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Neuroinflammatie en voeding 

Neuroinflammatie wordt gekenmerkt door een activering van het aangeboren 

immuunsysteem van de hersenen, waardoor verstoringen van homeostase kunnen 
worden hersteld. Echter, chronische en buitensporige neuroinflammatie kan een 

schadelijk effect hebben op de hersenfunctie en speelt derhalve een belangrijke rol 

in verschillende psychiatrische en neurodegeneratieve aandoeningen. 
Neuroinflammatie wordt daarom verondersteld een attractief target voor 

toekomstige behandelingen van deze ziekten te zijn.  

Voeding kan van invloed zijn op inflammatoire processen. Epidemiologische 
studies geven aan dat bepaalde diëten een gunstig effect kunnen hebben op de 

incidentie van hersenziekten waarbij neuroinflammatie een rol speelt. Dit heeft er 

toe geleid dat er in de afgelopen jaren de interesse voor het onderzoek naar de 
voedingstoffen, die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor deze positieve 

effecten, is toegenomen.  

Voedingstoffen kunnen via verschillende mechanismen een ontstekingsremmende 
werking uitoefenen, zoals via directe interacties in de hersenen, of op een indirecte 

manier via perifere immuuncellen of darm microflora. Vanwege de 

verscheidenheid aan biologische effecten en werkingsmechanismen van 

voedingsstoffen, veronderstellen wij dat het combineren van meerdere 
voedingstoffen, die ingrijpen op convergerende anti-inflammatoire processen, een 

geschikte benadering is om een effectieve ontstekingsremmende behandeling die is 

gebaseerd op voeding te ontwerpen. Op basis van literatuuronderzoek is een 
nieuwe voedingsconcept geformuleerd, dat is onderzocht in de studies beschreven 

in dit proefschrift. Het voedingsconcept bestaat uit verschillende voedingsstoffen 

met ontstekingsremmende eigenschappen, zoals vitamines, omega-3 vetzuren en 
componenten van rijstzemelen. Van de componenten uit dit voedingsconcept is 

bekend dat ze ofwel immuuncellen direct beïnvloeden, ofwel een indirecte 

interactie hebben, bijvoorbeeld via de darmflora. De specifieke combinatie van 
nutriënten in het voedingsconcept is nieuwe, en we verwachten dat juist deze 

combinatie een meerwaarde heeft over de individuele componenten.  

 

Het doel van dit proefschrift 

Het primaire doel van de studies in dit proefschrift is om mogelijke therapeutische 
effecten van een dieet bestaande uit meerdere anti-inflammatoire voedingstoffen te 

evalueren in diermodellen van hersenziekten waarin sprake is van 

neuroinflammatie. 
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In-vitro experiments in geactiveerde BV2 cellen 

In hoofdstuk 2 beschrijven we in-vitro experimenten met diverse combinaties van 

voedingsstoffen, waarvan gesuggereerd is dat ze ontstekingsremmende 
eigenschappen hebben, zoals vitamine A, B6, B9, B12 en D, de vetzuren 

docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA) en de aminozuren L-

tryptofaan en L-cysteïne. Het doel van deze studie was om mogelijke additieve 
ontstekingsremmende effecten op geactiveerde microglia te evalueren. Als een in-

vitro model voor neuroinflammatie werden BV2 cellen (geïmmortaliseerde muizen 

microglia), die zijn geactiveerd met lipopolysaccharide (LPS), gebruikt. De in-vitro 
testen met individuele voedingstoffen toonden een directe anti-inflammatoire 

werking van de vitamines A en D, en de vetzuren DHA en EPA op LPS-

gestimuleerde microglia aan. Deze anti-inflammatoire effecten resulteerde in een 
vermindering van de LPS-gestimuleerde afgifte van de pro-inflammatoire stoffen, 

stikstofoxide (NO) en interleukine-6 (IL-6). Omdat literatuurgegeven ontbraken, 

werden additionele studies naar het mechanisme dat ten grondslag ligt aan het anti-
inflammatoire effect van vitamine A op geactiveerde BV-2 cellen uitgevoerd. 

Inhibitiestudies toonden aan dat de retinezuur receptor (RAR) een rol speelt in de 

ontstekingsremmende werking van vitamine A. Het hoofddoel van deze in-vitro 
studie was om mogelijke additieve effecten van de onderzochte voedingstoffen te 

onderzoeken. Daartoe werd de ontstekingsremmende werking van combinaties van 

de vitamines A en D, en de vetzuren DHA en EPA vergeleken met het effect van 
de individuele voedingstoffen. In combinaties van voedingstoffen werden alle 

componenten gebruikt in een concentratie die geen significant ontstekingsremmend 

effect veroorzaakte wanneer alleen deze voedingstof werd gebruikt (sub-effectieve 
concentratie). Het combineren van meerdere voedingstoffen resulteerde in een 

significante afname van de LPS-gestimuleerde afgifte van NO door BV-2 cellen. 

Deze Resultaten tonen aan dat het combineren van sub-effectieve concentraties 

vitamines en vetzuren de totale ontstekingsremmende werking van de cocktail 

substantieel vergroot. 

Componenten van rijstzemelen als anti-inflammatoire voedingstoffen  

Hoofdstuk 3 bevat een literatuuroverzicht van componenten uit rijstzemelen met 
een potentiële anti-inflammatoire werking. Van onverteerbare oligosachariden uit 

rijstzemelen, zoals galacto-oligosachariden (GOS) en fructo-oligosachariden (FOS) 

is aangetoond dat ze darmflora moduleren, de intestinale barrière beschermen en 
een ontstekingsremmende werking hebben. Recente klinische studies hebben 

aangetoond dat deze oligosachariden ook centrale effecten hebben, zoals blijkt uit 

de waargenomen effecten op gedrag en cognitie. Fytosteryl ferulaten (gamma-
oryzanol, γ -OZ) en ferulazuur zijn componenten van rijstzemelen waarvan in-vitro 

en in proefdieren is aangetoond dat ze de inflammatoire respons van immuuncellen 
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kunnen onderdrukken. Isoprenoïden, zoals geranylgeraniol (GGOH), farnesol 

(FOH) en geraniol (GOH), zijn ook aanwezig in rijst en andere planten. Van deze 
stoffen is met name in in-vitro studies aangetoond dat ze ontstekingsremmende 

eigenschappen hebben. Componenten van rijstzemelen lijken dus veelbelovend 

anti-inflammatoire voedingsstoffen, maar hun werkingsmechanisme is nog steeds 

onduidelijk. 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de in-vitro experimenten met individuele 

componenten uit rijstzemelen (γ -OZ, GGPP, FA en GGOH) of met combinaties 
van deze componenten met vitamines A en D en de vetzuren DHA en EPA 

gepresenteerd. Door middel van een soortgelijke aanpak als beschreven in 

hoofdstuk 2, werden de voedingsstoffen onderzocht op hun vermogen om de LPS-
geïnduceerde afgifte van NO en IL-6 door BV-2 cellen te verminderen. Deze 

experimenten hebben aangetoond dat hoge concentraties van één component uit 

rijstzemelen (met name GGPP en FA) het vrijkomen van pro-inflammatoire stoffen 
kan onderdrukken. Het combineren van γ -OZ, GGPP, FA en GGOH leidde niet 

tot een significante verbetering van de anti-inflammatoire werking. Echter, 

wanneer deze stoffen werden gecombineerd met vitamine D, bij concentraties 
waarbij ze individueel weinig effect hadden (sub-effectief), werd een trend in de 

richting van een verbeterde anti-inflammatoire werking waargenomen. Het 

combineren van verschillende voedingsstoffen, die op de convergente anti-
inflammatoire processen inwerken, kan dus leiden tot een verhoogde anti-

inflammatoire werking. 

Kortom, de in-vitro studies beschreven in hoofdstuk 2 en 4 hebben aangetoond dat 
verschillende voedingstoffen een ontstekingsremmende werking hebben. Deze anti-

inflammatoire effecten kunnen worden versterkt als combinaties van voedingstoffen 

worden gebruikt, waardoor een werkzaam effect al kan worden gevonden bij 

concentraties waarbij de individuele voedingstoffen niet effectief zijn. 

Het tweede deel van het project is gericht op de invloed van voeding op 
neuroinflammatie en ziekteprogressie in diermodellen. De geschiktheid van een 

diermodel voor een interventiestudie met voeding wordt bepaald door de ernst van 
de ontstekingsreactie: d.w.z. het model moet voldoende neuroinflammatie geven 

om detectie van subtiele immuun-modulerende effecten mogelijk te maken, maar 

neuroinflammatie mag niet te ernstig zijn, omdat dit de werkzaamheid van de 
interventie zou kunnen verhinderen. In hoofdstuk 5, onderzochten we voor dit doel 

de geschiktheid van een diermodel voor colitis. 
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Interactie tussen de darmen en het brein: 

neuroinflammatie in diermodellen voor perifere 

ziekten 

Neuroinflammatie wordt verondersteld een rol te spelen in de pathologie van 
hersenziekten, zoals depressie en neurodegeneratieve aandoeningen. Aangezien er 

een hoge mate van co-morbiditeit bestaat tussen depressie en een aantal perifere 
immuun-gerelateerde ziekten (bijv. colitis), is de hypothese dat een perifere 

ontsteking kan leiden tot een ontstekingsreactie in de hersenen via de darm-

immuunsysteem-brein as. Deze hypothese suggereert dat de aan de hersenen 
gerelateerde co-morbiditeit van perifere ontstekingsziekten kan zijn geïnduceerd via 

neuroinflammatie. 

In de studie beschreven in hoofdstuk 5 we hebben in een TNBS-geïnduceerd 
rattenmodel van colitis onderzocht of een ontsteking van het darmkanaal kan 

leiden tot neuroinflammatie. Het belangrijkste doel van dit experiment was om de 

haalbaarheid van detectie van perifere en centrale ontstekingen met behulp van 
een PET scan te beoordelen. Indien succesvol, kan dit diermodel tevens worden 

gebruikt om de werkzaamheid een voedingsinterventie in het maagdarmkanaal en 

de hersenen vast te stellen. De reden om te kiezen voor het gebruik een niet-
invasieve PET scan was de mogelijkheid om longitudinale studies te ontwerpen, 

gericht op bestuderen van dynamische veranderingen in het ontstekingsproces in 

hetzelfde dier en de effecten van de interventie daarop. De methode zou het ook 
makkelijker maken om de resultaten uit dierstudies te vertalen naar studies in 

patiënten. 

Intra-rectale toediening van TNBS in ratten induceert de kenmerkende 
symptomen van colitis (verlies van lichaamsgewicht, diarree, rectale bloedingen). 

PET met de TSPO tracer [11C]PBR28 werd toegepast om perifere en centrale 

ontstekingen te detecteren. Deze methode werd gekozen, omdat colitis gepaard 
gaat met infiltratie van geactiveerde macrofagen; TSPO wordt verhoogd tot 

expressie gebracht door geactiveerde macrofagen, microglia en astrocyten in 

reactie op inflammatoire stimuli. PET imaging kon geen  significante verhoging 
van de tracer opname in de hersenen of het darmkanaal aantonen. Echter, ex-vivo 

biodistributie studies toonden wel een toename van de [11C]PBR28 opname in het 

cecum en de colon descendens van dieren met colitis, hetgeen suggereert dat met 

[11C]PBR28 subtiele ontsteking in het darmkanaal ex-vivo kunnen worden 
gedetecteerd, maar niet in-vivo. Deze schijnbare tegenstelling zou mogelijk kunnen 

worden verklaard door spill-over effecten die kunnen leiden tot een vervaging van 

signaal op de scan vanwege onvoldoende resolutie van PET camera. Ex-vivo 
biodistributie studies van de hersenen toonden  een significant hogere 
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traceropname in het cerebellum, maar niet in andere hersengebieden. Dit 

suggereert dat colitis in dit diermodel gepaard gaat een milde immuunrespons in de 

hersenen. 

De subtiele ontstekingsreacties die werden waargenomen in deze studie maken het 

lastig om eventuele gunstige effecten van een interventie betrouwbaar te kunnen 
meten en daarom zijn we van mening dat het TNBS-geïnduceerde colitis model in 

de huidige vorm niet geschikt is om een interventie met voeding, gericht op het 

onderdrukken van ontstekingsprocessen, te onderzoeken. Daarom hebben we een 
ander model van een perifere ontsteking gebruikt voor een 

voedingsinterventiestudie: postoperatieve cognitieve dysfunctie (POCD). In dit 

model, is de associatie tussen een perifere ontsteking en neuroinflammatie onlangs 

beschreven. 

 

Voedingsinterventies gericht op onderdrukking van 

neuroinflammatie 

Postoperatieve cognitieve dysfunctie (POCD) is een veel voorkomende complicatie 

na een operatie en kan langdurig negatieve gevolgen hebben voor kwaliteit van het 
leven van de patiënt. Hoewel de onderliggende mechanismen nog onvoldoende  

bekend zijn, is er bewijs dat suggereert dat neuroinflammatie een rol kan spelen in 

de verminderde cognitie na de operatie. Het rattenmodel van POCD dat werd 
gebruikt in deze studie beoogt een zware buikoperatie bij de mens na te bootsen. 

Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 6 was om de aanwezigheid van 

neuroinflammatie in het ratmodel van POCD te bevestigen met behulp van een 
PET scan en om de anti-inflammatoire effecten van een dieet, waaraan meerdere 

voedingstoffen met een ontstekingsremmende werking zijn toegevoegd, te 

onderzoeken  (d.w.z. een experimentele dieet, onder andere samengesteld op basis 
van de ingrediënten beschreven in hoofdstukken 2-4). Daarnaast hebben we 

onderzocht of dit dieet ook de symptomen van POCD en de daarmee gepaard 

gaande veranderingen in de stofwisseling van de hersenen kon verminderen of 
voorkomen. De proefdieren werden onderworpen aan één van de volgende drie 

dieetregimes: controle dieet gedurende het hele experiment, of het experimentele 

dieet vanaf 2 weken vóór de operatie (preoperatieve behandeling) of het 
experimentele dieet onmiddellijk na de chirurgische interventie (postoperatieve 

behandeling). 

Overeenkomstig eerdere studies, leidde de buikoperatie bij ratten tot een significant 
gewichtsverlies, verminderde mobiliteit, verhoogde angst (gemeten met de open-

veldtest) en een trend naar een verminderde ruimtelijk geheugen (gemeten met de 
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nieuwe locatie-herkenningtest). [11C]PK11195 PET en immunohistochemie 

bevestigde de aanwezigheid van neuroinflammatie in verschillende hersengebieden 
na de operatie. [18F]FDG PET liet een verhoogd metabolisme van de hersenen zien 

in een deel van de cortex, pons en amygdala, terwijl verminderd metabolisme werd 

waargenomen in de motorcortex, somato-sensorische cortex en striatum.  

De activering van astrocyten in het cerebellum en de peri-ventriculaire zone en de 
vermindering van de stofwisseling in de piriforme cortex konden worden 

gereduceerd met de voedingsinterventie wanneer deze werd gestart na de operatie, 
maar deze interventie had geen waarneembaar effect op angst en het ruimtelijke 

geheugen in de testen die wij hebben uitgevoerd. Wanneer de voedingsinterventie 

werd gestart voorafgaand aan de operatie, had dit een positief effect op het herstel, 
resulterend in een snellere toename in lichaamsgewicht en normalisatie van het 

verkennend gedrag en het ruimtelijk geheugen. Deze verbetering ging gepaard met 

een reductie van de activering van astrocyten in de peri-ventriculaire zone - maar 
niet in andere hersengebieden - en een normalisatie van het metabolisme in een 

deel van de motorcortex. 

Deze studie toont aan dat een grote buikoperatie kan leiden tot neuroinflammatie 
en veranderingen in het glucosemetabolisme in verschillende hersenengebieden. 

Preventieve interventie met een dieet met verhoogde hoeveelheden anti-

inflammatoire voedingsstoffen kan het optreden van neuroinflammatie en 
veranderingen in de stofwisseling van de hersenen bij ratten beïnvloeden en 

daarmee een positief effect hebben op het herstel na een buikoperatie. 

Tenslotte werd ook de effectiviteit van de dieetinterventie onderzocht na het 
optreden van een beroerte, een centraal zenuwstelsel aandoening waarbij de rol 

van neuroinflammatie in het ziekteprogressie goed is beschreven. Beroerte is 

wereldwijd een belangrijke oorzaak voor overlijden en invaliditeit. Omdat de opties 

voor een effectieve behandeling beperkt zijn, is er veel belangstelling voor de 
ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën om een beroerte te 

behandelen. Neuroinflammation zou een mogelijk target kunnen zijn voor een 

behandelstrategie van een beroerte. Zoals besproken in hoofdstuk 7, werd het foto-
trombotisch beroerte model in ratten gebruikt om de mogelijke therapeutische 

effecten van een dieetinterventie te onderzoeken. Ratten werden onderworpen aan 

één van de volgende drie dieetregimes: controle dieet gedurende het hele 
experiment, of een experimenteel dieet dat ofwel 2 weken vóór (pre-ischemische 

behandeling) ofwel onmiddellijk na de inductie van de beroerte (post-ischemische 

behandeling) werd gestart. 

De inductie van ischemie veroorzaakte een tijdelijke verslechtering in het 
symmetrisch  gebruik van de voorpoten op dag 3; dit effect was weer 
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genormaliseerd op dag 6 en 20. De foto-trombotisch beroerte veroorzaakte een 

focale hersenbeschadiging, die werd omringd door een sterke en aanhoudende 
activering van astrocyten. De beroerte ging gepaard met een verminderd 

glucosemetabolisme in de contralaterale hemisfeer op dag 7, maar niet op dag 21. 

Wanneer het experimentele dieet twee weken voor de inductie van ischemie werd 
gestart, werd op dag 7 geen effect op de activering van astrocyten waargenomen, 

maar wel een verhoogd glucosemetabolisme in de ispilaterale hemisfeer. Wanneer 

het experimentele dieet werd gestart onmiddellijk na de inductie van ischemie, 
vond op dag 7 een verdere toename van de activering van astrocyten plaats, terwijl 

het glucosemetabolisme niet werd beïnvloed. Beide behandelingen met het 

experimentele dieet verminderde de activering van astrocyten op dag 21 na de 
inductie van ischemie, maar hadden geen effect op de glucosehuishouding op die 

dag. De grootte van de laesie werd niet significant beïnvloed door de 

voedingsinterventie op dag 7, maar de post-ischemische voedingsinterventie kon 

wel voorkomen dat de laesie verder groeide tussen dag 7 en 21. 

Deze studie laat een potentieel gunstige effect zien van een experimenteel dieet met 

verhoogde hoeveelheden van specifieke anti-inflammatoire voedingsstoffen op de 
herstel van ischemische hersenschade, indien de voedingsinterventie wordt gestart 

onmiddellijk na een beroerte. 

Conclusie 

De belangrijkste conclusie van deze studies is dat het onderzochte voedingsconcept 

zowel in-vitro als in-vivo ontstekingsreacties kan remmen.  

 In vitro studies hebben additieve ontstekingsremmende effecten 

aangetoond tussen een aantal voedingstoffen, waaronder vitamine A en D 

en de vetzuren DHA en EPA. Ook werd een trend gevonden in de richting 

van verbeterde anti-inflammatoire eigenschappen wanneer componenten 

van rijstzemelen werden gecombineerd met vitamine D. 

Dieetinterventiestudies zouden zich dus moeten richten op diëten 

bestaande uit combinaties van specifieke anti-inflammatoire 

voedingstoffen. 

 Dierstudies in rattenmodellen voor POCD en beroerte hebben aangetoond 

dat het experimentele dieet niet alleen in-vivo neuroinflammatie kan 

verminderen, maar ook andere parameters van de ziekten (bijv. angst in 

POCD en toename van de grootte van de laesie in beroerte) kan 

normaliseren. 




