
 

 

 

Elucidating the intestinal response to ischemia-
reperfusion
Citation for published version (APA):

Kip, A. M. (2022). Elucidating the intestinal response to ischemia-reperfusion: from molecular profiling in
humans, to disease modeling in organoids. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University.
https://doi.org/10.26481/dis.20220210ak

Document status and date:
Published: 01/01/2022

DOI:
10.26481/dis.20220210ak

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20220210ak
https://doi.org/10.26481/dis.20220210ak
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/f2136e2e-d815-4a5c-81da-f0d355ff71ad


187

Summary

A

SUMMARY

Intestinal ischemia is the result of impaired perfusion to the intestine, and can occur in a variety of 
clinical conditions. Intestinal perfusion can be obstructed for instance by occlusion with a thrombus, 
or due to twisting of the bowel (volvulus). It can also be caused by hypovolemia secondary to shock, 
trauma or major surgery. In addition, intestinal transplantation is associated with a temporary 
interruption of the blood flow. Acute mesenteric ischemia is a potentially life-threatening condition 
occurring in about 13 per 100,000 people per year in the Netherlands. Mortality rates are persistently 
high (60-80%), which could be attributed to both the difficulty to diagnose intestinal ischemia at an 
early stage, and lack of therapeutic options. Prompt intervention to restore the blood flow is crucial 
for patient survival, however, reperfusion of the ischemic intestine initially exacerbates tissue injury, 
known as reperfusion injury. Therefore, the development of therapeutic strategies aiming at reducing 
reperfusion injury is urgently needed in order to improve patient outcome. 

Intestinal ischemia and reperfusion initiate a cascade of events that can lead to cell death, disruption 
of the epithelial barrier and an inflammatory response. Previous observations during ischemia-
reperfusion (IR) of the human intestine revealed that damage initially occurs at the villus tips and 
progresses towards the crypt with increasing duration of the ischemic period. Prolonged IR triggered 
apoptosis of Paneth cells, which are crucial for innate immune defense and stem cell support. This 
finding stimulated us to study the effect of IR on Paneth cells in a clinical setting, during intestinal 
transplantation, in chapter 2. Organ transplantation is inevitably accompanied by IR and can have 
a negative impact on transplant outcome. As producers of antimicrobial peptides (e.g. lysozyme), 
Paneth cells are considered important players in epithelial immunity, and hence their loss may 
enhance vulnerability of the graft to rejection. In a retrospective study we investigated alterations in 
Paneth cell numbers and lysozyme abundance in intestinal transplantation patients after reperfusion 
of the graft, during follow-up (up to 5 years) and during graft rejection. Unexpectedly, no apoptotic 
Paneth cells were detected shortly after graft reperfusion. However, our data showed a decreased 
number of Paneth cell and reduced lysozyme abundance within the first week after transplantation. 
Follow-up biopsies revealed gradual restoration of Paneth cell numbers within months, yet lysozyme 
abundance remained reduced in these patients. We speculate that the concomitant immune defect 
may contribute to the vulnerability of the intestinal transplant to rejection and infection. Altogether, 
in this study we revealed a transient fall in Paneth cell numbers in the early post-transplantation 
period, which was most likely not directly related to IR injury, and a permanent reduction in lysozyme 
abundance following transplantation. The potential link between Paneth cell impairment and graft 
outcome on the longer term, remains to be investigated in a larger patient cohort.

Intestinal IR injury is a complex problem whose pathophysiology has not been completely elucidated. 
In order to identify potential therapeutic targets, it is imperative to improve our understanding of the 
molecular mechanisms underlying ischemia and reperfusion of the human intestine. In this thesis, 
an in vivo experimental model was used to study the sequential stages of ischemia and reperfusion 
injury and repair in the human intestine. 
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In chapter 3, we described the dynamics of the proteome and phosphoproteome during IR in human 
intestine, using this in vivo model. Three complementary approaches were used to study changes in 
protein abundance, protein phosphorylation status and protein localization in the tissue during IR. 
With liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS) proteomics and phosphoproteomics 
analysis, we obtained quantitative information of thousands of proteins and phosphosites. 
In addition, matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging (MALDI 
MSI) analysis provided spatial information and presented peptide alterations in abundance and 
distribution. Functional enrichment analysis of the dynamic proteome during IR revealed a decreased 
abundance of structural proteins of intestinal microvilli, brush border enzymes and transporters 
for nutrient absorption, which most likely reflects the loss of villus tips, a hallmark of intestinal IR 
injury. Furthermore, proteome analysis strongly indicated immune activation upon reperfusion, in 
particular the complement system. In addition to increased abundances of complement factors after 
IR, MSI revealed alterations in their distribution in the tissue. Many cellular functions are regulated 
by the phosphorylation and dephosphorylation of proteins. Alterations in the phosphorylation status 
of proteins during IR, revealed strong regulation of the cytoskeleton and cell junction organization, 
and mRNA splicing events. Further analysis into the specific phosphosites predicted activity of 
mitogen-activated protein kinase (MAPK, i.a. regulating the stress response) and cyclin-dependent 
kinase (CDK, essential in cell cycle regulation) families during IR. Altogether, this study expanded our 
understanding of the molecular changes that occur during IR in human intestine. 

The in vivo model for intestinal IR is incredibly useful to study its pathophysiology, however, it is 
not suitable for in-depth mechanistic studies and testing of therapeutic targets. For that, an in vitro 
model that offers improved translation to in vivo IR when compared to conventional cell culture 
systems, is urgently needed. The intestinal organoid model has recently attracted a lot of attention 
as an in vitro tool to study epithelial biology and to model diseases. Organoids are three-dimensional 
near-physiological, self-renewing cultures that are derived from primary tissue and exhibit similar 
architecture and functionality as the tissue of origin. 

In chapter 4, we demonstrated the use of human small intestinal organoids to model IR injury in vitro 
by exposure to hypoxia and reoxygenation (HR). A mass spectrometry-based proteomics approach 
was applied to characterize organoid differentiation and decipher protein dynamics and molecular 
mechanisms of IR injury in human intestinal organoids. First, we showed successful generation of 
organoids with a crypt-like phenotype, enriched for proliferating cells and Paneth cells, and a villus-
like phenotype, enriched for enterocytes and goblet cells. This allowed for separate investigation of 
the molecular response to hypoxia-reoxygenation in crypt and villus regions. Functional enrichment 
analysis of differentially expressed proteins during HR showed an overrepresentation of a variety 
of metabolic processes, i.e. related to mitochondrial metabolism, lipid and protein metabolism. The 
most prominent difference between the crypt-like and villus-like organoid response is that cellular 
stress and cell death associated processes were more pronounced in villus-like organoids, whereas 
overrepresentation of mitophagy and protection against oxidative stress was shown in crypt-like 
organoids during HR, presuming that the latter possess better protective mechanisms. To conclude, 
this study demonstrated that the HR response in human intestinal organoids recapitulates properties 
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of the in vivo IR response. Our findings provide a framework for further investigations to elucidate 
underlying mechanisms of IR injury in crypt and/or villus separately, and a model to test therapeutics 
to prevent IR injury.

In chapter 5, we mapped the transcriptional landscape of the human intestinal response to IR. 
Transcriptomic profiling was performed at the sequential stages of ischemia and reperfusion using 
the in vivo experimental model. Comprehensive analysis of transcriptomic changes at the level of 
functions, pathways and networks is described in this chapter, and revealed key regulated biological 
processes that are activated during IR. We identified the response to unfolded protein as one of the 
top regulated processes during reperfusion of the ischemic intestine. The unfolded protein response 
is a pro-survival mechanism that is activated in response to endoplasmic reticulum stress, yet 
overactivation can promote cell death. Considering its crucial role in determining cell fate during 
stress, we next explored pharmacological inhibition of the unfolded protein response and its potential 
to protect against ischemia-reperfusion injury, using the human intestinal organoid model. Here we 
showed that selective downstream inhibition of the unfolded protein response, strongly reduced 
pro-apoptotic signaling during hypoxia and reoxygenation in intestinal organoids while pro-survival 
signaling was largely maintained. These results suggest that targeting the unfolded protein response 
may be a promising strategy to reduce IR injury.

In chapter 6, we studied mitochondrial injury and evaluated signs of mitophagy in response to hypoxia-
reoxygenation in crypt-like and villus-like human intestinal organoids. Mitochondria are sensitive to IR 
injury, and release cytotoxic molecules if they are damaged, which can aggravate injury. Clearance of 
damaged mitochondria via autophagy, known as mitophagy, is therefore essential for cellular survival. 
Interestingly, in chapter 4 we identified mitophagy as a regulated process in crypt-like organoids, 
whereas no indications of mitophagy were found in villus-like organoids in response to HR. This 
difference between the phenotypes was supported in chapter 6. We showed that mitochondria were 
damaged in both crypt-like and villus-like organoids following HR, however, mitochondrial function 
appeared to be more severely affected during reoxygenation in the villus-like phenotype. Interestingly, 
changes in expression of autophagy and mitophagy markers were more pronounced in crypt-like 
organoids and may point to activation of mitophagy. Additional analyses need to be performed to 
confirm occurrence of mitophagy. Future studies should focus on the protective effect of mitophagy 
in ischemia-reperfusion and the potential of mitophagy-based therapies.

Finally, in chapter 7 the main findings of this thesis are discussed as well as implications for future 
research. Altogether, our comprehensive analysis of the dynamic transcriptome, proteome and 
phosphoproteome, and of spatiotemporal protein changes in the in vivo IR model improved our 
understanding of the human intestinal response to IR and provided directions for future research into 
therapeutic targets.  In addition, we demonstrated that the human intestinal organoid model provides 
a useful tool to study IR in vitro, and identified balancing the UPR as a promising strategy to attenuate 
intestinal IR injury.
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Darmischemie is het gevolg van een verstoorde bloedvoorziening van de darm, waardoor deze 
onvoldoende zuurstof en voedingstoffen krijgt. Er zijn verschillende oorzaken van darmischemie. Er 
kan een onderscheid gemaakt worden tussen oorzaken waarbij een bloedvat is afgesloten (occlusieve 
ischemie), bijvoorbeeld door een bloedprop, en oorzaken waarbij er verminderde bloedtoevoer is 
zonder dat het bloedvat is afgesloten (niet-occlusieve ischemie). De laatstgenoemde vorm kan het 
gevolg zijn van een algemene daling van de hoeveelheid bloed in het lichaam, ook wel systemische 
hypovolemie genoemd, bijvoorbeeld door bloedverlies ten gevolge van een ongeluk of grote 
operatie. Een apart geval van darmischemie treedt op tijdens darmtransplantatie, een procedure die 
vanzelfsprekend gepaard gaat met een tijdelijke onderbreking van de bloedtoevoer.

Acute darmischemie is een potentieel levensbedreigende aandoening die in Nederland bij 
ongeveer 13 per 100.000 mensen per jaar voorkomt. Het sterftecijfer is hoog (60-80%), wat zowel kan 
worden toegeschreven aan de moeilijkheid om darmischemie in een vroeg stadium te diagnosticeren, 
alsook aan een gebrek aan effectieve behandelingsopties. Een snelle interventie, gericht op het 
herstellen van de bloedstroom, is essentieel voor de overleving van de patiënt. De aanvoer van bloed 
naar de ischemische darm (reperfusie) zal echter in eerste instantie leiden tot een verergering van 
de weefselschade, wat reperfusieschade wordt genoemd. De ontwikkeling van behandelingsopties, 
gericht op het verminderen van de reperfusieschade, is daarom dringend nodig om de uitkomst voor 
de patiënt te verbeteren.

Ischemie en reperfusie van de darm brengt een cascade van gebeurtenissen op gang die kan 
leiden tot celdood, een ontstekingsreactie en een verstoring van de darmbarrière die het lichaam 
beschermt tegen schadelijke stoffen in de darm. Eerdere studies van onze groep, waarbij de 
humane darm werd blootgesteld aan ischemie-reperfusie (IR), onthulden dat de schade aanvankelijk 
optreedt in de uiteinden van de villi, de vingervormige uitstulpingen van de darmwand. Naarmate 
de duur van de blootstelling aan ischemie toeneemt, breidt de schade zich uit richting de crypten 
(instulpingen). Ook zagen we dat langdurige IR leidt tot apoptose van Panethcellen, gespecialiseerde 
cryptcellen die cruciaal zijn voor de aangeboren afweer en de ondersteuning van de stamcellen. 
Deze bevinding stimuleerde ons om het effect van IR op Panethcellen te bestuderen in een klinische 
setting, namelijk tijdens darmtransplantatie (hoofdstuk 2). IR is onvermijdelijk tijdens de procedure 
van orgaantransplantatie en kan een negatief effect hebben op de uitkomst van transplantatie. 
Panethcellen produceren antimicrobiële peptiden (bijvoorbeeld lysozym) en hebben daarmee een 
belangrijke rol in de immuniteit van het darmepitheel. Verlies van Panethcellen kan daarom de 
kwetsbaarheid van de getransplanteerde darm voor afstoting vergroten. In een retrospectieve studie 
onderzochten we de veranderingen in het aantal Panethcellen en de hoeveelheid lysozym in biopten 
van darmtransplantatiepatiënten op verschillende tijdspunten: kort na reperfusie van het transplantaat, 
op vaste tijdstippen tijdens de follow-up periode (tot 5 jaar) en wanneer er afstotingsverschijnselen 
van de getransplanteerde darm optraden. Tegen onze verwachting in werden er geen Panethcellen 
gedetecteerd die geprogrammeerde celdood (apoptose) ondergingen kort na reperfusie van het 
transplantaat. Desondanks stelden we wel een vermindering vast van het aantal Panethcellen en 
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hoeveelheid lysozym in de eerste week na transplantatie. Follow-up biopten lieten een geleidelijk 
herstel zien van het aantal Panethcellen gedurende de eerste maanden na transplantatie, terwijl 
de hoeveelheid lysozym verlaagd bleef gedurende de follow-up periode. We speculeren dat de 
daarmee gepaard gaande verminderde lokale afweer kan bijdragen aan de kwetsbaarheid van het 
darmtransplantaat voor afstoting en infectie. Samenvattend toonde deze studie een tijdelijke daling 
aan van het aantal Panethcellen in de vroege periode na transplantatie, die hoogstwaarschijnlijk niet 
direct gerelateerd was aan IR-schade, en een permanente vermindering van de hoeveelheid lysozym 
na transplantatie. Het mogelijke verband tussen de mate waarin Panethcellen zijn aangetast en 
de uitkomst van transplantatie op de langere termijn moet nog worden onderzocht in een groter 
patiëntencohort. 

Darm IR-schade is een complex probleem waarvan de pathofysiologie nog niet volledig opgehelderd 
is. Om een veelbelovend doelwit voor therapie te identificeren, is het noodzakelijk om onze kennis van 
de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan ischemie en reperfusie van de humane 
darm te verbeteren. In dit proefschrift werd een humaan  in vivo experimenteel model gebruikt om de 
opeenvolgende stadia van ischemie- en reperfusieschade en daaropvolgend herstel in de menselijke 
darm te bestuderen.

Hoofdstuk 3 beschrijft eiwitveranderingen die optreden in de darm bij blootstelling aan IR, gebruik 
makend van dit model. Verschillende complementaire benaderingen werden toegepast om (1) de 
aanwezige eiwitten in het weefsel te identificeren en kwantificeren (proteoom), (2) de status van 
fosforylering van deze eiwitten te bestuderen (fosfoproteoom) en (3) de verdeling van eiwitten in het 
weefsel te visualiseren. Voor de analyse van het proteoom en fosfoproteoom werd gebruik gemaakt 
van vloeistofchromatografie-massaspectrometrie. Deze analyse leverde kwantitatieve informatie 
op van duizenden eiwitten en gefosforyleerde eiwitten in de verschillende stadia van ischemie en 
reperfusie. Daarnaast werd beeldvormende massaspectrometrie gebruikt om de ruimtelijke verdeling 
van eiwitten in het weefsel te visualiseren en veranderingen daarin te bestuderen. 

Om inzicht te krijgen in de biologische betekenis van deze eiwitveranderingen, hebben 
we functionele verrijkingsanalyses uitgevoerd van de eiwitten die kwantitatieve veranderingen 
tijdens IR lieten zien. Deze analyse geeft informatie over welke functies van genen/eiwitten meer 
vertegenwoordigd zijn in bepaalde datasets. De eiwitten die afnamen in hoeveelheid na reperfusie 
waren veelal structuureiwitten van de microvilli, enzymen in de borstelrand en transporters 
voor de opname van voedingsstoffen. De afname van deze eiwitten weerspiegelt waarschijnlijk 
het verlies van villus tips, wat een bekend kenmerk is van darmschade als gevolg van IR. Verder 
duidde de proteoomanalyse op activatie van een immuunrespons na reperfusie; met name het 
complementsysteem bleek sterk opgereguleerd te zijn. Het complementsysteem is een belangrijk 
onderdeel van de aangeboren afweer. Naast een kwantitatieve toename van complementfactoren 
toonde de beeldvormende massaspectrometrie-analyse veranderingen in complementfactor 
distributie in het weefsel gedurende IR. 

De fosforylering en defosforylering van eiwitten reguleert veel cellulaire functies. Veranderingen 
in eiwitfosforylering tijdens IR wezen op een sterkte regulatie van mRNA splitsing en de organisatie 
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van het cytoskelet en celverbindingen. Verdere analyse van eiwitfosforylering voorspelde activiteit 
van de enzymfamilies mitogeen-geactiveerde proteïnekinase (MAPK, o.a. het reguleren van de 
stressrespons) en cycline-afhankelijke kinase (CDK, essentieel in celcyclusregulatie) tijdens IR. 
Samenvattend heeft deze studie ons begrip van de moleculaire veranderingen die in de humane 
darm optreden als gevolg van IR uitgebreid.

Het experimentele humane in vivo IR-model is bijzonder nuttig gebleken voor het bestuderen van de 
pathofysiologie van darm-IR in de mens, maar het is niet zo geschikt voor grondige mechanistische 
studies en het testen van potentiële therapeutische doelwitten. Voor dit doeleinde is het noodzakelijk 
om een in vitro IR-model te ontwikkelen dat de processen in de darm beter nabootst dan 
traditionele in vitro modellen, zodat de bevindingen beter vertaalbaar zijn naar de mens. Recente 
inzichten hebben geleid tot het ontwikkelen van zogenaamde organoïden: driedimensionale zelf-
organiserende structuren die gekweekt worden vanuit weefsel van de patiënt. Deze gekweekte 
mini-orgaantjes behouden belangrijke structurele en functionele eigenschappen van het weefsel 
van oorsprong, waardoor ze de darmfysiologie beter nabootsen dan traditionele tweedimensionale 
celkweeksystemen met cellijnen die vaak afstammen van tumorcellen. Darmorganoïden worden dan 
ook steeds vaker ingezet voor het bestuderen van biologische processen en voor het modelleren van 
darmaandoeningen.

In hoofdstuk 4 beschrijven we het gebruik van humane dunne darm-organoïden om IR-
schade in vitro te modelleren door middel van blootstelling aan hypoxie en reoxygenatie (HR). 
Massaspectrometrische proteoomanalyse werd toegepast om de organoïden te karakteriseren, als 
ook de eiwitveranderingen die optreden tijdens HR. Door gebruik te maken van kweekmedia met een 
verschillende samenstelling waren we in staat om twee verschillende fenotypen van darmorganoïden 
te genereren: het crypte-achtig fenotype dat met name prolifererende cellen en Panethcellen 
bevat en het villus-achtige fenotype dat met name absorptieve enterocyten en slijmbekercellen 
bevat. Dit maakte het mogelijk om de HR-respons van de crypte en de villus afzonderlijk van 
elkaar te onderzoeken. Statistische kwantitatieve analyse van het proteoom resulteerde in een 
set van differentieel tot expressie komende eiwitten op verschillende tijdstippen tijdens HR in 
vergelijking met de controleconditie (organoïden die niet werden blootgesteld aan HR). Functionele 
verrijkingsanalyse van deze eiwitten toonde een oververtegenwoordiging van verschillende metabole 
processen, waaronder processen gerelateerd aan energiemetabolisme in de mitochondriën, vet- en 
eiwitmetabolisme. Het meest opvallende verschil in respons op HR tussen de crypte-achtige en 
villus-achtige organoïden was dat de cellulaire stressreactie en processen gerelateerd aan celdood 
meer uitgesproken waren in villus-achtige organoïden, terwijl een verrijking van beschermende 
mechanismen – zoals mitofagie en bescherming tegen oxidatieve stress – enkel in crypte-achtige 
organoïden werd gezien. We concludeerden dat de respons van humane darmorganoïden op HR 
typische eigenschappen van de in vivo respons op IR nabootst. Verder bieden onze bevindingen een 
kader voor vervolgonderzoek naar de onderliggende mechanismen van IR-schade in de crypte en/
of villus en kan het model gebruikt worden om potentiële therapieën te testen ter voorkoming van 
IR-schade.
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In hoofdstuk 5 hebben we het transcriptionele landschap van de humane darmrespons op IR in kaart 
gebracht. Transcriptoomanalyse meet alle genen die op dat moment tot expressie komen, oftewel al 
het aanwezige mRNA en hun relatieve hoeveelheid. Met behulp van het humane in vivo experimentele 
model hebben we transcriptoom-profilering van de verschillende stadia van ischemie en reperfusie 
uitgevoerd. We beschrijven in dit hoofdstuk verschillende functionele verrijkings- en netwerkanalyses 
van de transcriptionele veranderingen. Uit deze analyses kwam de ‘respons op ongevouwen eiwit’ 
naar voren als één van de sterkst gereguleerde processen na reperfusie van de ischemische darm. 
De ongevouwen eiwitrespons wordt geactiveerd wanneer een ophoping van ongevouwen eiwit in het 
endoplasmatisch reticulum (ER) leidt tot ER-stress. De ongevouwen eiwitrespons is een mechanisme 
dat er in eerste instantie op gericht is celoverleving te bevorderen. Echter bij overactivering of 
langdurige ER-stress worden celdood-mechanismen geactiveerd. Gezien de cruciale rol van de 
ongevouwen eiwitrespons in het bepalen van het lot van de cel tijdens stress, onderzochten we of 
farmacologische remming van deze respons de cel kan beschermen tegen IR-schade. Hiervoor 
maakten we gebruik van het HR-model in humane darmorganoïden. We lieten zien dat een selectieve 
remming van een deel van de ongevouwen eiwitrespons resulteerde in een sterk verminderde pro-
apoptotische signalering na HR in darmorganoïden, terwijl pro-overleving signalering grotendeels 
behouden bleef. Deze resultaten suggereren dat de ongevouwen eiwitrespons een veelbelovend 
therapeutisch doelwit zou kunnen zijn om IR-schade te reduceren.

In hoofdstuk 6 bestudeerden we mitochondriële schade en tekenen van mitofagie in reactie op 
hypoxie en reoxygenatie in crypte-achtige en villus-achtige humane darmorganoïden. Mitochondriën 
fungeren als de energieproducenten van de cel – een proces dat veel zuurstof verbruikt – en 
zijn daarom erg gevoelig voor IR- en HR-schade. Als mitochondriën beschadigd raken komen 
er moleculen vrij die toxisch zijn voor de cel en die daarmee de schade kunnen verergeren. Het 
is daarom essentieel dat beschadigde mitochondriën worden opgeruimd. Het proces van de 
selectieve opruiming van mitochondriën via autofagie wordt mitofagie genoemd. Proteoomanalyse 
in hoofdstuk 4 duidde op regulatie van de mitofagie-route in crypte-achtige organoïden tijdens HR, 
terwijl er geen aanwijzingen waren voor mitofagie-regulatie in villus-achtige organoïden. Dit verschil 
tussen de fenotypes werd ondersteund door onze bevindingen in hoofdstuk 6. We toonden aan 
dat HR de mitochondriën beschadigde zowel in crypt-achtige als villus-achtige organoïden. De 
functionaliteit van de mitochondriën bleek echter sterker achteruit te gaan tijdens reoxygenatie in 
de villus-achtige organoïden. De veranderingen in expressie van autofagie- en mitofagiemarkers 
waren meer uitgesproken in crypte-achtige organoïden en zouden kunnen wijzen op activering van 
mitofagie met mogelijk een bescherming tot gevolg. Er zullen aanvullende analyses moeten worden 
uitgevoerd om het optreden van mitofagie te bevestigen. Toekomstige studies zouden zich moeten 
richten op het beschermende effect van mitofagie na IR van de darm en de mogelijkheden voor 
mitofagie modulatie als therapeutische strategie.

Ten slotte werden in hoofdstuk 7 de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift bediscussieerd, 
evenals de implicaties voor toekomstig onderzoek. Samenvattend hebben onze uitgebreide 
analyses van veranderingen in het transcriptoom en het (fosfo)proteoom in het experimentele in vivo 
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model ons begrip van de darmrespons op IR in de mens verbeterd en aanwijzingen gegeven voor 
toekomstig onderzoek naar therapeutische doelwitten. Daarnaast hebben we aangetoond dat het 
humane darmorganoïden-model een zeer waardevol model is om IR-schade in vitro te bestuderen. 
Ook identificeerden we de ongevouwen eiwitrespons als een veelbelovend therapeutisch doelwit 
voor het reduceren van darm IR schade.
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