expressie komen. Door te kijken of er verschillen zijn in expressie tussen patiënten en gezonde 

personen, kunnen ook aanwijzingen gevonden worden welke genen betrokken zijn bij de gevoeligheid 

voor IBD. 

Er zijn tot nog toe een aantal genen gevonden die in zekere mate betrokken zijn bij de gevoeligheid 

voor IBD. Een overzicht hiervan wordt gegeven in hoofdstuk 1. Er is slecht nog maar één gen 

gevonden dat onomstotelijk met IBD, en meer specifiek met de ziekte van Crohn geassocieerd is. Dit 

gen is NOD2. NOD2 codeert voor een PRR die bacteriële stoffen die zich binnen in de cel bevinden 

herkent. Mutaties of polymorfismen in dit gen komen bij ongeveer een kwart van de Crohn patiënten 

voor. Hoe het komt dat mensen met mutaties in dit gen ziek worden is nog niet bekend. Hier zal later 

nog op terug gekomen worden. 

 

Ondanks de huidige vooruitgang van de techniek, en onze kennis omtrent de immunologie en 

genetica, is er nog niet veel bekend over het ontstaan van IBD. De reden waarom het uitermate 

moeilijk is gebleken om de oorzaken van IBD te vinden kan op verschillende vlakken gezocht worden. 

Ten eerste is de menselijke populatie uitermate divers. Iedereen heeft zijn geheel eigen unieke 

genetische code en eigen levensstijl, die de gevoeligheid voor en het beloop van de ziekte kunnen 

beïnvloeden. Ten tweede bestaat de mogelijkheid dat ‘de ziekte van Crohn’ en ‘Colitis Ulcerosa’ in 

feite verzamelnamen zijn voor een aantal ziekten met vergelijkbare symptomen, allen met hun eigen 

oorzaak, in plaats van dat ze slechts één ziekte vertegenwoordigen. Ten derde komen de 

polymorfismen in de genen waarvan is aangetoond dat ze in meer of mindere mate invloed hebben 

op de gevoeligheid voor de ziekte vaak voor bij een zeer klein percentage van de patiënten, en is het 

in veel gevallen waarschijnlijk een combinatie van genen die de gevoeligheid voor de ziekte bepaalt, 

en niet slechts één gen. Dit alles heeft tot gevolg dat studies in humane IBD patiënten uitermate 

ingewikkeld zijn. Daarnaast moeten zeer grote groepen patiënten bestudeerd worden voordat de 
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complexe mix van meerdere genen ontrafeld kan worden, in combinatie met het bepalen welke 

omgevingsfactoren een rol spelen in het ontstaan van IBD. 

 

Een manier om deze complexiteit te omzeilen is het gebruik van modellen om IBD te bestuderen. In 

hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de beschikbare modellen voor IBD. Binnen het 

onderzoek naar IBD worden veel muismodellen gebruikt. Er zijn verscheidene voordelen aan het 

gebruik van muismodellen. Een groot voordeel van het gebruik van muismodellen is dat alle muizen 

van één stam genetisch identiek zijn. Heel wat eenvoudiger dan de complexe humane situatie. 

Daarnaast kunnen de omgevingsfactoren relatief eenvoudig constant gehouden worden. Tot slot is 

het relatief simpel grote aantallen dieren te bestuderen. Een nadeel van het gebruik van 

muismodellen is uiteraard dat het om muizen gaat, en dat muizen niet hetzelfde zijn als mensen, en 

ook niet exact hetzelfde ziektebeeld ontwikkelen. Vandaar dat we in muizen ook spreken van de 

gevoeligheid voor intestinale ontsteking of colitis, in plaats van de gevoeligheid voor IBD. Een 

belangrijke observatie echter, is dat er gevoeligheidsverschillen tussen de verschillende 

muizenstammen bestaan. Dit wil zeggen dat er dus genetische verschillen moeten zijn tussen deze 

muizenstammen die verantwoordelijk zijn voor de gevoeligheid. Deze eigenschap kan gebruikt 

worden in de zoektocht naar de genen die verantwoordelijk zijn voor intestinale ontsteking. Wanneer 

een bepaald gen betrokken is bij de muizenvorm van de ziekte, is de kans groot dat dit gen ook 

betrokken is bij de humane vorm. In hoofdstuk 3 hebben we gebruik gemaakt van deze eigenschap. 

Wanneer in twee verschillende muizenstammen het gen voor G-protein α inhibitory chain 2 (Gαi2, 

gecodeerd door het gen Gnai2) kunstmatig wordt uitgeschakeld, ontwikkelt de ene stam, de C3H/HeN 

stam ontstekingen in de dikke darm (colitis), terwijl de andere stam, de C57BL/6J stam, gezond blijft. 

Door nu het complete genoom van deze twee stammen te vergelijken hebben we een aantal 

gebieden (loci) kunnen identificeren die geassocieerd zijn met de gevoeligheid voor colitis. In deze 

loci moeten dus genen liggen die verantwoordelijk zijn voor het verschil in gevoeligheid voor colitis. 

Het gebied met de sterkste associatie lag op chromosoom 3. We hebben dit gebied Gpdc1 genoemd. 

Binnen Gpdc1 liggen verscheidene genen die, gebaseerd op hun functie, interessante 

kandidaatgenen zouden zijn voor de gevoeligheid voor colitis. Een daarvan is Nfkb1. Nfkb1 codeert 

voor de transcriptiefactor NF-κBp50, een eiwit dat betrokken is bij de regulatie van de expressie van 

een groot aantal genen die betrokken zijn bij de afweerreactie. Wanneer bijvoorbeeld een receptor op 

een APC een bacterie herkent, wordt via verschillende signaaleiwitten het NF-κB complex 

geactiveerd, dat bestaat uit NF-κBp50 (Nfkb1) en NF-κBp65 (Nfkb2). Het NF-κB complex verplaatst 

zich vanuit het cytoplasma naar de celkern, en bindt daar aan het DNA. Hierdoor wordt de cel 

aangezet om het gen waarbij NF-κB gebonden heeft te activeren en zo de productie van deze stoffen 

te starten. Vaak zijn dit genen die voor afweerfuncties coderen, 

 

In hoofdstuk 4 hebben we getracht om polymorfismen in Nfkb1 te vinden die het verschil in colitis 

gevoeligheid tussen de twee stammen zouden kunnen verklaren. We hebben daarvoor de 

basenvolgorde van het Nfkb1 gen van de C3H/HeN stam en de C57BL/6J stam bepaald en met 

elkaar vergeleken, om te zien of er verschillen in de sequentie zaten. We hebben echter geen 
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verschillen kunnen vinden die tot een verandering in het eiwit zouden kunnen leiden, wat een 

veranderd functioneren van NF-κBp50 met zich mee zou kunnen brengen. Het Nfkb1 gen is echter 

een relatief groot gen, en het gebied in het genoom juist voor en juist achter het gen kan ook mutaties 

bevatten. Deze mutaties zouden weliswaar niet voor een veranderd eiwit kunnen zorgen, maar 

kunnen wel invloed hebben op de expressie van het gen. 

Rond dezelfde tijd dat wij de muisvariant van het Nfkb1 gen bestudeerden, werd er een zogenoemd 

promoter polymorfisme beschreven in de humane variant van het NFKB1 gen. De promoter van een 

gen is een gebied in het genoom wat net voor het gen zelf ligt, wat van invloed is op de expressie van 

het gen. De machinerie van de cel die nodig is om een gen af te lezen heeft de promoter nodig om 

aan te binden om het gen daarna daadwerkelijk af te kunnen lezen. Dit promoter polymorfisme 

bestaat uit een deletie van een klein stukje van de promoter van NFKB1 (een –ATTG deletie, 94 

basenparen voor de start van het gen) en bleek betrokken te zijn bij de gevoeligheid voor Colitis 

Ulcerosa in een noord Amerikaanse patiëntengroep. Omdat polymorfismen niet altijd in alle 

patiëntengroepen voorkomen besloten wij te kijken of wij dezelfde associatie met Colitis Ulcerosa in 

onze Nederlandse caucasische patiënten terug konden vinden. Dit bleek het geval. De deletie van 

een klein stukje van de promoter bleek vaker voor te komen in voornamelijk mannelijke UC patiënten, 

en gaf aanleiding tot het zich openbaren van de ziekte op een jongere leeftijd. Deze studie is 

beschreven in hoofdstuk 5. 

Hoe het komt dat het polymorfisme in de promoter van NFKB1 leidt tot een verhoogde gevoeligheid 

voor Colitis Ulcerosa is nog niet duidelijk. De –ATTG deletie zorgt ervoor dat NFKB1 minder effectief 

afgeschreven kan worden. Echter, in IBD patiënten wordt juist een verhoogde NF-κB activering 

gevonden. Dit fenomeen kan op verschillende manieren verklaard worden. Naast dat NF-κBp50 

tezamen met NF-κBp65 een complex kan vormen wat genexpressie kan activeren, kan NF-κBp50 ook 

aan zichzelf binden. Dit complex kan ook aan het DNA binden, maar heeft juist een remmende 

werking op de genexpressie. Wanneer er minder NF-κBp50 beschikbaar is, kan de verhouding tussen 

de activerende en remmende complexen verschuiven, en uiteindelijk toch tot een verhoogde staat 

van NF-κB activering leiden. 

Anderzijds kan de verminderde productie van NF-κBp50 leiden tot een verminderde activering van 

afweerstoffen. Hierdoor kunnen de bacteriën een voorsprong krijgen op het immuunsysteem, en dit 

kan tot een ergere infectie leiden. Deze kan door het NF-κB defect niet goed worden opgeruimd, en 

blijft dus bestaan. Uiteindelijk zou er daardoor een continue staat van activering kunnen ontstaan. 

 

Hoe de verhoogde gevoeligheid ook tot stand komt, het is duidelijk dat de afweerrespons strak 

gereguleerd moet worden. Alle genen die hierbij betrokken zijn kunnen dan ook als kandidaat gezien 

worden voor de gevoeligheid voor IBD. Dit blijkt ook wel uit de grote verscheidenheid aan 

diermodellen met verschillende gendefecten die allemaal tot colitis leiden. Een overeenkomst in deze 

genen is echter wel dat ze over het algemeen op de één of andere manier iets te maken hebben met 

de regulatie van de productie van cytokinen. 
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In hoofdstuk 6 hebben we de rol van de transcriptiefactor IRF-1 en één van de twee ketens van het 

cytokine IL-12, namelijk IL-12p40, onderzocht in de gevoeligheid voor coeliakie. Coeliakie is een 

ontstekingsziekte van de dunne darm, veroorzaakt door een overgevoeligheid voor gluten, een stof 

die voorkomt in tarwe, rogge en gerst. Ondanks dat men weet tegen welke stof de afweerreactie 

gericht is, is de genetisch achtergrond van deze ziekte, net zoals bij IBD, nog grotendeels onbekend. 

De genen IRF1 en IL12B (coderend voor IL-12p40) liggen in een gebied dat in ander studies is 

aangeduid als een gevoeligheidslocus voor coeliakie, CELIAC2, op chromosoom 5. In de promotor 

van IL12B bevinden zich gebieden waar de transcriptiefactor IRF-1 aan kan binden. IRF1 kan dus de 

expressie van IL12B reguleren. Gezien het belang van het cytokine IL-12 in het aansturen van 

immuunresponsen, en de ligging van deze twee genen in een gebied dat als gevoeligheidslocus 

wordt aangeduid, zijn dit interessante genen om te bestuderen, en te kijken of eerder beschreven 

polymorfismen in deze genen betrokken zijn bij de gevoeligheid voor coeliakie. Echter, we konden in 

onze Nederlandse caucasische patiëntengroep geen aanwijzingen vinden dat deze genen betrokken 

zijn bij de gevoeligheid voor coeliakie. 

 

Het vinden van een gen wat betrokken is bij de gevoeligheid voor een ziekte is slechts de eerste stap 

in het begrijpen van het ontstaan van de ziekte. Zo is ondanks het feit dat NOD2 het eerste gen is 

waarvan een duidelijke betrokkenheid beschreven is bij het ontstaan van de ziekte van Crohn, het 

nog verre van duidelijk hoe mutaties in NOD2 leiden tot de ziekte. 

NOD2 komt tot expressie in verschillende celtypen en is een receptor voor het bacteriële product 

muramyl dipeptide (MDP). In slijmbekercellen in de darmwand leidt herkenning van MDP door NOD2 

tot het afscheiden van antibacteriële stoffen. Slecht functionerend NOD2 als gevolg van mutaties in 

het NOD2 gen zouden kunnen leiden tot minder productie van antibacteriële stoffen. Hierdoor zouden 

de bacteriën de kans kunnen krijgen een infectie in de darm te veroorzaken, die uiteindelijk tot de 

ziekte van Crohn zou kunnen leiden. 

In bepaalde cellen van het afweersysteem, macrofagen en dendritische cellen, komt NOD2 ook tot 

expressie. Hier kan het herkennen van MDP door NOD2 de reactie van de cellen op de activerende 

signalen van andere receptoren, de TLRs, versterken en de cellen extra aanzetten tot het tot 

expressie brengen van cytokinen en het opstarten van een immuunrespons. Wanneer deze extra 

activering weg zou vallen, zouden de bacteriën ook in dit geval een voorsprong op het 

immuunsysteem krijgen, wat tot langdurige ontsteking kan leiden. 

Een andere mogelijkheid is echter dat NOD2 signalering de TLR activering, met name de TLR2 

activering, negatief reguleert, dus in feite remt. Het is aangetoond in muizen dat wanneer de NOD2 

signalering wegvalt, de IL-12 productie niet meer geremd wordt, en dat deze remming alleen op TLR2 

van toepassing is. 

In hoofdstuk 7 wilden we testen of dit proces ook in humane cellen plaats kon vinden. Om dit te 

onderzoeken hebben we monocytaire cellen uit het bloed van Crohn patiënten met en zonder 

mutaties in NOD2 geïsoleerd en in kweek gebracht, alsmede cellen van gezonde controle personen, 

met normaal NOD2. Wanneer cellen van gezonde personen of IBD patiënten zonder NOD2 mutatie 

via hun TLR2 gestimuleerd werden tegelijkertijd met een lage of intermediaire doses van MDP, werd 
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de TLR2 gemedieerde cytokine respons versterkt. Wanneer de dosis MDP verder verhoogd werd 

echter, werd er beduidend minder cytokine geproduceerd door de cellen. Dit remmende effect werd 

ook gezien in de NF-κB activering van de cellen. Cellen die geen functioneel NOD2 tot expressie 

konden brengen, vertoonden dit effect niet. Weliswaar werd de cytokine-productie wel enigszins 

verhoogd door het toevoegen van MDP, maar de remming van de TLR2 respons bij de hoge dosering 

van MDP werd niet gezien. Deze resultaten laten voor het eerst zien dat ook in menselijke cellen 

NOD2 de TLR2 activering negatief kan reguleren, en dat deze regulatie wegvalt in monocytaire cellen 

van patiënten die geen functioneel NOD2 hebben. 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat ondanks de vele genetische, immunologische en 

epidemiologische studies die gedaan zijn de complexe oorsprong van inflammatoire darmziekten nog 

verre van duidelijk is. Vele genen en vele celtypen kunnen betrokken zijn bij de het ontstaan van IBD, 

en de functie van de genen hoeft niet noodzakelijkerwijs hetzelfde te zijn in verschillende celtypen. 

Een betere kennis van de functie van alle genen die geassocieerd zijn met de ziekten en hun rol in de 

immunologische achtergrond van IBD, tezamen met een betere herkenning en indeling van de 

verschillende subtypen van IBD, zal helpen bij te dragen aan het begrip van de ziekten, en uiteindelijk 

kunnen leiden tot een adequate preventie van of therapie voor de ziekte. 


