
De invloed van darmflora op het functioneren van de mucosale 
barrière en het immuunsysteem

Het maag-darmstelsel

De belangrijkste functies van het maag-darmstelsel zijn het verteren van voedsel 
en de opname van voedingsstoffen. Het stelsel bestaat achtereenvolgens uit de 
mondholte, keelholte, slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, endeldarm en 
anus. De daadwerkelijke vertering van voedsel vindt plaats in de maag en het eerste 
deel van de dunne darm, waarna in het verdere deel van de dunne darm en de 
dikke darm voedingsstoffen en water in het lichaam worden opgenomen. 

Essentieel voor een goed functioneren van het maag-darmstelsel is de 
wand, die op de verschillende locaties van het stelsel met unieke eigenschappen 
is uitgerust voor een optimale vertering of opname van voedsel. Zo moet de wand 
van de maag de sterk zure maagsappen kunnen verdragen, terwijl de wand in de 
dunne en dikke darm juist voedingsstoffen snel en efficiënt moet kunnen opnemen. 
De wand van de dunne en dikke darm is opgebouwd uit vier verschillende lagen. 
De laag het dichtst bij de darmholte heet de mucosa. De mucosa bestaat uit een 
enkele laag epitheelcellen, welke de opname van voedingsstoffen bewerkstelligt, 
met daaronder een laag losmazig bindweefsel, genaamd de lamina propria, 
waarin kleine bloed- en lymfevaatjes aanwezig zijn waardoor de opgenomen 
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Figuur 1 – Het maag-darmstelsel. A. Het maag-darmstelsel bestaat achtereenvolgens uit de slokdarm, 
maag, dunne darm, dikke darm, endeldarm, en anus. B. De darmwand is opgebouwd uit vier lagen. De 
buitenste laag, de mucosa, bevat een enkele laag epitheelcellen met daaronder een bindweefsellaag, 
genaamd de lamina propria, waarin zich bloed- en lymfevaatjes bevinden, en een spierlaag, genaamd 
de muscularis mucosae. De tweede laag van de darmwand is de submucosa, welke grotere bloed- en 
lymfevaten bevat. De derde laag is de muscularis externa, de spieren die verantwoordelijk zijn voor 
de darmperistaltiek. De vierde en buitenste laag van de darmwand is de serosa, een laag bindweefsel 
waarin zich ook bloed- en lymfevaatjes bevinden.



voedingsstoffen worden afgevoerd, en een dunne spierlaag, genaamd de muscularis 
mucosae. Het oppervlak voor opname van voedingsstoffen wordt sterk vergroot 
doordat de mucosa niet als een rechte laag aanwezig is, maar sterk geplooid is, 
waardoor vingerachtige uitstulpingen van de darmwand, genaamd villi, ontstaan. 
Het opname oppervlak wordt verder vergroot doordat de epitheelcellen aan de 
kant van de darmholte sterk geplooid zijn (micro-villi). In de tweede laag van de 
darmwand, genaamd de submucosa, bevinden zich zenuwen en relatief grote bloed- 
en lymfevaten. Als derde laag is een dikke spierlaag aanwezig, die verantwoordelijk 
is voor de peristaltische beweging van de darmen om de voedselbrij richting anus 
voort te bewegen. Aan de buitenkant wordt de darmwand omgeven door een 
dunne bindweefsellaag, de serosa, de vierde laag van de darmwand. 

De mucosale barrièrefunctie 

De darmholte bevat een gigantische hoeveelheid micro-organismen: meer dan 1012 
bacteriën per cm3 darminhoud. Aanwezigheid van deze darmflora of microflora is 
essentieel voor de mens, aangezien de bacteriën in staat zijn complexe koolhydraten 
te verteren waar de mens zelf de juiste enzymen voor mist. De bacteriën op hun 
beurt profiteren van hun aanwezigheid in de darm, omdat het een beschermde 
stabiele omgeving is, rijk aan voedingsstoffen. Zowel mens als micro-organisme 
profiteert dus van het op deze manier samenleven. Echter, aanwezigheid van zo�n 
grote populatie bacteriën in de darmholte vormt ook een potentiële bedreiging 
voor de gezondheid: wanneer bacteriën het darmweefsel binnendringen kan dit 
leiden tot onstekingen en wanneer zij in het bloed terecht komen, kan dit leiden 
tot een levensbedreigende sepsis. De darmwand, en met name de mucosa, vervult 
daarom een extreem belangrijke functie als barrière om darmflora van darmweefsel 
gescheiden te houden. 

De epitheellaag in de mucosa vormt een belangrijke eerste barrière 
van de mucosa. De epitheelcellen zijn sterk aan elkaar verankerd door grote 
eiwitcomplexen, genaamd tight junctions. De tight junctions bestaan uit eiwitten 
genaamd claudines, die via de eiwitten zona occludens-1 (ZO-1) en -2 verbonden 
worden aan het cytoskelet van de epitheelcellen, waardoor de epitheellaag een 
zeer stevig netwerk wordt. Echter, opname van voedingsstoffen gebeurt voor een 
deel ook tussen de epitheelcellen door. Om deze reden wordt de doorlaatbaarheid 
van de epitheellaag zeer nauwgezet gereguleerd. 

Een enkele cellaag als barrière tegen zo een grote populatie bacterièn 
is erg riskant. Een beschadiging in deze laag zou al voldoende kunnen zijn 
voor flinke ontstekingen. Om deze reden zijn er verschillende aanvullende 
beschermingsmechanismen aanwezig die de epitheellaag ondersteunen in de 
barrièrefunctie. Ten eerste zijn er gespecialiseerde epitheelcellen, genaamd 



Gobletcellen, aanwezig die mucus (slijm) produceren. Dit slijm vormt een 
beschermende laag op de epitheelcellen en voorkomt direct contact tussen de 
epitheelcellen en de darmflora. Ten tweede zijn er gespecialiseerde epitheelcellen 
aanwezig die antimicrobiële peptiden produceren die bacterièn kunnen doden of 
onschadelijk maken. De slijmlaag bovenop het epitheel vormt een diffusiebarrière 
voor deze antimicrobiële peptides waardoor ze geconcentreerd aanwezig blijven 
vlak boven de epitheellaag en bacteriën zullen doden alleen wanneer deze te 
dicht in de buurt van het epitheel komen. Tenslotte transporteert het epitheel ook 
speciale antistoffen de darmholte in, genaamd secretoir immunoglobuline A (sIgA), 
dat aan bacteriën bindt en ze daardoor neutraliseert. 

Figuur 2 – De mucosale barrière. De mucosa vormt een essentiële barrière in de darm, die het 
binnendringen van darmflora in het darmweefsel voorkomt. De belangrijkste cellen die betrokken 
zijn bij deze barrièrefunctie zijn de epitheelcellen. Deze cellen zitten stevig aan elkaar verankerd door 
middel van tight juntions, grote eiwitcomplexen die claudines en ZO-1 / -2 bevatten en die verankerd 
zijn aan het cytoskelet voor extra stevigheid. Ter ondersteuning van de barrièrefunctie van het epitheel 
zijn er Gobletcellen aanwezig die mucus (slijm) produceren om afstand te creëren tussen darmflora en 
darmepitheel. In deze mucus zijn anti-microbiële peptiden en immunoglobulin A (IgA) aanwezig, welke 
darmflora kunnen neutralizeren en/of doden. Dit is een aangepaste versie van figuren uit Hooper & 
Macpherson (Nat.Rev.Immunol.2010(10):159-169) en Turner (Nat.Rev.Immunol. 2009(9):799-809).

Bacteriële herkenning door het darmepitheel

Hoewel de belangrijkste functie van het darmepitheel als barrière het buitenhouden 
van de darmflora is, is verrassend genoeg uit onderzoek gebleken dat aanwezigheid 
van deze darmflora essentieel is voor de handhaving van een effectieve barrière. De 
epitheelcellen kunnen de aanwezigheid van bacteriën registeren door middel van 
een soort ontvangers, receptoren, op hun buitenkant. 
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Een familie van receptoren die essentieel is voor het registreren van de 
aanwezigheid van bacteriën is de familie van Toll-like receptoren (TLR). Tot nu toe 
zijn er 10 verschillende TLRs geidentificeerd in de mens, en 12 in de muis (TLR1-12), 
welke allemaal membraan-gebonden zijn en ieder een ander gedeelte van een micro-
organisme herkennen. Wanneer een TLR een bacteriële component detecteert, 
worden er signalen afgegeven de cel in via de adaptoreiwitten MyD88 of TRIF. 
Deze signalen leiden er over het algemeen toe dat er alarmstoffen, chemokinen en 
cytokinen, worden afgegeven aan het lichaam, waardoor er afweercellen worden 
aangetrokken en geïnstrueerd om het gedetecteerde micro-organisme onschadelijk 
te maken. Er bevinden zich ook receptoren binnenin de cel, in het cytoplasma, 
welke geactiveerd worden wanneer een bacterie of virus er in geslaagd is een cel 
binnen te dringen. Deze receptoren zijn bijvoorbeeld de Nod-like receptoren (NLRs) 
NOD1, NOD2, en Nlrp3. Ook activering van deze receptoren leidt tot de productie 
van chemokinen en cytokinen. 

Detectie van de aanwezigheid van bacteriën door TLRs op darmepitheel is 
essentieel voor de handhaving van een goede barrièrefunctie. Dit werd duidelijk 
uit experimenten waarin bleek dat muizen die het adaptoreiwit MyD88 missen, 
en dus TLR signalen niet kunnen doorgeven, veel ernstigere darmontstekingen 
(colitis) ontwikkelden als reactie op de irriterende stof dextraansulfaat (DS), door 
veel ernstigere schade aan het darmepitheel. Hierbij speelt met name de Toll 
like receptor TLR2 een belangrijke rol bij de handhaving van een goede barrière 
door het epitheel. Muizen die deze receptor niet hebben, ontwikkelden veel 
ernstigere darmontstekingen na toediening van DS of in aanwezigheid van de 
bacterie Citrobacter rodentium. Ook bleek dat wanneer de bacteriële component 
die herkend wordt door TLR2, Pam3CSK4, een onderdeel van de bacteriële celwand, 
oraal werd toegediend aan wildtype muizen, de symptomen van colitis na DS 
toediening verminderden doordat de epitheelbarrière verbeterd werd. In meer 
detail is gebleken dat TLR2 signalering in darmepitheel zorgt voor versteviging 
van tight junctions en verlenging van de levensduur van de epitheel cellen. Niet 
alleen de epitheelbarrière verbetert door aanwezigheid van darmflora, maar ook 
de productie van antimicrobiële peptiden door gespecialiseerde epitheelcellen is 
voor een belangrijk deel afhankelijk van interactie met bacteriële producten van de 
darmflora via TLRs and NLRs.

Het mucosale immuunsysteem

Om de gunstige effecten van de darmflora op zowel metabole als immunologische 
processen te behouden, moeten afweerreacties tegen deze bacteriën voorkomen 
worden. Het mucosale immuunsysteem is om deze reden uniek omdat het is 
uitgerust om de aanwezigheid van niet-invasieve darmflora te tolereren, maar 



in actie te komen bij aanwezigheid van invasieve, ziekteverwekkende micro-
organismen. 

Het mucosale immuunysteem controleert de samenstelling van de 
darmflora in de buurt van het darm epitheel door regelmatig monsters te nemen 
uit de darmholte. Dit wordt op verschillende manieren gedaan door verschillende 
celtypes, maar altijd komt het monster terecht bij cellen van het immuunsysteem 
genaamd antigeen-presenterende cellen (APCs). Verschillende typen APC 
zijn aanwezig onder het darmepitheel in de lamina propria. Onder normale 
omstandigheden vormen macrofagen de grootste populatie APCs. Macrofagen in 
de darm hebben met name een toleriserende functie. Zij internaliseren bacteriën 
die de epitheellaag gepasseerd zijn en doden ze, zonder een afweerreactie te 
starten. In plaats daarvan produceren ze grote hoeveelheden van het toleriserende 
cytokine IL-10. Ook zijn macrofagen belangrijk voor het herstel van epitheelschade. 
In kleinere aantallen is een tweede type APC aanwezig, genaamd de dendritische 
cel (DC). DCs scannen voortdurend hun omgeving en plaatsen fragmenten van 
eiwitten, waarmee zij in aanraking zijn gekomen, op hun oppervlak. Wanneer DCs 
bepaalde cytokines of bacteriële componenten tegenkomen, raken ze geactiveerd. 
Zij zullen zich dan verplaatsen naar lymfeknopen en de eiwitfragmenten tonen 
aan T-lymfocyten. Wanneer er T-lymfocyten zijn met een T-celreceptor die de 
eiwitfragmenten herkent als afkomstig van een ziekteverwekker, raken zij op hun 
beurt geactiveerd en zullen, afhankelijk van de context waarin de eiwitfragmenten 
getoond worden, een afweer- of toleriserende reactie starten. 

Wat bepaalt of er een afweerreactie of een toleriserende reactie gestart 
wordt? Dit hangt voor een groot deel af van het lokale milieu waarin een APC zijn 
monsters neemt. Dit lokale milieu bevat verscheidene factoren, zoals TSLP, TGF-β 
en de actieve metaboliet van vitamine A, retinolzuur, die het starten van een 
afweerreactie onderdrukken en vorming van tolerantie stimuleren. Veel van deze 
factoren worden geproduceerd door het darmepitheel. Dit lokale milieu geeft de 
macrofagen en DCs in de lamina propria hun karakteristieke fenotype, waarbij de 
balans tussen immuunactivering en tolerantie sterk aan de kant van tolerantie 
ligt. Echter wanneer een bacterie in staat is het darmweefsel binnen te dringen, 
stopt het darmepitheel met het produceren van toleriserende factoren, worden 
afweercellen aangetrokken, die niet meer hun tolerante fenotype aangemeten 
krijgen en daardoor voor een actieve afweerreactie zullen zorgen en de infectie op 
zullen ruimen.

Ontregeling van de mucosale barrièrefunctie

Inflammatoire darmziekten zijn aandoeningen waarbij gedacht wordt dat 
ontregeling van de mucosale barrière een belangrijke oorzakelijke factor is. De 



twee belangrijkste ziekten die hieronder vallen zijn de ziekte van Crohn en colitis 
ulcerosa. Hoewel 0.1% van de bevolking van de Verenigde Staten en Noord-Europa 
hieraan lijdt, wordt de precieze oorzaak van deze ziekten niet volledig begrepen. 
Er is sterk bewijs dat een verstoorde functie van de mucosale barrière leidt tot 
binnendringen van darmflora, waardoor een chronische ontsteking van de darm 
ontstaat. Erfelijke factoren spelen een belangrijke rol bij het onstaan van de ziekte 
van Crohn. Met name mutaties, kleine veranderingen, in het DNA dat codeert 
voor de bacteriële receptor NOD2, blijken een belangrijke risicofactor te zijn, die 
de kans op het ontwikkelen van de ziekte van Crohn verhogen met 20-40%. NOD2 
is een bacteriële receptor die, wanneer geactiveerd, zorgt voor de productie en 
uitscheiding van anti-microbiële peptiden en zuurstofradicalen door darmepitheel 
en daardoor bijdraagt aan de handhaving van de mucosale barrière. Naast NOD2 zijn 
ook mutaties in andere genen die betrokken zijn bij de handhaving van de mucosale 
barrière geassocieerd met verhoogde kans op ontwikkeling van de ziekte van Crohn, 
zoals ATG16L1, een factor belangrijk voor uitscheiding van anti-microbiële peptiden, 
en XBP1, een factor essentieel voor de ontwikkeling van mucus-producerende 
Gobletcellen. Daarnaast kan ook de capaciteit van het darmepitheel om tolerantie 
van het mucosaal immuunsysteem te stimuleren verstoord zijn in mensen die lijden 
aan een inflammatoire darmziekte. 
Ons immuunsysteem heeft zich ontwikkeld in tijden waarin de hygiëne nog vrij 
veel te wensen overliet. Infecties met bijvoorbeeld wormen (helminthen) en 
andere parasieten kwamen veelvuldig voor. Hierdoor is een uitgebalanceerd 
immuunsysteem ontstaan waarin verschillende soorten reacties van T-lymfocyten 
ontwikkeld kunnen worden. Zo wordt in geval van een intracellulaire infectie 
(bijvoorbeeld een virale of bacteriële infectie) een T helper 1 reactie gestart, 
terwijl in geval van een extracellulaire infectie een T helper 2 reactie (in geval 
van een helminth- of bacteriële infectie) of een T helper 17 reactie (in geval van 
een schimmel- of bacteriële infectie) wordt gestart. Door de verbeterde hygiëne 
is de darmflora sterk veranderd en is het aantal helminth-infecties waarmee ons 
immuunsysteem in aanraking komt sterk afgenomen. De gedachte is dat de balans 
tussen de verschillende T-lymfocyt reacties hierdoor verstoord is geraakt en dat T 
helper 1 reacties de overhand hebben gekregen. Dit wordt gezien als een verklaring 
voor het sterk toegenomen aantal autoimmuunziekten, welke ontstaan door T 
helper 1 reacties tegen een component van het eigen lichaam. Herintroductie van 
worm-componenten zou de balans tussen T lymfocytreacties kunnen herstellen en 
daarmee autoimmuun-reacties mogelijk voorkomen of genezen. Orale toediening 
van eitjes van de ongevaarlijke varkensworm Trichuris suis aan patiënten die lijden 
aan de ziekte van Crohn, ulceratieve colitis, en multiple sclerosis hebben reeds 
veelbelovende resultaten gegeven. In veel patiënten namen de ziekteverschijnselen 
af. Dit illustreert het belang van een goede darmflora, en wat voor effect verstoring 
hiervan kan hebben op ons immuunsysteem.



Dit proefschrift

Met het onderzoek dat beschreven staat in dit proefschrift is bestudeerd hoe de 
barrièrefunctie van de darmmucosa wordt beïnvloed door de microflora. 
NOD2 is een bacteriële receptor die betrokken is bij de handhaving van de 
mucosale barrière, doordat het de uitscheiding van antimicrobiële peptiden en 
zuurstofradicalen door het darmepitheel stimuleert. Echter of deze receptor 
ook, net als beschreven is voor TLR2, invloed heeft op tight junctions tussen de 
epitheel cellen was nog niet beschreven. In hoofdstuk 2 hebben wij dit vraagstuk 
opgehelderd. Hoewel NOD2 zelf niet direct van invloed was op de functie van de 
tight junctions bij het handhaven van de barrière, had de receptor indirect wel sterk 
invloed hierop, door de signalering van TLR2 significant te versterken. Al eerder 
was beschreven dat het herkennen van darmflora door het darmepitheel via TLR2 
essentieel is voor handhaving van een effectieve barrière. We hebben nu laten zien 
dat NOD2 dit effect significant versterkt. Dit verklaart mede waarom mutaties in de 
NOD2 receptor de kans op ontwikkeling van de ziekte van Crohn zo sterk vergroten.
Gezien het aangetoonde belang van TLR2 signalering in het darmepitheel voor het 
handhaven van de mucosale barrière via epitheliale tight junctions werd in hoofstuk 
3 onderzocht of deze signalen ook invloed hebben op het soort APC dat onder de 
epitheellaag in de lamina propria aanwezig is. Ontdekt werd dat de bacteriële 
component die herkend wordt door TLR2, Pam3CSK4, door het epitheel de lamina 
propria in getransporteerd wordt en dat dit molecuul een sterk remmend effect 
heeft op de ontwikkeling van DCs. In plaats van DCs, ontwikkelen voorlopercellen 
zich in aanwezigheid van Pam3CSK4 tot monocyten. Monocyten zijn afweercellen 
die ziekteverwekkers snel en direct kunnen doden en die zich in weefsels kunnen 
ontwikkelen tot macrofagen. We vonden effecten van Pam3CSK4 op de monocyt 
ontwikkeling niet alleen lokaal in de darm, waar we een verschil in aantal macrofagen 
detecteerden in muizen met en zonder darmflora of TLR2 signalering, maar ook in 
het bloed, in de milt en in het beenmerg van deze muizen, waar de hoeveelheid 
monocyten gereduceerd was. De darmflora blijkt dus niet alleen effecten uit te 
oefenen op het mucosale immuunsysteem, maar ook op het immuunsysteem van 
de rest van het lichaam, in de vorm van het aantal aanwezige monocyten.
In hoofdstuk 4 beschrijven we het onderzoek dat gedaan is om er achter te komen 
hoe het TLR2 ligand Pam3CSK4 precies de ontwikkeling van monocyten stimuleert en 
die van DCs remt. We ontdekten dat dit effect wordt uitgevoerd door de groeifactor 
granulocyte - colony stimulating factor (G-CSF). Deze factor wordt als reactie op 
TLR2 signalering uitgescheiden om vervolgens de monocyt en DC ontwikkeling 
vanuit voorlopercellen te beïnvloeden. 
In hoofdstuk 5 hebben we meer inzicht verkregen in hoe Trichuris suis componenten 
zich toegang verschaffen tot de lamina propria alwaar zij de functie van DCs en 
daarmee het type reactie van de T lymfocyt beïnvloeden. We laten zien dat factoren 
die uitgescheiden worden door de helminth de barrière van het darmepitheel 



verlagen mogelijk om zich daardoor toegang te kunnen verschaffen tot de lamina 
propria. Hiernaast remmen Trichuris suis factoren de productie van inflammatoire 
cytokinen door het darmepitheel. Op deze manier kan Trichuris suis de DCs in de 
lamina propria bereiken zonder een ontsteking te veroorzaken.
Tot slot hebben we in hoofdstuk 6 een nieuw subtype macrofagen beschreven in de 
lamina propria van de dikke darm. In de milt zijn ook verschillende typen macrofagen 
aanwezig. Een type, de CD169+ macrofaag, bevindt zich daar in de marginale zone, 
de plek waar potentiële ziekteverwekkers de milt binnenkomen. Deze macrofaag 
vervult daar een belangrijke ‘grenswachterstaak’. Omdat de darm ook een plek is 
waar potentiële ziekteverwekkers binnenkomen, waren wij benieuwd of daar ook 
CD169+ macrofagen aanwezig zijn. We hebben CD169+ macrofagen ontdekt in de 
lamina propria van de dikke darm. Deze macrofagen ontwikkelen zich onafhankelijk 
van de darmflora en van lymfotoxine (het cytokine waarvan CD169+ macrofagen in 
de milt afhankelijk zijn), maar zijn afhankelijk van vitamine A. Meer onderzoek is 
nodig om de exacte functie van CD169+ macrofagen in de darm duidelijk te maken.

Conclusie

In dit proefschrift hebben wij meer inzicht gegenereerd in hoe de darmflora 
essentieel is voor de handhaving van een functionele barrière van het darmepitheel 
en voor het functioneren van het immuunsysteem, niet alleen lokaal in de darm, 
maar ook in de rest van ons lichaam. Toekomstig onderzoek in dit veld zal leiden 
tot een verder begrip van de grote variëteit aan interacties van de darmflora 
met ons immuunsysteem, hoe deze bijdraagt aan een normaal functionerend 
immuunsysteem, en hoe deze toegepast zou kunnen worden als therapie voor 
verschillende immunologische aandoeningen. 


