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In dit proefschrift werd onderzocht hoe de nervus vagus ontstekingen in de darm kan
beïnvloeden. Het pionierswerk van Tracey en collega’s heeft gedemonstreerd dat de
nervus vagus, via zijn neurotransmitter acetylcholine, een belangrijke rol speelt bij het
remmen van ontstekingsreacties1. Tevens hebben meerdere studies aangetoond dat
cholinerge activatie ziekte vermindert in verschillende diermodellen zoals ischemiereperfusie schade2, hemorrhagische shock3, peritonitis4, DSS-colitis5 en reumatoïde
artritis6.
Het doel van dit proefschrift was om het werkingsmechanisme van de zogenaamde
‘cholinerge anti-inflammatoire pathway’ in darmontstekingen verder te ontrafelen. Het
maag-darmstelsel staat onder strikte controle van de nervus vagus7,8, waardoor het
gevoelig is voor immuun-modulatie door deze zenuw. Vooral in de darm, waar onze
grootste verzameling microben huist en er goed gediscrimineerd moet worden tussen
lichaamsvreemd en lichaamseigen, is strikte regulatie van de immuunreactie cruciaal.
Wanneer dit proces uit balans is kunnen er ziekten optreden. Dit is bijvoorbeeld
het geval in inflammatoire darmziekten (IBD), zoals de ziekte van Crohn en Colitis
Ulcerosa, ziekten die veroorzaakt worden door een te sterke mucosale immuunreactie
tegen onderdelen van de darmflora in genetisch vatbare personen. Hoofdstuk 2 geeft
een overzicht van de huidige kennis omtrent cholinerge modulatie van ontstekingen
in de darm. Dit review beschrijft de mogelijke manieren waarop de nervus vagus de
immuun respons kan reguleren. Tevens wordt de rol van activatie van de nicotinerge
acetylcholine receptor (nAChR) en daaropvolgende signaleringsroutes in macrofagen
en andere immuuncellen belicht. Tenslotte worden de mogelijke klinische implicaties
van nervus vagus signalering besproken.

JAK2-STAT3 signalering in de ‘cholinerge anti-inflammatoire pathway’
De ‘cholinerge anti-inflammatoire pathway’ wordt gekarakteriseerd door een
verminderde productie van pro-inflammatoire cytokines via activatie van nAChRs op
macrofagen1. Activatie van nAChRs kan in vivo tot stand komen door nervus vagus
stimulatie, in vitro door het toedienen van cholinerge agonisten zoals acetycholine
en nicotine. De nAChR bestaat uit verschillende onderdelen, subunits genoemd.
De meeste studies wijzen de nAChR α7 subunit aan als essentiële schakel in het
ontstekingsremmende effect van acetylcholine of nicotine9, 10-12. Wang et al hebben
laten zien dat activatie van de nAChR α7 de transcriptiefactor NF-kBp65 remt, wat
resulteert in een verminderde pro-inflammatoire cytokine productie9,13. In hoofdstuk
3 hebben we geprobeerd uit te vinden via welke intra-cellulaire signaleringsroute
acetycholine en nicotine hun effect bereiken. Wij hebben de betrokkenheid van de
transcriptiefactor STAT3 in dit proces onderzocht, omdat STAT3 in potentie een
negatieve regulator is van ontstekingsreacties14, 15. Wij toonden aan dat in vitro,
nicotine en acetylcholine hun anti-inflammatoire effect op peritoneale macrofagen
via nAChR α7-Jak2-STAT3 signalering bewerkstelligen. In vivo, hebben we de rol
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van STAT3 in de ‘cholinerge anti-inflammatoire pathway’ getest in een diermodel
van post-operatieve ileus (POI). POI wordt gekarakteriseerd door een verminderde
darmwerking en vertraagde maagontlediging en is een pathologische conditie die
normaal gezien wordt na abdominale chirurgie16. Deze aandoening is het resultaat van
ontsteking van het spierweefsel van de darm, ontstaan doordat residente macrofagen
geactiveerd worden door manipulatie van de darm17. In een diermodel verbeterde POI
aanzienlijk door stimulatie van de nervus vagus. Stimulatie van deze zenuw leidde tot
STAT3 activatie in intestinale macrofagen, wat aangeeft dat acetylcholine, afkomstig
van efferente zenuwvezels van de nervus vagus, STAT3 activeert. De bevinding dat
macrofagen activiteit onder strikte neuronale controle staat wordt versterkt door de
observatie dat cholinerge zenuwvezels en residente macrofagen zeer dichtbij elkaar
liggen in de myenterische plexus. Concluderend hebben wij in hoofdstuk 3 laten zien
dat remming van macrofagen activiteit via de ‘cholinerge anti-inflammatoire pathway’
wordt bewerkstelligd via JAK2-STAT3 signalering. Theoretisch zou het mogelijk
zijn dat nicotine macrofagen activiteit remt via directe interactie van gedimeriseerd
STAT3 met de NF-kB p65 subunit18.
In hoofdstuk 4, werd de rol van de JAK2-STAT3 signaleringsroute in het antiinflammatoire effect van nAChR activatie verder onderzocht. Dit hebben we gedaan
door middel van STAT3 silencing, farmacologische antagonisten en dominant
negatieve STAT3 constructen. Hierbij werden twee dominant negatieve constrcuten
gebruikt: STAT3D, dat STAT3 binding aan het DNA tegengaat, en STAT3F, dat STAT3
fosforylatie en dimerisatie voorkomt19. Nicotine remde TNF productie in peritoneale
macrofagen getransfecteerd met STAT3F, maar niet in cellen getransfecteerd met
STAT3D. Dus, in tegenstelling tot onze bevindingen in hoofdstuk 3, zagen we dat
het ontstekingsremmende effect van nicotine in macrofagen meer afhankelijk was
van STAT3 DNA binding en de aanwezigheid van STAT3 eiwit, dan van STAT3
fosforylatie. Hypothetisch, kan ongefosforyleerd STAT3 (U-STAT3) belangrijk zijn in
het ontstekingsremmende effect van nicotine, via binding aan NF-kB en remming van
TNF transcriptie20.
In conclusie, wordt er in hoofdstuk 3 en 4 een nieuwe moleculaire route
geïdentificeerd die betrokken is bij het anti-inflammatoire effect van cholinerge
activiteit in macrofagen. Dit geeft aan dat medicijnen die ingrijpen op de JAK2-STAT3
signaleringsroute in de toekomst mogelijk belangrijk kunnen zijn in de behandeling
van ontstekingsziekten.

Cholinerge activiteit en fagocytose
Activatie van het cholinerge systeem kan de productie van pro-inflammatoire cytokines
door macrofagen remmen. Echter, zeker in de darm, functioneren macrofagen meer
als fagocyten die, samen met dendritische cellen, kritische bewakers zijn in het
toelaten van luminale antigenen. Daarom is het de vraag of het ontstekingsremmende
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effect van nervus vagus stimulatie in de darm exclusief rust op verminderde cytokine
productie door macrofagen. Mogelijk beïnvloedt de nervus vagus ook andere
belangrijke macrofaag functies. In hoofdstuk 5, hebben we het effect van nAChR
activatie op endo- en fagocytose van peritoneale en mucosale macrofagen bestudeerd.
Het bleek dat nAChR activatie endocytose en fagocytose in intestinale en peritoneale
macrofagen stimuleert. Dit effect werd teweeggebracht door rekrutering van dynamin221 naar de ‘fagocyterende cup’. De anti-inflammatoire effecten van nAChR activatie
werden eerder toegeschreven aan nAChR α7 activatie9. Wij hebben duidelijk laten zien
dat de toegenomen fagocytose door cholinerge agonisten via de nAChR α4β2 verliep,
en niet via α7. Ondanks deze toename in fagocytose, reduceerde acetylcholine NF-kB
activatie en pro-inflammatoire cytokine productie, terwijl de productie van het antiinflammatoire IL-10 toenam. In vivo, leidde nervus vagus stimulatie tot verhoogde
opname van luminale antigenen door intestinale fagocyten. Hierbij leidde nAChR
activatie in darm weefsel tot een verhoogde passage van luminale bacteriën over de
mucosa en een verhoogde drainage van luminale bacteriën. Concluderend wordt in
hoofdstuk 5 aangetoond dat acetylcholine een tweeledig effect heeft in macrofagen,
het stimuleert fagocytose via nAChR α4β2 activatie, terwijl het NF-kB activatie en
productie van ontstekingsmediatoren remt. Op die manier draagt nervus vagus
stimulatie bij aan de surveillance in het intestinale en peritoneale compartiment.

Modulatie van immuun cellen door de nervus vagus in vivo

In hoofdstuk 6, hebben we geprobeerd te analyseren hoe nervus vagus activiteit
immuun cellen in vivo kan beïnvloeden. Wij onderzochten of nervus vagus activiteit de
immuunreactie mogelijk niet alleen via de uitscheiding van acetylcholine remt, maar
misschien ook via alternatieve neurotransmitters zoals neuropeptides. Vasoactive
intestinal polypeptide (VIP) en substance P (SP) zijn neuropeptides die uitgebreid
tot expressie komen in de darm en zij hebben belangijke immuunmodulerende
functies. Stimulatie van de nervus vagus veranderde de expressie van VIP en SP in
darm weefsel van muizen . In vitro, leidde het tegelijkertijd toedienen van Ach en VIP
tot een verlaagde LPS-geinduceerde TNF productie, bijna tot aan ongestimuleerde
waarden. SP verhoogde NF-kB transcriptionele activiteit en TNF productie in
macrofagen, maar wanneer SP en Ach tegelijk werden toegediend, neutraliseerde
nicotine de pro-inflammatoire effecten van SP. Deze immunomodulerende effecten
van acetylcholine, nicotine, VIP en SP waren onafhankelijk van calcium signalering.
Samenvattend hebben we in hoofdstuk 6 aangetoond dat nervus vagus stimulatie
VIP en SP expressie in de darm verandert, terwijl cholinerge agonisten in vitro de
immunomodulerende acties van VIP en SP beïnvloeden. Deze data wekken de
suggestie dat het anti-inflammatoire effect van de nervus vagus in de darm versterkt
zou kunnen worden door gelijktijdig vrijkomende neuropeptiden.
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De bevinding dat nicotine activatie van immuun cellen remt, samen met de
observatie dat nervus vagus activiteit ziekte tegengaat in verschillende diermodellen,
impliceert dat therapeutische middelen die de op de ‘cholinergic anti-inflammatoire
pathway’ aangrijpen, bruikbaar zouden kunnen zijn in mensen. Desalniettemin
hebben klinische trials waarin nicotine als behandeling getest werd, verschillende
uitkomsten laten zien22. Dit zou deels verklaard kunnen worden door de bevinding
dat humane immuun cellen een gevarieerde nAChR expressie hebben, veroorzaakt
door genetische of omgevingsfactoren23, 24. In hoofdstuk 7, hebben we onderzocht
of roken of herhaaldelijk blootstelling aan nicotine de expressie van nAChR α7, dupα7
of β2 op humane monocyten kan veranderen. Wij demonstreerden dat herhaaldelijke
nicotine blootstelling nAChR α7 expressie verhoogt in een humane monocyten cellijn.
Tevens was nAChR α7 in een pilot studie alleen aantoonbaar op monocyten van rokers.
Aan de andere kant werden cellen niet gevoeliger voor cholinerge immuunmodulatie
door deze toegenomen nAChR α7 expressie.
Dit samenvattend figuur is een model van het mechanisme waarmee nervus
vagus activiteit de functie van darm macrofagen beїnvloedt, zoals is gebleken uit de
resultaten in dit proefschrift.

Efferente vezels van de nervus vagus, die ontspringen uit de hersenstam, scheiden
acetylcholine uit als gevolg van fysiologische of electrische stimulatie. Stimulatie
van de nervus vagus kan immuun cellen beїnvloeden via directe vrijstelling
van acetylcholine of via post-ganglionaire mechanismen waarbij alternatieve
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neurotransmitters betrokken zijn zoals VIP en SP. Acetylcholine bindt op nAChRs die
tot expressie komen op immuun cellen zoals intestinale macrofagen. Acetylcholine
heeft een tweeledig effect op macrofagen: aan de ene kant reduceert het de productie
van pro-inflammatoire cytokines meest waarschijnlijk deels via nAChR α7 activatie,
aan de andere kant stimuleert het fagocytose via activatie van de nAChR α4β2.
Acetylcholine remt TNF prodcutie uiteindelijk via JAK2-STAT3 signalering. Uit onze
studies blijkt dat het anti-inflammatoire effect van nAChR activatie meer afhankelijk
is van STAT3 DNA binding en STAT3 eiwit, dan van STAT3 fosforylatie. De nAChR
α4β2 afhankelijke toename in fagocytose wordt bewerkstelligd door recrutering van
Dynamin-2 naar de ‘fagocyterende cup’. Samenvattend laat dit figuur zien hoe nervus
vagus stimulatie macrofagen naar een meer ‘inactief’ fenotype duwt, wat van nut kan
zijn in ziektes die gekarakteriseerd worden door een ontregelde immuunreactie.

Therapeutische opties en toekomstperspectieven.
Resultaten uit veel in vitro en in vivo onstekingsmodellen impliceren dat therapeutische
middelen die op de ‘cholinerge anti-inflammatoire pathway’ aangrijpen in de
toekomst belangrijk zouden kunnen zijn bij de behandeling van immuunziekten. In
vivo kan cholinerge activiteit op meerdere manieren worden verkregen. De meest
bekende, maar niet de meest selectieve manier, is door het roken van sigaretten. In
inflammatoire darmziekten is roken een belangrijke omgevingsfactor, het heeft echter
verschillende effecten in colitis ulcerosa en in de ziekte van Crohn. Terwijl roken het
risico op het ontwikkelen van de ziekte van Crohn verhoogt, lijkt het een beschermend
effect te hebben in de ontwikkeling van colitis ulcerosa en het vermindert de ernst
van de ziekte25. Desalniettemin hebben klinische trials naar nicotine als behandeling
van colitis ulcerosa geen significant voordeel aangetoond vergeleken met standaard
therapie, terwijl nicotine wel meer bijwerkingen gaf22. Juist om deze reden is het
een uitdaging om een specifieke nAChR agonist te ontwikkelen met de sterkste antiinflammatoire effecten en de minste bijwerkingen. Gedeeltelijk selectieve nAChR
α7 en α4β2 agonisten zijn al getest in patiënten met neuronale aandoeningen26. De
best gekarakteriseerde nAChR agonist GTS-21, een partiële α7 agonist die ook werkt
op de α4β2 nAChR27, wordt goed getolereerd in mensen. In vitro, bleek deze agonist
de productie van pro-inflammatoire cytokines door immuun cellen van muizen en
mensen te verminderen28, 29. In een recente studie naar de effecten van GTS-21 op
de afweerreactie tijdens endotoxemie in 14 niet-rokende vrijwilligers, werden geen
verschillen gevonden in de cytokine respons tussen de GTS-21 en placebo groep30.
Om werkzame nAChR agonisten te ontwikkelen, is exacte kennis nodig over welke
nAChRs betrokken zijn bij het cholinerge anti-inflammatoire effect. Deze effecten
zijn eerder alleen toegeschreven aan activatie van de nAChR α79. Desondanks was
de nAChR α7 niet aanwezig op monocyten van niet rokende vrijwilligers (hoofdstuk
7) en tevens slaagden wij er niet in om α7 nAChR transcript in bepaalde muis
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macrofagen aan te tonen (hoofdstuk 5). Verdere analyse van nAChR α7 eiwit in
deze macrofagen wordt belemmerd door het feit dat commercieel verkrijgbare α7
antibodies niet specifiek blijken te zijn, omdat deze niet alleen een band aankleuren in
brein homogenaten van wildtypes maar ook in brein van α7 nAChR Knock-out (KO)
muizen31. Hierbij komt dat nicotine zowel in wildtype, als in α7 KO muizen TNF
productie reduceerde (hoofdstuk 5). Deze observaties impliceren dat de effecten van
acetylcholine en nicotine op peritoneale macrofagen niet exclusief moeten worden
toegeschreven aan nAChR α7 activatie, maar mogelijk ook aan andere nAChR
subtypes. Daarom kan het gebruik van selectieve agonisten voor andere nAChR
subunits dan de α7 subunit succesvol zijn, met name agonisten voor de nAChR
α4β2, het receptor subtype dat essentieel blijkt te zijn voor activatie van fagocytose.
Naast het gebruik van specifieke cholinerge agonisten zou nervus vagus stimulatie
zelf een potentiële therapeutische behandeling kunnen zijn bij ontstekingsziekten. In
patiënten met therapieresistente epilepsie en depressie, wordt nervus nagus stimulatie
al gebruikt als nieuwe adjuvante therapie. Daarnaast is gebleken dat vette voeding het
parasympathische zenuwstelsel kan activeren.
De bevinding dat nicotine activiteit van immuun cellen remt, samen met de
observatie dat nervus vagus stimulatie of specifieke nAChR agonisten ziekte in
meerdere inflammatoire diermodellen tegengaan, impliceert dat therapeutische
behandelingen die zich richten op cholinerge signalering, voordelig kunnen zijn in
mensen. Toch moet men in gedachten houden dat het ontwikkelen van medicijnen
die aangrijpen op de ‘cholinerge anti-inflammatoire pathway’ gecompliceerd kan
zijn, omdat er in mensen individuele verschillen kunnen zijn in de reactie op deze
middelen.
Samenvattend, hebben we in dit proefschrift het werkingsmechansime van de
‘cholinerge anti-inflammatoire pathway’ verder geïdentificeerd. Onze data kunnen
nieuwe aangrijpingspunten bieden voor de ontwikkeling van toekomstige medicijnen
tegen de behandeling van darmontstekingen, zoals colitis ulcerosa.
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