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Summary

Inflammatory bowel disease (IBD) affects millions of people all over the world. It 
comprises primarily two disorders of chronic intestinal inflammation: ulcerative 
colitis and Crohn’s disease. The etiology and pathogenesis of IBD are only beginning 
to be unveiled. The most widely held hypothesis on the pathogenesis of IBD is that 
the inflammatory process in the intestine results from mucosal barrier dysfunction, 
microbial factors and dysregulated immune system reactivity in a genetically 
susceptible host. This highly complicated process of immune response and chronic 
intestinal inflammatory activity is also of importance in the broader concept of gut 
health. Environmental factors, such as diet, can modulate these determinants of the 
pathogenesis of IBD. However, research on dietary modulation of IBD is in its infancy. 
Therefore, in this thesis, the nutritional modulation of intestinal inflammation was 
studied. 
In chapter 2 of this thesis, the effect of dietary heme, mimicking red meat, on intestinal 
inflammation was investigated. Dietary heme is considered an intestinal stressor in 
colorectal cancer research. However, heme-induced colonic stress might also result 
in induction of potentially protective heat shock proteins. Rats were fed ‘humanized’ 
Western diets either with or without heme, after which colitis was chemically induced. 
The results of this study show that dietary heme adversely affected colitis development, 
despite heat shock protein induction. In particular, body weight gain, colon length and 
food intake were lower in rats fed the heme diet. It is speculated that the heme-induced 
luminal cytotoxicity impairs intestinal mucosal recovery, subsequently aggravating 
colitis severity. A diet high in red meat might be a risk factor for IBD development.
Chapter 3 describes the effect of supplemental calcium on intestinal inflammation. It 
has been shown previously that dietary calcium strengthens the mucosal barrier, which 
may also be of importance in IBD. Therefore, HLA-B27 transgenic rats, spontaneously 
developing colitis, were fed a Western-style diet containing either a low or high calcium 
content. The calcium diet significantly inhibited the increase in intestinal permeability 
and diarrhea with time in HLA-B27 rats developing colitis. Moreover, supplemental 
calcium prevented the colitis-induced increase in the expression of extracellular matrix 
remodeling genes. So, dietary calcium ameliorated several important symptoms and key 
mechanisms of colitis severity. These results show promise for supplemental calcium as 
effective adjunct therapy for IBD.
The aim of chapter 4 was to investigate whether supplementation of a mixture of 
antioxidants would ameliorate colitis development, and whether the combination of 
dietary antioxidants and calcium has additive protective effects. To this end, HLA-B27 
rats were fed a control diet, a diet supplemented with the antioxidants glutathione, 
vitamin C and vitamin E, or a diet supplemented with both the antioxidant mixture 
and calcium. The results in chapter 4 show that antioxidant supplementation was 
ineffective in HLA-B27 rats despite low colonic mucosal glutathione levels, because 
colitis development did not coincide with oxidative stress in this model. So, the HLA-B27 
transgenic rat model is not an appropriate model to study the effect of supplemental 
antioxidants. As supplementation with both calcium and antioxidants attenuated 
colitis development, this protective effect is contributed to calcium only. Therefore, the 
significant protective effect of dietary calcium on intestinal inflammation shown before 
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was confirmed by this study.
A decrease in intestinal permeability is suggested to play an important role in 
the protective effect of calcium on intestinal inflammation. Therefore, chapter 5 
describes a more mechanistic study, in which it was investigated how and where in 
the gastrointestinal tract calcium exerts its influence on intestinal permeability. To 
study this, rats were fed a humanized control diet, or a similar diet supplemented with 
calcium. Also, the localization of the effect on intestinal permeability due to short-
chain fructo-oligosaccharides (scFOS) supplementation was investigated in this study. 
Lactulose plus mannitol and CrEDTA were added to the diets to measure small and 
total intestinal permeability respectively. This study shows that both calcium and scFOS 
affected permeability only in the colon: calcium decreased, while scFOS increased 
colonic permeability. As fecal water of the dietary intervention study did not influence 
permeability in (ex-vivo) Ussing chambers, it is suggested that modulation of mucins 
and/or microbiota may be important for the in vivo effects of dietary calcium and scFOS.
Chapter 6 concerns another mechanistic study which describes whether the beneficial 
effect of calcium on intestinal permeability depends on the functioning of calcium 
as a carrier of phosphate into the colon. In the colon, phosphate may subsequently 
increase luminal buffering capacity, which protects against an acidic pH of the colonic 
contents due to microbial fermentation, and possibly prevents an increase in intestinal 
permeability. For this purpose, rats were fed different quantities of calcium and 
phosphate. CrEDTA was added to the diets to quantify intestinal permeability, and 
scFOS were supplemented to the different diets to stimulate microbial fermentation 
and subsequent acidification of the colonic contents. The results of this study show 
that the beneficial effect of dietary calcium on intestinal permeability was impaired if 
dietary phosphate levels were low. The protective effect of calcium was associated with 
a calcium-phosphate-induced increase in luminal buffering capacity. The increase in 
buffering capacity might therefore be responsible for the effect of calcium on intestinal 
permeability.
In conclusion, nutritional modulation of intestinal inflammation is possible, at least in 
rats, as is shown in this thesis for calcium and heme. Most importantly, it is shown for 
the first time that dietary calcium in rats, besides being protective against intestinal 
infection, is also able to attenuate chronic intestinal inflammation, as in IBD. It shows 
the usefulness of an easily applicable nutritional intervention in the modulation of 
intestinal inflammation. Now the protective effect of supplemental calcium should be 
validated in the human situation.
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Er zijn miljoenen mensen wereldwijd met een chronische ontsteking van het maag-
darmkanaal. Zij lijden aan een inflammatoire darmziekte, wat in het Engels wordt 
aangeduid met inflammatory bowel disease (IBD). De twee hoofdvormen van IBD 
zijn colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. De oorzaak en het ziekteproces van IBD 
zijn grotendeels onbekend. Volgens de meest gangbare hypothese resulteert het 
ontstekingsproces in de darm uit het disfunctioneren van de barrièrefunctie van 
de darmmucosa, de microbiële factoren in de darm en een verstoorde reactiviteit 
van het immuunsysteem in een genetisch gevoelige persoon (Figuur 1 en 2). Deze 
determinanten spelen niet alleen een rol bij het ontstaan van darmontsteking, maar 
zijn ook van belang voor darmgezondheid in het algemeen. Omgevingsfactoren, zoals 
voeding, kunnen de bovengenoemde determinanten van de ontwikkeling van IBD 
beïnvloeden. Echter, onderzoek naar de modulatie van IBD door middel van voeding 
staat nog in de kinderschoenen. Daarom is de beïnvloeding van darmontsteking door 
voeding onderzocht in dit proefschrift.
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift is het effect van heem in de voeding op darmontsteking 
onderzocht. Heem is de voedingscomponent die verantwoordelijk is voor de rode kleur 
van rood vlees. Heem wordt enerzijds beschouwd als een schadelijke factor binnen het 
onderzoek naar dikke darmkanker. Anderzijds zou de irritatie die door heem wordt 
veroorzaakt in de holte van de dikke darm (colon) kunnen leiden tot het stimuleren van 
mogelijk beschermende ‘heat shock’ eiwitten. Om dit effect van heem te onderzoeken 
werden ratten gevoed met een gehumaniseerd westers dieet met of zonder heem, 
waarna colitis (colonontsteking) chemisch werd opgewekt. De resultaten van deze 
dierstudie tonen aan dat heem in de voeding colitis nadelig beïnvloedt, ondanks het 
feit dat heem inderdaad de ‘heat shock’ eiwitten stimuleert in de darmwand. Met name 
het herstel van het lichaamsgewicht van de dieren, de lengte van het colon en het 
voerverbruik waren lager in ratten die het heem-voer kregen en dat zijn ongunstige 
tekenen. Er wordt gespeculeerd dat de celbeschadigende componenten die door heem 
worden voortgebracht in de holte van de dikke darm het herstel van de darmmucosa 
remmen. Dit verergert vervolgens de ernst van de colitis. Daarom zou een voeding die 
veel rood vlees bevat mogelijk een risicofactor zijn voor het krijgen van IBD.

Figuur 1: De drie verschillende determinanten van IBD kunnen beïnvloed worden door voeding
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Hoofdstuk 3 beschrijft het effect van calciumsuppletie op darmontsteking. Het is eerder 
aangetoond dat de toevoeging van calcium aan de voeding de barrièrefunctie van de 
darmmucosa versterkt, wat ook van belang zou kunnen zijn in IBD. Daarom zijn HLA-B27 
transgene ratten, die spontaan colitis krijgen, gevoed met een gehumaniseerd westers 
voer dat ofwel een laag ofwel een hoog calciumgehalte bevatte. Dit dierexperiment laat 
zien dat het hoog calcium-voer de ongewenste toename in darmdoorlaatbaarheid en 
de ernst van de diarree remt tijdens de ontwikkeling van colitis in de HLA-B27 ratten. 
Bovendien voorkomt calciumsuppletie de toename van de expressie van extracellulaire 
matrix remodelleringsgenen zoals gewoonlijk tijdens colitis plaatsvindt. Dus calcium 
in de voeding vermindert enkele belangrijke symptomen en beïnvloedt mechanismes 
in de ontwikkeling van colitis. Deze resultaten zijn veelbelovend voor calciumsuppletie 
als effectieve aanvullende therapie voor IBD patiënten, naast de medicatie die nodig zal 
blijven.
Het doel van hoofdstuk 4 was om te onderzoeken of suppletie met een antioxidantenmix 
het colitisverloop zou verbeteren en of de combinatie van deze antioxidantenmix 
samen met calcium extra beschermend zou werken. In de literatuur wordt namelijk 
gesuggereerd dat oxidatieve stress een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van 
darmontsteking en antioxidanten zouden oxidatieve stress kunnen verminderen. 
Voor deze proef werden HLA-B27 ratten gevoed met een gehumaniseerd westers 
controlevoer, of een voer aangevuld met de antioxidanten glutathion, vitamine C en 
vitamine E, of een voer aangevuld met zowel deze antioxidantenmix als calcium. De 
resultaten van hoofdstuk 4 laten zien dat suppletie met de antioxidantenmix geen enkel 
effect heeft in HLA-B27 ratten ondanks heel lage glutathionniveaus in hun colonmucosa. 
Echter, de ontwikkeling van colitis ging niet gepaard met een verhoogde mate van 
oxidatieve stress in dit diermodel. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het HLA-B27 
transgene ratmodel geen geschikt model is om het effect van antioxidantsuppletie te 
bestuderen. Omdat de toevoeging van zowel calcium als de antioxidantenmix aan het 
voer resulteerde in een minder ernstig verloop van de colitis, wordt dit beschermende 

Figuur 2: Schematische weergave van de darm
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effect toegeschreven aan de calciumsuppletie alleen. Het beschermende effect van 
calciumsuppletie op darmontsteking uit het onderzoek in hoofdstuk 3 wordt dus 
bevestigd door deze studie.
Er wordt gesuggereerd dat een verlaging van de darmdoorlaatbaarheid een belangrijke 
rol speelt in het beschermende effect van calcium op darmontsteking. Een hoge 
darmdoorlaatbaarheid wordt namelijk als ongunstig beschouwd. Daarom is in hoofdstuk 
5 een meer mechanistische studie gedaan, waarin onderzocht werd hoe en waar 
calcium in het maag-darmkanaal zijn invloed uitoefent op de darmdoorlaatbaarheid. 
Om dit te kunnen bestuderen werd een gehumaniseerde westerse controlevoeding 
gegeven aan ratten, of een voeding waaraan calcium was toegevoegd. Ook de 
lokalisatie van het effect op darmdoorlaatbaarheid door fructo-oligosacchariden 
werd bestudeerd in dit experiment. Deze zogenaamde prebiotische vezels worden 
gefermenteerd door de microbiota in de darm. Lactulose, mannitol en CrEDTA werden 
toegevoegd aan de voeren om de doorlaatbaarheid van de dikke en dunne darm apart 
te kunnen kwantificeren. Dit dierexperiment laat zien dat zowel calcium als fructo-
oligosacchariden alleen de doorlaatbaarheid van het colon beïnvloeden en niet de 
doorlaatbaarheid van de dunne darm: calcium verlaagt, terwijl fructo-oligosacchariden 
de colondoorlaatbaarheid verhogen. Bovendien beïnvloeden de fecale waters, verkregen 
uit het voedingsinterventie-experiment, de colondoorlaatbaarheid in (ex-vivo) Ussing 
kamers niet. Daarom wordt gesuggereerd dat de modulatie van de slijmlaag van de 
darmwand en/of de microbiota van belang is voor het in vivo effect van calcium en 
fructo-oligosacchariden in de voeding.
Hoofdstuk 6 betreft een andere mechanistische studie waarin werd onderzocht of het 
gunstige effect van calcium op darmdoorlaatbaarheid afhankelijk is van het functioneren 
van calcium als een transporteur (carrier) van fosfaat naar het colon. Vervolgens zou 
fosfaat in de colonholte de buffercapaciteit kunnen verhogen, wat beschermt tegen 
een lage pH van de coloninhoud veroorzaakt door microbiële fermentatie. Dit remmen 
van de verzuring voorkomt mogelijk dat de darmmucosa schade oploopt waardoor 
de darmdoorlaatbaarheid toe zou kunnen nemen. Voor dit experiment werden ratten 
gevoerd met verschillende hoeveelheden calcium en fosfaat in het gehumaniseerde 
westerse voer. CrEDTA was toegevoegd aan het voer om de darmdoorlaatbaarheid 
te meten. Daarnaast werden fructo-oligosacchariden gesuppleerd aan de voeren om 
microbiële fermentatie te stimuleren, waardoor de coloninhoud zou verzuren. De 
resultaten van deze studie laten zien dat het beschermende effect van calciumsuppletie 
op darmdoorlaatbaarheid geremd wordt als het fosfaatniveau in het voer laag is. Het 
gunstige effect van calcium op de darmdoorlaatbaarheid wordt daarom geassocieerd met 
een toename van de buffercapaciteit in de colonholte veroorzaakt door calciumfosfaat. 
De verhoging van de buffercapaciteit zou dus mogelijk verantwoordelijk kunnen zijn 
voor het effect van calcium op darmdoorlaatbaarheid.
Uit de experimenten van dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat het mogelijk 
is om darmontsteking te beïnvloeden door voeding, wat met name is aangetoond voor 
calcium en heem en in ieder geval geldt voor ratten. Het meest interessant is de bevinding 
dat voor het eerst is aangetoond dat calciumsuppletie, naast het beschermende effect 
tegen darminfecties, ook darmontsteking zoals in IBD kan verlichten. De potentie van 
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een gemakkelijk toepasbare voedingsinterventie om darmontsteking te beïnvloeden is 
hiermee aangetoond. Wil dit echt zijn weg naar een toepassing vinden, dan moet het 
beschermende effect van calciumsuppletie nu vervolgens nog aangetoond worden in de 
humane situatie.
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