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188
Crohn’s disease (CD) is a chronic auto-immune mediated inflammatory 
bowel disease (IBD) affecting the entire gastro-intestinal tract. 
Longstanding recurrent transmural inflammatory activity of the gut can 
cause damage to such extent that local repair mechanisms fail to restore 
its original integrity and function, causing complications such as intestinal 
fibrosis or fistulae. Intestinal fibrosis and fistulae are characterized 
by a disbalance between formation and degradation of (collagen rich) 
extra-cellular matrix due to heterogeneous processes involving multiple 
complex mechanisms, which are not all understood yet. Progression 
to complications of CD is influenced by luminal microbial factors, the 
genetic background of an individual, behavior factors such as smoking, 
and the response to anti-inflammatory drugs. Despite advances in the 
understanding of the pathophysiology, the incidence of intestinal fibrosis 
in patients with CD remains high and therapeutic managing of stricturing 
CD remains a challenge in clinical practice. Several pharmacologic 
therapies have become available, but none of them have proven to be able 
to prevent or even reverse intestinal fibrosis. Progression to stricturing 
(fibrotic) disease occurs in 27% of the patients with CD, whereas 
progression to penetrating (fistulizing) disease occurs in 29% of patients 
with CD, which often requires surgery. 

In this thesis, we aimed to explore new biomarkers, models and 
mechanisms of intestinal fibrosis in CD. Using relevant (animal) models, 
we aimed to unravel mechanisms of intestinal fibrosis in order to explore 
new anti-fibrotic therapies . 

In chapter 2, we aimed to determine whether non-invasive serological 
markers for collagen formation and degradation could serve as biomarkers 
for stricturing or penetrating CD. We conclude that the ratio between 
levels of pro-collagen type III and matrix metalloproteinase-9 degraded 
type III collagen in serum of patients with CD could differentiate between 
penetrating versus stricturing, and inflammatory CD. This ratio was 
decreased accordingly in patients with active inflammation (defined as 
CRP>5). The overlap in increased matrix metalloproteinase-9 mediated 
degradation in penetrating as well as in active Crohn’s confirms the 
importance to strive for mucosal healing to prevent complications as fistulae.

Furthermore, we aimed to use non-invasive post-translational serum 
biomarkers of formation and degradation of collagens as well as of 
citrullinated and matrix-metalloproteinase degraded vimentin (VICM), as 
markers to identify clinical response to anti-tumor necrosis factor (anti-
TNF) treatment. In chapter 3 we show that decreased levels of matrix 
metalloproteinase degraded collagen type IV (C4M) at baseline, can 
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189identify patients who will respond within the first 14 weeks of treatment in 
two retrospective observational cohorts of patients with CD treated with 
infliximab or adalimumab. In chapter 4, we describe that a significant 
decrease in VICM serum levels in responders versus non-responders, can 
predict clinical response to anti-TNF whereas C-reactive protein could 
not predict clinical response to anti-TNF. The cohorts in chapter 3 and 4 
were however small, therefore validation in a larger well-defined cohort 
is needed. Especially correlation to endoscopic mucosal healing, fecal 
calprotectin, imaging, histology, as well as response profiles for each of the 
disease phenotypes (inflammatory, stricturing and penetrating CD) are 
needed before they can be used in clinical practice.

In chapter 5 we aimed to describe the expression of mRNA of genes 
involved in post-translational collagen processing and recognition in order 
to find targets that can be used for anti-fibrotic therapies. We showed that 
mRNA expression of collagen type I and III was increased in intestinal 
fibrosis affected terminal ileum of patients with stricturing CD. mRNA 
expression of proteins involved in both intra- and extracellular post-
translational modification of collagens (prolyl- and lysyl hydroxylases, 
lysyl oxidases, chaperones) and expression of collagen-degrading enzymes 
(matrix metalloproteinases and cathepsin K) or collagen receptors were 
upregulated in the fibrosis-affected part. This revealed a plethora of 
targets for potential anti-fibrotic therapies. Potential targets and existing 
drugs potentially applicable to inhibit the formation of intestinal fibrosis, 
are discussed. Which compound has the highest potential will depend on 
a combination anti-fibrotic efficacy and safety, especially since some of the 
enzymes play key roles in the physiology of collagen.  

In chapter 6, we aimed to develop a novel translational ex vivo model to 
study intestinal fibrosis and the efficacy of anti-fibrotic drugs using human 
tissue. By developing the model called precision-cut intestinal slices (PCIS), 
we aimed to bridge the currently existing gap between the pre-clinical 
evaluation of anti-fibrotic drugs in vitro e.g. using cell culture or in vivo 
using animals and the clinical evaluation in patients. Incubated PCIS made 
from human, rat and mouse jejunum remained viable up to 72h of culture. 
Gene expression of several fibrosis markers increased spontaneously 
upon incubation. Addition of transforming growth factor beta 1 (TGF-ß1) 
to rat PCIS and mouse PCIS could further induce gene expression of 
fibrosis markers, whereas none of the fibrosis markers was further 
elevated in human PCIS upon stimulation with TGF-ß1 indicating that the 
mechanisms underlying intestinal fibrosis might defer between species.  

Chapter 7 describes that ovarian cancer G-protein coupled receptor-1 
(OGR1/GPR68) plays a role in intestinal fibrosis. We showed that the 
expression of OGR1 positively correlated with increased expression levels 



190of pro-fibrotic genes in fibrosis and CD affected human terminal ileum. 
Furthermore, Ogr1 deficiency was associated with a decrease in fibrosis 
formation in several models (spontaneous colitis by Il10−/−, dextran 
sodium sulfate (DSS)-induced chronic colitis and heterotopic intestinal 
transplantation). Targeting OGR1 may be a potential new treatment 
option for IBD-associated fibrosis.   

To conclude, this thesis provides evidence for the use of serological 
markers related to turnover of extra cellular matrix to detect the presence 
of penetrating CD, and to predict clinical response to anti-TNF therapy 
in patients with CD. Furthermore, this thesis proposes targets to inhibit 
intestinal fibrosis and existing drugs acting on these targets. Also, a novel 
translational ex vivo model for intestinal fibrosis is described, which could 
bridge the gap between pre-clinical and clinical research to evaluate the 
efficacy of anti-fibrotic drugs in human (tissue). In addition, pH sensing 
receptor OGR1 was confirmed to be part of the mechanism of inducing 
intestinal fibrosis and may be a target for CD-associated fibrosis. 
Non-invasive biomarkers that predict the presence of intestinal fibrosis/
fistulae or the response to (anti-inflammatory/anti-fibrotic) therapy, as 
well as relevant models to study mechanisms of intestinal fibrosis and 
evaluate anti-fibrotic properties of drugs, will improve the quality of life of 
patients with Crohn’s disease.
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De ziekte van Crohn is een chronische auto-immuun gedreven 
ontstekingsziekte van de darm die zich in het gehele maag-darm 
stelsel kan manifesteren. Wanneer de ontsteking onvoldoende door 
afweerremmende medicijnen wordt onderdrukt, kan de darm door 
langdurige en herhaaldelijke episoden van actieve ziekte onherstelbaar 
beschadigd raken. Hierdoor treedt littekenvorming in de wand van de 
darm op. Dit noemen we fibrose. Darmfibrose zorgt voor vernauwing 
en uiteindelijk afsluiting van de darm en treedt voornamelijk op in 
het laatste deel van de dunne darm (ileum). Ook in het eerste deel van 
de (twaalfvingerige) darm (duodenum/jejunum) of in de dikke darm 
(colon) komt darmfibrose voor. Tot op heden zijn er geen medicijnen 
beschikbaar die het ontstaan van darmfibrose kunnen remmen. Derhalve 
is darmfibrose alleen te behandelen door middel van een operatie dan wel 
door het endoscopisch (d.m.v. inwendig kijkonderzoek) oprekken van de 
vernauwing met een ballon. 

Littekenvorming (fibrose) ontstaat wanneer de balans tussen de 
aanmaak en afbraak van bindweefsel (o.a. collageen) doorslaat naar te veel 
aanmaak en te weinig afbraak. Darmfibrose kan gepaard gaan met het 
ontstaan van een fistel waarbij de balans doorslaat naar te veel afbraak en 
te weinig aanmaak. Een fistel is een pijpzweer, een niet-natuurlijk kanaal 
dat door verzwering ontstaat tussen de darm en de buikholte/urineblaas/
vagina of tussen de darm en de huid. Als fistels eenmaal zijn ontstaan, 
zijn ze moeilijk met afweerremmende medicijnen te behandelen. Vaak 
legt de chirurg een seton (plastic draadje) door de fistel om de plaatselijke 
ontsteking te draineren zodat de fistel uiteindelijk met hulp van 
antibiotica en afweerremmende medicijnen dicht kan groeien. Wanneer er 
te veel ontlasting door de fistel komt, moet een stoma worden aangelegd 
om de fistel te kunnen laten helen. 

Het ontstaan van fibrose of fistels is het resultaat van verschillende 
complexe mechanismen die nog niet allemaal zijn opgehelderd. Factoren 
die bijdragen aan het ontstaan van fibrose of fistels, zijn deels genetisch 
bepaald en deels afhankelijk van factoren zoals roken, het type micro-
organismen in de darm en de mate waarin de ontsteking afneemt door 
gebruik van afweerremmende medicijnen.

Ondanks dat we de afgelopen jaren meer te weten zijn gekomen 
over het ontstaansmechanisme van darm-fibrose en -fistels, en dat nieuwe 
afweerremmende medicijnen zijn ontwikkeld, blijven deze complicaties 
zich vaak voordoen. Fibrose ontstaat bij 27% van de patiënten met de 
ziekte van Crohn, fistels treden in 29% van de patiënten met de ziekte 
op. Om nieuwe medicijnen tegen darmfibrose/fistels te ontwikkelen, zijn 
relevante (dier)modellen nodig om het ontstaansmechanisme daarvan te 
bestuderen en om de werkzaamheid van de medicijnen te testen. Om de 
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192werkzaamheid in de mens te testen, zouden we idealiter een biomarker 
willen vinden die in het bloed het bestaan van fibrose/fistel aangeeft. 

In dit proefschrift was het doel nieuwe biomarkers, modellen en 
mechanismen van darmfibrose in de ziekte van Crohn te onderzoeken. 
Door gebruik van relevante (dier)modellen, streefden wij er naar 
nog onbekende mechanismen van darmfibrose te ontdekken om 
aanknopingspunten voor nieuwe anti-fibrotische medicijnen te vinden. 

In hoofdstuk 2 testten we of biomarkers die in het bloed de opbouw 
en afbraak van collageen reflecteren, kunnen worden gebruikt om 
de aanwezigheid van darmfibrose of darmfistels bij patiënten met de 
ziekte van Crohn te detecteren. Dit zou een weinig invasieve manier van 
diagnostiek zijn. Patiënten met de ziekte van Crohn met alleen fistels, 
werden vergeleken met patiënten met alleen fibrose, alleen ontsteking en 
met gezonde mensen. De resultaten laten zien dat de verhouding tussen de 
in het bloed gemeten concentratie van het eiwit-fragment representatief 
voor de opbouw versus het eiwit-fragment representatief voor de afbraak 
van collageen type III in patiënten met alleen fistels, doorslaat naar te 
veel afbraak van dit type collageen. Door de collageen type III opbouw/
afbraak verhouding in bloed te meten, kunnen patiënten met alleen 
fistels worden onderscheiden van patiënten met alleen fibrose of enkel 
(actieve/niet actieve) ontsteking zonder fistels of fibrose. De collageen 
type III opbouw/afbraak verhouding bleek verlaagd in zowel patiënten 
met fistels, als in patiënten met actieve ontsteking (gedefinieerd als een 
serum ontstekingswaarde (C-reactief proteïne (CRP) > 5mg/L). De overlap 
tussen een toename van de afbraak van collageen tijdens zowel actieve 
ontsteking als tijdens fistelende ziekte, bevestigt het belang om bij de 
behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn de actieve ontsteking 
te beperken om zo het optreden van fistels zoveel mogelijk te voorkomen.

In hoofdstuk 3 en 4 hebben we daarnaast onderzocht of een aantal van 
de in hoofdstuk 2 gebruikte biomarkers beter zijn in het voorspellen van 
voldoende afname van de ontsteking door een bekende afweerremmer 
(een antilichaam tegen gericht tegen het ontstekingseiwit tumor necrose 
factor (TNF)) dan de veel gebruikelijke biomarker CRP in het bloed. 
In hoofdstuk 3 hebben we de voorspellende waarde van opbouw en 
afbraakproducten van collageen type III en IV onderzocht in twee 
onafhankelijke cohorten van patiënten met de ziekte van Crohn die waren 
gestart met een anti-TNF-antilichaam (infliximab of adalimumab) als 
therapie. Hierbij vonden we dat de concentratie van het afbraakproduct 
van collageen type IV (C4M) in het bloed significant lager was vóór het 
starten van de therapie in de groep patiënten bij wie de ziekte binnen de 
eerste 14 weken na het starten van de therapie rustig werd. In hoofdstuk 
4 is de voorspellende waarde van een biomarker voor gecitrulineerd (een 
post-translationele modificatie van het aminozuur arginine als gevolg van 



193ontsteking) en door collageen afbraak enzym matrix metalloproteinase-9 
afgebroken vimentine (een eiwit dat onderdeel uitmaakt van het celskelet 
van mesenchymale cellen, VICM) onderzocht in dezelfde twee cohorten.  
Hierbij vonden we dat een significante daling van de concentratie VICM in 
bloed kort na starten van de therapie kan voorspellen bij welke patiënten 
de ziekte rustig wordt. De nu gebruikelijke biomarker CRP kon het 
effect van de therapie veel slechter voorspellen. De in hoofdstuk 3 en 
4 gebruikte cohorten zijn echter relatief klein. Derhalve is validatie van 
deze resultaten in een groter cohort nodig. Hierbij moet de concentratie 
van de biomarker in bloed worden vergeleken met de mate van genezing 
(niet meer aanwezig zijn van ontsteking) gezien bij endoscopie, en met de 
ontstekingswaarde in de ontlasting (feces calprotectine). Ook moet worden 
gecorrigeerd voor het gelijktijdig bestaan van fibrose of fistels en de 
invloed hiervan op de biomarkers. Voordat deze biomarkers in de kliniek 
gebruikt kunnen worden om het effect van de behandeling te voorspellen, 
zullen bovenstaande aanvullende analyses moeten worden verricht. 

In hoofdstuk 5 is in door darmfibrose aangedaan menselijk weefsel de 
expressie van genen die betrokken zijn bij het opbouwen en afbreken 
van collageen en bij het reguleren van dit proces onderzocht. Hierbij was 
het doel om in de signaalroutes die betrokken zijn bij het aanleggen van 
collageen strengen, aangrijpingspunten voor medicijnen te vinden die het 
ontstaan van fibrose kunnen remmen. De expressie van genen wordt onder 
andere uitgedrukt in de hoeveelheid messenger-RNA (mRNA). mRNA, 
het zogenoemde ‘boodschapper’-RNA, heeft als functie de genetische 
code door te geven van transcriptie, waarbij een stuk DNA (een gen) 
overgeschreven wordt tot mRNA, naar translatie, waarbij het mRNA 
wordt vertaald naar een keten van aminozuren (een eiwit). We vonden 
dat de mRNA expressie van collageen type I en III verhoogd is in het 
door darmfibrose en ziekte van Crohn aangedane deel van het ileum in 
vergelijking tot het niet door fibrose (maar ook door de ziekte van Crohn) 
aangedane deel van de darm. Daarnaast is het mRNA coderend voor 
enzymen (eiwitten) die betrokken zijn bij de aanleg van collageen strengen 
(zowel binnen als buiten de cel die collageen produceert), verhoogd in 
het fibrose aangedane deel. Ook is de mRNA expressie van genen die 
betrokken zijn bij de afbraak van collageen en bij het herkennen van 
collageen door middel van een receptor (eiwit in de wand van de cel die 
een signaal van binnen naar buiten de cel kunnen doorgeven of andersom) 
verhoogd. In de signaalroutes die bij de opbouw en afbraak van collageen 
betrokken zijn, zou met medicijnen kunnen worden ingegrepen om ervoor 
te zorgen dat er netto minder collageen (en dus littekenweefsel) aanwezig 
is. In hoofdstuk 5 wordt besproken welke aangrijpingspunten in de 
signaalroute van de aanmaak en afbraak van littekenvorming bruikbaar 
zouden zijn om te zorgen voor minder fibrose, en welke reeds bestaande 
medicijnen hiervoor zouden kunnen worden toegepast. 



194In hoofdstuk 6 wordt een nieuw ex vivo (een experiment met levend 
weefsel buiten het lichaam) model om het mechanisme achter darmfibrose 
en de effectiviteit van medicijnen die de hoeveelheid fibrose kunnen 
verminderen in menselijk weefsel te kunnen onderzoeken, beschreven. 
We weten dat ondanks dat de effectiviteit van verschillende medicijnen 
tegen fibrose in preklinisch in vitro (celkweek) en in vivo (in het lichaam 
van een compleet levend dier) proefdieronderzoek veelbelovend leek, 
vele van deze medicijnen niet succesvol waren in klinisch onderzoek in 
patiënten. Uit het gebrek aan succes bij het testen van deze medicijnen in 
patiënten, blijkt dat de vertaalbaarheid van het preklinische onderzoek 
naar de klinische situatie slecht is. Het ontwikkelen van nauwkeurig 
gesneden plakjes menselijk darmweefsel als translationeel ex vivo model 
voor fibrose, kan deze kloof mogelijk overbruggen. Tijdens 72 uur kweken 
bleven de nauwkeurig gesneden plakjes darmweefsel (precision-cut 
intestinal slices, PCIS), van menselijke en dierlijke (van muis en rat) 
dunne darm, vitaal. Het kweken van de weefselplakjes zorgde voor een 
spontane verhoging van de expressie van mRNA van verschillende genen 
die verhoogd zijn bij fibrose. Toevoegen van cytokine transforming growth 
factor beta 1 (TGF-ß1) waarvan bekend is dat deze fibrose kan induceren, 
kon de mRNA expressie van fibrose markers in muis en rat PCIS verhogen. 
De mRNA expressie van fibrose markers in menselijke PCIS bleef echter 
gelijk ondanks toedienen van TGF-ß1. Het verschil in effect van toedienen 
van TGF-ß1 aan PCIS van muis en rat enerzijds en van de mens anderzijds, 
kan betekenen dat de mechanismen achter het ontstaan van fibrose 
verschillend zijn tussen (dier)soorten. 

In hoofdstuk 7 tenslotte, was het doel om te onderzoeken of een receptor 
voor de zuurgraad (de pH-receptor) genaamd ovarian cancer G-protein 
coupled receptor-1 (OGR1) een rol speelt bij het ontstaan van darmfibrose. 
Hogere expressie van OGR1 in menselijke dunne darm aangedaan door 
de ziekte van Crohn én fibrose, ging gepaard met hogere expressie van 
markers voor darmfibrose ten opzichte van dunne darm met de ziekte 
van Crohn zonder fibrose. Daarnaast werd de mate van het ontstaan van 
darmfibrose tussen muizen die deze pH-receptor wel en niet hebben 
(door een muis te gebruiken die het DNA dat codeert voor deze receptor, 
mist) onderzocht in verschillende diermodellen voor darmfibrose. De 
volgende modellen werden gebruikt om het ontstaan van darmfibrose 
te bestuderen: 1. Spontane dikkedarmontsteking (colitis) en fibrose die 
ontstaat door het uitschakelen van Interleukine-10; 2. Chronische colitis 
en fibrose die ontstaat door rectaal toedienen van het chemische dextran 
natriumsulfaat, 3. Darmfibrose geïnduceerd door transplantatie van 
de dunne darm op een abnormale plek onder de huid (heterotopische 
darmtransplantatie). In alle drie de modellen was de hoeveelheid 
darmfibrose die ontstond verminderd in de muizen die de pH-receptor 
OGR1 misten, in vergelijking tot de muizen die deze wel hadden. Hieruit 



195is geconcludeerd dat medicijnen die de activatie van pH-receptor OGR1 
blokkeren, het ontstaan van darmfibrose bij de ziekte van Crohn zouden 
kunnen verminderen. 

Concluderend biedt dit proefschrift een eerste bewijs dat eiwit-fragmenten 
die de opbouw en afbraak van littekenweefsel in het bloed reflecteren 
bij patiënten met de ziekte van Crohn kunnen worden gebruikt om de 
aanwezigheid van fistels op te sporen. Daarnaast werden deze eiwit-
fragmenten gebruikt om bij het starten van afweerremmende medicijnen 
anti-TNF de klinische respons op dit medicijn te kunnen voorspellen. 
Verder werden inzichten in verschillende doelwitten/aangrijpingspunten 
in de signaalroutes die leiden tot darmfibrose beschreven, die mogelijk 
door middel van gebruik van (reeds bestaande) medicijnen kunnen 
worden gebruikt om de littekenvorming in de darm te verminderen. 
Ook wordt er een nieuw translationeel ex vivo model voor darmfibrose 
beschreven waarmee de kloof tussen de preklinische en klinische evaluatie 
van de effectiviteit van medicijnen tegen darmfibrose zou kunnen worden 
overbrugd. Tenslotte werd bewezen dat pH-receptor OGR1 een rol speelt 
in het ontstaansmechanisme van darmfibrose. Hiermee kan deze receptor 
een goed aangrijpingspunt zijn voor een medicijn tegen darmfibrose.
Niet-invasieve biomarkers die het voorkomen van darmfibrose/fistels of de 
respons op ontsteking/fibrose remmende medicijnen kunnen voorspellen, 
evenals relevante (dier)modellen waarin het mechanisme van darmfibrose 
en het effect van anti-fibrotische medicijnen getest kan worden, zullen een 
grote impact hebben op (de kwaliteit van) het leven van patiënten met de 
ziekte van Crohn. 
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