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Nederlandse samenvatting

Inleiding

Darmischemie is een vaak voorkomende en zeer ernstige aandoening. De bloedstroom
naar de darm is dan beperkt of gestopt. Bij een ernstige doorbloedingsstoornis krijgen
de darmcellen te weinig zuurstof (ischemie), waardoor deze kunnen beschadigen,
minder gaan functioneren of zelfs afsterven. Er zijn veel verschillende oorzaken van deze
verminderde doorbloeding. Darmischemie wordt gezien bij acuut zieke patiënten met
een bloedstolsel in de (slag)aders die de darm van bloed voorzien. Deze zogenaamde
acute mesenteriale ischemie (AMI) is vergelijkbaar met een hart- of herseninfarct en
gaat gepaard met een hoog sterftepercentage van 60 tot 80%. Daarnaast wordt
darmischemie gezien bij patiënten die veel bloed verliezen door een (verkeers)ongeval
of tijdens grote operaties. Het lichaam kiest er dan voor om het overgebleven bloed
naar de belangrijkste organen te laten stromen, zoals het hart, longen en hersenen en
dat gaat ten koste van de doorbloeding van de buikorganen. Hetzelfde mechanisme
vindt ook plaats bij ernstig zieke patiënten als gevolg van bloedvergiftiging (sepsis), bij
alvleesklierontsteking (pancreatitis) en inflammatoire darmziekte (M. Crohn, colitis
ulcerosa). Daarnaast kunnen onder andere verklevingen, buikwandbreuken en draaiing
van de darm (volvulus) een afsluiting van de bloedstroom veroorzaken. 
Darmischemie is een ziekte waaraan nog altijd veel mensen overlijden. Goede
diagnostiek en de correcte behandeling kunnen in een vroeg stadium levensreddend
zijn. Herkenning van darmischemie is in een vroeg stadium echter moeilijk. Dit komt
omdat de buikklachten zeer aspecifiek zijn, het lichamelijk onderzoek opvallend normaal
lijkt en er geen specifieke laboratoriumonderzoeken voor deze ziekte zijn. Er is dus
behoefte aan betere laboratoriumtesten die duidelijk maken of de darm beschadigd is.
Dit proefschrift gaat ten eerste over het verbeteren van de diagnostiek waarbij een
aantal potentiële nieuwe testen zijn bestudeerd. 
Het hoge sterftecijfer is ook het gevolg van onvoldoende kennis over de ontstaanswijze
van darmischemie en de daaropvolgende ernstige complicaties die optreden bij
patiënten die lijden aan darmischemie. De veronderstelling is dat het falen van de
darmbarrièrefunctie een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de uit de hand
gelopen ontstekingsreactie en ernstige ziekte bij patiënten met darmischemie. De darm
is verantwoordelijk voor de opname van water en voedingsstoffen uit het lumen. De
inname van voedsel zorgt daarbij voor blootstelling van de darm aan potentieel
schadelijke lichaamsvreemde stoffen. Ook is er kans op het binnendringen van
verschillende soorten bacteriën, virussen en schimmels. Daarom vormt de darm een
effectieve barrière tegen deze potentieel schadelijke stoffen ter bescherming van de
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gastheer. Deze barrière is van belang om het lichaam voortdurend te beschermen tegen
het binnendringen van bacteriën, virussen en schimmels met hun antigenen en toxines.
De darmwand is opgebouwd uit verschillende lagen om zijn barrièrefunctie goed uit te
voeren. De eerste laag, de mucosa, bestaat uit een aaneengeschakelde rij van
epitheelcellen (de epitheellaag). Om te voorkomen dat er iets tussen de epitheelcellen
doorlekt, zit tussen de epitheelcellen een eiwitcomplex die de epitheellaag stevig bij
elkaar houdt: de tight junctions. Daarnaast maken slijmbekercellen (gobletcellen) een
slijmlaag (mucus) die over de epitheelcellen heen ligt. Naast deze fysieke barrière bestaat
de laatste verdedigingslinie uit speciale cellen in de epitheellaag die antimicrobiële
eiwitten aanmaken: de Panethcellen. De eiwitten uit deze Panethcellen doden potentieel
schadelijke bacteriën voordat zij de darmbarrière kunnen passeren. Verstoring van dit
delicate evenwicht wordt geacht een sleutelrol te spelen tijdens darmischemie.
Zuurstoftekort (ischemie) al dan niet gevolgd door herintroductie van zuurstofrijk bloed
(reperfusie) resulteert in lokale weefselschade aan de darmcellen, wat gepaard gaat met
functieverlies van de darmbarrière. Dit leidt tot passage van schadelijke stoffen en
bacteriën met hun toxinen door de darmwand heen de bloedbaan in. Hierdoor ontstaat
een ernstige systemische ontstekingsreactie met meervoudig orgaanfalen (MOF).
Meervoudig orgaanfalen leidt tot bloedvergiftiging (sepsis), shock en uiteindelijk de
dood. Op zoek naar nieuwe behandelmogelijkheden om de uitkomst van patiënten met
darmischemie te verbeteren, is het cruciaal om de onderliggende moleculaire
mechanismen die geassocieerd zijn met darmischemie-reperfusie (IR) gerelateerde
darmbeschadiging te begrijpen. In het tweede deel van dit proefschrift zijn deze factoren
met behulp van ons humaan darmischemie-model bestudeerd, evenals de veiligheid
van dit model. 

Al eerder is door onze onderzoeksgroep een uniek humaan dunne darm-IR model en
een dikke darm-IR model ontwikkeld. Hierdoor is meer inzicht ontstaan in belangrijke
cellulaire processen die een rol spelen bij ontwikkeling en herstel van schade aan
darmcellen bij darm-IR. Hoewel de patiënten die deelgenomen hebben aan het IR-
model nauwkeurig zijn opgevolgd, zijn de mogelijke complicaties na uitvoering van ons
humane darm-IR model niet structureel geëvalueerd. Bovendien moeten we
onderzoeken of patiënten die de experimentele darm-IR modellen ondergaan geen
schade ondervinden als gevolg van het model in vergelijking met patiënten niet
blootgesteld aan het darm-IR model die dezelfde operatie in hetzelfde ziekenhuis
ondergaan in de overeenkomstige periode. Daarom is gestart met het evalueren van
onze darm-IR modellen. Hoofdstuk 2 beschrijft dat het veilig is om darm-IR te
bestuderen in onze humane in vivo modellen. Wij vinden vergelijkbare
complicatiepercentages bij patiënten blootgesteld aan het darm-IR protocol in
vergelijking met controlepatiënten zonder blootstelling aan het darm-IR protocol.
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Tegelijk komen de hoeveelheid complicaties overeen met de huidige internationale
literatuur en deze aantallen worden als acceptabel beschouwd. Ook de operatietijd,
hoeveelheid bloedverlies, opnameduur of mortaliteit verschillen niet tussen de groepen. 

Nieuwe markers voor verbetering van de diagnostiek en bij darmischemie
Om stappen vooruit te zetten in de diagnostiek bij darmischemie is het van belang de
diagnostische waarde van bestaande laboratoriumtesten bij AMI inzichtelijk te maken.
Daarom geeft hoofdstuk 3 een systematisch overzicht van alle bekende humane plasma
biomarkers voor AMI beschreven in de afgelopen 10 jaar. Een uitkomst van deze studie
is dat de huidige laboratoriumtesten, zoals lactaat, LDH, CK, leukocytose en base excess,
niet bruikbaar zijn voor de diagnose darmischemie. Het gebruik van deze testen wordt
ook ontraden in de huidige richtlijnen. Eveneens concludeert deze studie dat D-dimeren,
Alpha Glutathione S-Transferase (a-GST) en Intestinal Fatty Acid Binding Protein (I-FABP)
veelbelovend zijn in de diagnostiek bij darmischemie, waarbij I-FABP de meeste potentie
heeft. I-FABP is een klein eiwit (14-15 kDa) dat specifiek voorkomt in epitheelcellen van
de darm en water oplosbaar is. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat I-FABP
gemakkelijk vrijkomt uit IR beschadigde darm en terechtkomt in de bloedsomloop. Onze
onderzoeksgroep en andere wetenschappers hebben al aangetoond dat I-FABP een
goede biomarker voor darmschade is. Niettemin is er meer onderzoek nodig naar de
diagnostische kenmerken van I-FABP voordat deze biomarker kan worden gebruikt in
de dagelijkse patiëntenzorg. Immers, er moet een directie relatie bestaan tussen de
hoeveelheid vrijgekomen I-FABP gemeten in het bloed en de ernst van IR-schade aan
de darmcellen. De resultaten uit hoofdstuk 4 laten zien dat I-FABP een zeer gevoelige
biomarker is voor het detecteren van darmischemie in een vroeg stadium van het
ziekteproces. Daarnaast toont deze studie aan dat de hoeveelheid I-FABP in het bloed
uitstekend overeenkomt met de hoeveelheid schade aan darmcellen blootgesteld aan
IR in ons humane darm-IR model. Hieruit kan worden geconcludeerd dat I-FABP een
waardevolle marker is in de vroegdiagnostiek bij darmischemie. Toekomstige
prospectieve studies zullen uitsluitsel geven of I-FABP inderdaad gebruikt kan worden
in de dagelijkse diagnostiek bij patiënten verdacht voor darmischemie.

Het meest gevreesde risico van darmischemie is het ontstaan van zogenaamde
transmurale schade. Bij transmurale schade raakt niet alleen de binnenbekleding
(epitheellaag/mucosa) van de darm beschadigd maar worden de dieper gelegen
spierlagen ook getroffen waardoor er een gat ontstaat in de darmwand. Door dit gat
komt de darminhoud met alle schadelijke stoffen en bacteriën in de vrije buikholte
terecht. Dit leidt tot een zeer ernstige systemische ontstekingsreactie met een
buikvliesontsteking en heeft hoge sterftecijfers tot gevolg. Vroege opsporing van
transmurale schade is daarom essentieel als de patiënt een kans wil maken op
overleving, omdat behandeling een spoedoperatie vereist. Daarom zou het interessant

............
248

Dissertation�DHSM�Schellekens_Dissertation�DHSM�Schellekens��15-4-2021��11:20��Page�248



zijn om een extra biomarker te ontdekken die patiënten met onomkeerbare transmurale
darmschade kan onderscheiden van patiënten die lijden aan omkeerbare, oppervlakkige
darmschade. 
Vanwege zijn veelvuldige voorkomen in gladde spiercellen in de buitenste laag van de
darm, is het kleine, in water oplosbare Smooth Muscle eiwit van 22 kDa (SM22) een
goede kandidaat. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat SM22 de gladde spiercel
makkelijk verlaat bij celschade en terecht komt in de bloedsomloop. Hoofdstuk 5
beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van SM22 als diagnostische biomarker voor het
aantonen van transmurale darmischemie. 
Een nieuwe en bovenal betrouwbare Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)
voor SM22 is door onze onderzoeksgroep ontwikkeld en veelvuldig getest. Daarna zijn
de diagnostische eigenschappen van SM22 in een experimenteel darm-IR model in
ratten bestudeerd. De resultaten van deze studie laten zien dat SM22 inderdaad vrijkomt
in de bloedsomloop bij transmurale schade aan de darm. Transorgaan-metingen
bevestigen dat SM22 specifiek vrijkomt uit de darm en door de nier wordt geklaard. Om
de klaringsdynamiek van SM22 in de mens verder te onderzoeken is bij patiënten die
een operatie ondergaan bloed verzameld uit de aan- en afvoerende vaten van darmen,
lever en nieren. Analyse van dit bloed stelt vast dat SM22 ook bij de mens door de nier
geklaard wordt met een plasma halfwaardetijd van 23 minuten. Vervolgens is de
klinische toepasbaarheid voor het vaststellen van darmischemie van SM22 samen met
I-FABP voor het eerst getoetst in de mens. Dit is gedaan door de plasma-concentraties
van SM22 en I-FABP te meten in patiënten met bewezen darmischemie, patiënten met
andere acute buikklachten en gezonde vrijwilligers. De belangrijkste bevindingen zijn
dat patiënten met oppervlakkige, mucosale, darmischemie en patiënten met diepere,
transmurale, darmischemie hogere I-FABP waarden in het bloed hebben dan patiënten
met andere acute buikklachten en de gezonde vrijwilligers. SM22 waarden zijn alleen
verhoogd bij patiënten die lijden aan transmurale darmischemie. Derhalve maakt SM22
de opsporing van transmurale darmischemie mogelijk. Concluderend, zal enerzijds een
biomarker voor het aantonen van oppervlakkige, mucosale darmschade (I-FABP) en
anderzijds een biomarker voor het aantonen van diepe, transmurale darmschade (SM22)
ons in de dagelijkse patiëntenzorg helpen een beeld te vormen over het niveau van de
darmischemie en zodoende een betere behandelstrategie te kiezen. Toekomstige
studies moeten uitwijzen of SM22 gebruikt kan worden in de diagnostiek bij patiënten
verdacht voor darmischemie. Verwacht wordt dat een combinatie van biomarkers, die
de verschillende stadia van darmischemie weerspiegelen, de sleutel tot het
diagnostische probleem zal zijn (hoofdstuk 6). 
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Nieuwe inzichten in de pathofysiologie van darmischemie
Waar het eerste deel van dit proefschrift gaat over de verbetering van de diagnostiek
bij patiënten met darmischemie, heeft het tweede deel van dit proefschrift tot doel meer
inzicht te geven in de ontstaanswijze van darm-IR. 
Eerdere onderzoeken van onze groep hebben aangetoond dat de humane darm over
een uniek herstelmechanisme beschikt. De darm herstelt zichzelf na een kortdurende
periode van 30 minuten zuurstoftekort. Dit mechanisme lijkt bij te dragen aan het
behoud van de darmbarrière. Hoofdstuk 7 onderzoekt of het zichtbare weefselherstel
ook leidt tot functioneel herstel van de darmbarrière. Dit is gedaan door gebruik te
maken van het humane dunne darm-IR model. Tijdens IR zijn de histologische
veranderingen van de darmbarrière en gelijktijdig de barrièrefunctie gemeten. De
darmbarrièrefunctie kan worden bepaald door de doorlaatbaarheid (permeabiliteit) van
de darm te meten. Deze permeabiliteitstesten werken op basis van een kleine suiker
(rhamnose) en grote suiker (lactulose). Na het toedienen van deze suikers kunnen de
concentraties van deze teststoffen in het bloed worden bepaald. De ratio tussen de
grote en kleine suiker weerspiegelt de mate van doorlaatbaarheid van de darmbarrière.
Darmischemie leidt ook tot verlies van tight junctions. Tight junctions voorkomen dat
er iets tussen de epitheelcellen van de darmen doorlekt en houden de epitheellaag
stevig bij elkaar. Het verlies van tight junctions verlies is gevisualiseerd met behulp van
een elektronenmicroscoop. De elektronenmicroscoop brengt lekkage van de
contrastvloeistof, lanthaannitraat, tussen twee epitheelcellen in beeld. De lekkage van
de contrastvloeistof is een maat voor verlies van tight junctions in dit onderzoek. Schade
aan de epitheellaag wordt gekwantificeerd met behulp van plasmaspiegels van I-FABP.
Daarnaast is de concentratie citrulline, een aminozuur dat alleen gemaakt wordt door
goed functionerende darmepitheelcellen, gemeten, De resultaten tonen aan dat na een
korte periode van 30 minuten ischemie, de darmepitheellaag efficiënt herstelt
gedurende 120 minuten reperfusie. Dit gebeurt door insnoering van de beschadigde
villustoppen met herstel van de epitheelcellen en de tussenliggende tight junctions. Het
darm-IR model onderbouwt de directe relatie tussen fysiek barrièreverlies (van
epitheelcellen en tight junctions) en verlies van functionele darmbarrière (met behulp
van de suikertest en lekkage van lanthaannitraat door defecte tight junction complexen).
Plasma suikerconcentraties zijn significant verhoogd na ischemie. Deze concentraties
normaliseren weer na 120 minuten reperfusie. Analyse met de elektronenmicroscoop
demonstreert dat de tight junction complexen na 30 minuten ischemie lanthaannitraat
tussen de cellen laten lekken. Ook deze lekkage herstelt zich na 120 minuten reperfusie.
Plasmaconcentraties van I-FABP correleren met de permeabiliteitveranderingen in de
dunne darm. De resultaten van de functionele testen reflecteren nauw de zichtbare
bevindingen van het darmweefsel tijdens darm-IR. In hoofdstuk 7 wordt ook
onderbouwd hoe citrulline als marker voor functie van darmepitheel kan worden
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gebruikt. We tonen aan dat de plasmaconcentratie citrulline de functionele capaciteit
van de darmepitheelcel goed weergeeft en vrijwel parallel loopt met de verstoringen
van het darmweefsel tijdens darm-IR. De bevindingen weerspiegelen het vermogen van
de darm om korte episodes van ischemie te weerstaan, met histologisch en functioneel
herstel van de darmbarrière binnen 120 minuten reperfusie. De resultaten in hoofdstuk
7 kunnen verklaren waarom vaak geen tekenen van ontsteking of bacteriële translocatie
optreden na korte perioden van darmischemie. Verder inzicht in de mechanismen die
verantwoordelijk zijn voor dit snelle histologische en functioneel herstel zal de
behandeling van darmaandoeningen die gepaard gaan met het verlies van
darmbarrière-verlies kunnen verbeteren.

Gebruikmaken van het unieke humane darm-IR model is een ander doel van dit
proefschrift om erachter te komen of er een sekseverschil is in de reactie op
darmischemie en om meer inzicht te krijgen in de mechanismen die betrokken zijn bij
het verschil in reactie op darm-IR tussen mannen en vrouwen. Verschillen tussen
mannen en vrouwen betreffende de ontstaanswijze van ziekten, ziekteprogressie en
therapeutische respons worden vaak beschreven. Er is steeds meer bewijs, voornamelijk
uit dierstudies, die sekseverschillen aantonen in respons op darm-IR. Dit lijkt in het
voordeel te zijn van het vrouwelijk geslacht. De resultaten in hoofdstuk 8 ondersteunen
dat vrouwen beter bestand lijken tegen IR-geïnduceerde darmschade.De vrouwelijke
dunne darm toont minder weefselschade aan het darmepitheel. Daarnaast blijken de I-
FABP-concentraties, een goede maatstaf voor de ernst van de darmschade, significant
hoger bij mannen dan bij vrouwen wanneer blootgesteld aan darm-IR. Darm-IR leidt
tot een ernstige ontstekingsreactie. Een aantal ontstekingsmediatoren tijdens darm-IR
waren ook hoger bij mannen in vergelijking met vrouwen, een indicatie dat de
ontstekingsreactie onstuimiger en actiever lijkt te verlopen bij mannen. 
Een ander kenmerk van darm-IR is endoplasmatische reticulum (ER) stress. De functie
van het ER is het vouwen van eiwitten om ze zo hun juiste vorm te geven waardoor de
eiwitten werkzaam zijn. Dit is een belangrijk mechanisme want verkeerd gevouwen
eiwitten zijn schadelijk voor de cel. ER stress ontstaat door omgevingsfactoren die de
vouwcapaciteit van het ER verminderen waaronder ontsteking, blootstelling aan
bacteriën en ischemie. Als de ER stress te ernstig is, worden de cellen onomkeerbaar
beschadigd en gaan ze in geprogrammeerde celdood (apoptose). Een cel die veel
eiwitten produceert en daardoor erg kwetsbaar voor ER stress is de Panethcel.
Onderzoek toont aan dat Panethcellen belangrijk zijn voor de instandhouding van de
darmbarrière. Darm-IR zorgt voor ER stress en leidt tot sterfte van deze Panethcellen.
Het verlies van Panethcellen heeft een verstoring van de darmbarrière tot gevolg met
bacteriële translocatie en ernstige ontstekingsreacties. In overeenstemming met deze
gegevens toont hoofdstuk 8 de aanwezigheid van ER stress en Panethcel apoptose aan
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bij zowel mannen als vrouwen. Het is interessant dat de mannelijke dunne darm een
hogere hoeveelheid ER stress vertoond. Er is sprake van een hoger aantal Panethcellen
in apoptose in de mannelijke dunne darm in vergelijking met de vrouwelijk dunne darm.
De dunne darm van mannen lijkt hierdoor vatbaarder voor de verstoring van de
darmbarrière. Verder onderzoek is noodzakelijk om de exacte mechanismen die
verantwoordelijk zijn voor het verschil in respons op darm-IR tussen de mannen en
vrouwen verder in kaart te brengen.
Sekseverschillen worden vaak toegeschreven aan de effecten van geslachtshormonen.
Oestrogenen hebben ontstekingsremmende en sterke antioxidatieve eigenschappen
om de geprogrammeerde celdood tegen te gaan. Weefsels worden door deze
eigenschappen beschermd tegen oxidatieve schade. Testosteron daarentegen lijkt juist
een stimulerend effect te hebben op de geprogrammeerde celdood. Dit zou kunnen
verklaren waarom vrouwen beter bestand zijn tegen darm-IR. Desalniettemin zouden
andere mechanismen zeker betrokken kunnen zijn voor de betere weerstand tegen
darm-IR bij de vrouw. Concluderend is (h)erkenning van deze sekseverschillen en
opheldering van de onderliggende mechanismen belangrijk omdat verwacht wordt dat
dit gunstig is voor de behandeling van zowel mannen als vrouwen door verschillende
therapeutische strategieën toe te passen in een poging om darm-IR geassocieerd lijden
te verminderen.

In hoofdstuk 9 en 10 wordt onderzoek gedaan naar de rol van het enzym
cyclooxygenase-2 (COX-2) bij herstel van darmschade. COX-2 speelt een sleutelfunctie
bij de wondgenezing. Verschillende proefdierstudies suggereren dat een belangrijke rol
voor COX-2 is weggelegd in het herstel na darm-IR. Eerder is aangetoond dat een tekort
aan COX-2 leidt tot disfunctie van de darmbarrière. Daarnaast is er bewijs dat een tekort
aan COX-2 door het gebruik van NSAID's (afkorting van non-steroidal anti-inflammatory
drugs, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen) resulteert in darmschade.
NSAID’s zijn een bekende en veel gebruikte pijnstillende geneesmiddelengroep. De
werking van deze pijnstillers, waar diclofenac en aspirine bekende voorbeelden van zijn,
berust op de remming van COX-2. De rol van COX-2 is controversieel tijdens darm-IR.
Enerzijds zijn er studies die de beschermende functie van COX-2 aantonen, terwijl in
andere onderzoeken naar darm-IR, COX-2-remming juist leidt tot afname van
darmbeschadiging en ontstekingsreactie. Door gebruik te maken van muizen waarbij
het gen voor COX-2 is uitgeschakeld – zogenaamde COX-2 knock-out muizen – en
muizen met het natuurlijk voorkomende genotype – ook wel wildtype genoemd –
onderzoeken we de rol van COX-2 tijdens darm-IR. Hoofdstuk 9 laat zien dat een tekort
aan COX-2 in muizen darmschade verergert na een periode van darmischemie.
Daarnaast zorgt een gebrek aan COX-2 eveneens voor meer darmschade tijdens de
reperfusiefase, dan werd waargenomen bij wildtype muizen. Deze resultaten
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ondersteunen de hypothese dat COX-2 van belang is voor het herstellend vermogen
van de darmen na perioden van ischemie in de dunne darm gevolgd door reperfusie.
Een van de meest gevreesde complicaties in de darmchirurgie, als gevolg van een
gestoorde darmgenezing, is naadlekkage. Wanneer een stuk (dikke) darm chirurgisch
is verwijderd, worden de twee uiteinden van de darm weer aan elkaar gehecht.
Naadlekkage treedt op als deze nieuwe verbinding, ook wel de darmnaad genoemd,
niet geneest. Hierbij kan de darminhoud weglekken in de buik. Deze lekkage leidt tot
buikvliesontsteking, ernstige bloedvergiftiging (sepsis) en zelfs overlijden. De resultaten
in hoofdstuk 10 van dit proefschrift laten zien dat een gebrek aan COX-2 zorgt voor een
slechtere genezing van de darmnaad na dikke darmchirurgie in muizen. Door wederom
gebruik te maken van COX-2 knock-out muizen werd een deel van het mechanisme
waarom COX-2 belangrijk is in de genezing van darmweefsel ontrafeld. Muizen die dikke
darmchirurgie ondergaan en geen COX-2 kunnen aanmaken hebben significant meer
naadlekkages. Deze gestoorde wondgenezing van de darmnaad wordt
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een verminderde aanmaak van nieuwe
bloedvaatjes. Als deze muizen prostaglandine E2 (PGE2) krijgen, een eiwit wat het COX-
2 enzym normaliter maakt in de darm, verbetert de genezing van de darmnaad weer. 
COX-2 speelt dus een grote rol in de genezing van darmweefsel na IR geïnduceerde
schade (hoofdstuk 9) en is essentieel voor een goede wondgenezing van de darmnaad
na darmchirurgie (hoofdstuk 10). NSAID’s zouden dus vermeden moeten worden in
patiënten die lijden aan een vorm van darmischemie of darmchirurgie ondergaan.
Daarnaast zou toediening van PGE2 een bijdrage kunnen leveren in het herstel van deze
patiënten. Dit is onderwerp van verder toekomstig onderzoek. 

Het laatste doel van dit proefschrift was te onderzoeken welke rol verteringsenzymen
spelen in de pathofysiologie van humane darmischemie-reperfusie. Het is nog altijd
onduidelijk waarom darmischemie bij patiënten zulke ernstige gevolgen heeft. In recente
proefdierstudies zijn aanwijzingen gevonden dat verteringsenzymen uit de alvleesklier
(proteasen) een essentiële rol spelen in het ontstaan van de extreem hevige
ontstekingsreactie en ernstige ziekte bij patiënten die lijden aan darmischemie.
Proteasen zijn heel agressief en horen in het darmlumen thuis, waar ze zorgen voor de
voedselvertering. Eerdere proefdierstudies laten zien dat proteasen door de darmwand
lekken na darmischemie wat leidt tot ernstige darmschade. Door wederom gebruik te
maken van het dunne darm-IR model wordt in hoofdstuk 11 voor het eerst aangetoond
dat proteasen ook bij de mens door de darmwand lekken en in de bloedbaan
terechtkomen na schade aan de darmbarrière veroorzaakt door darm-IR. Dit leidt tot
een grotere toename van de heftige lokale ontstekingsreactie dan wanneer deze
proteasen niet aantoonbaar zijn in de darmwand en het bloed. 
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De resultaten in hoofdstuk 11 bevestigen de veronderstelling dat proteasen een
belangrijke rol spelen bij de pathofysiologie van de destructieve en heftige ontsteking
bij patiënten die lijden aan darmischemie. De uitkomsten zullen bijdragen aan een beter
begrip van de pathofysiologie van darmischemie. Dit opent nieuwe mogelijkheden om
therapeutische interventies gericht op het blokkeren van pancreasenzymen te
bestuderen. Het blokkeren van pancreasproteasen is al met succes toegepast bij
proefdieren met darmischemie. Een onlangs verschenen studie laat tevens zien dat het
direct in de darm toedienen van een proteaseremmer, shock en sepsis vermindert bij
een ernstig zieke patiënt met een vleesetende bacterie.
De veelbelovende resultaten van hoofdstuk 11 zullen dienen als basis voor nieuwe
therapeutische strategieën om de systemische ontstekingsreacties tijdens de vroege
stadia van dunne darmischemie te minimaliseren. Er moeten echter verdere diepgaande
studies worden uitgevoerd met behulp van ons humaan darm-IR model om de exacte
rol van proteasen bij darm-IR te onderzoeken en deze te correleren met darmbarrière-
beschadiging en ontstekingsmarkers. Om de protease-hypothese bij de mens definitief
te onderzoeken, zullen uiteindelijk ook proteaseremmers in de darm moeten worden
toegediend in het darm-IR model.
Na meer dan een decennium van onderzoek om de pathofysiologische gevolgen van
darm-IR en de gevolgen daarvan te ontrafelen, lijkt nu de tijd te zijn gekomen om
nieuwe therapeutische benaderingen op te zetten om de overleving bij patiënten die
lijden aan darmischemie te verbeteren.
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