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Samenvatting

De lever heeft een aantal belangrijke functies, waaronder het produceren van gal en het
verwerken en afbreken van schadelijke verbindingen. Zij bestaat uit verschillende soorten
cellen. De meeste cellen in de lever zijn de zogenaamde levercellen of hepatocyten. Deze
cellen zijn in lange rijen gerangschikt. Ze grenzen aan één zijde aan het bloed, deze zijde
wordt het sinusöıdale membraan van de cel genoemd. Tussen naast elkaar gelegen hepa-
tocyten vormen zich de galcanaliculi, kleine kanaaltjes waarlangs de gal wordt afgevoerd
naar de galkanalen. Het deel van het celmembraan dat aan deze canaliculi grenst, heet
ook wel het canaliculaire membraan. De gal wordt vervolgens langs steeds groter wordende
galkanalen afgevoerd. Deze galkanalen worden gevormd door de galgangepitheelcellen, of
cholangiocyten. Uiteindelijk wordt de gal uitgescheiden in de darm.

Hepatocyten kunnen stoffen uitscheiden in het bloed of in de gal, waarna deze via de
urine of de ontlasting het lichaam verlaten. Uitscheiding van stoffen door de lever gebeurt
door transporteiwitten. Voor de lever zijn met name leden van de zogenaamde ABC familie
van belang. Deze eiwitten transporteren stoffen, zoals galzouten, tegen een concentratie
gradiënt in, de cel uit. Op deze wijze wordt de concentratie van mogelijk schadelijke
stoffen in de cel laag gehouden. De grote ABC familie is opgedeeld in 7 klassen (A-G).
Transporteiwitten van de ABC-B en de ABC-C families zijn onder meer belangrijk voor
de vorming van gal.

In de humane lever spelen drie leden van de ABC-B subgroep een belangrijke rol:
MDR1 (Mdr1a/1b in knaagdieren), MDR3 (Mdr2 in knaagdieren) en BSEP. MDR1 kan
zeer verschillende soorten stoffen transporteren, waaronder verbindingen die slecht in wa-
ter oplossen, zoals kleine peptiden. MDR3 zorgt voor de uitscheiding van fosfolipiden,
vetachtige verbindingen, naar de gal. BSEP is de pomp voor galzouten. Deze eiwitten zijn
gelokaliseerd in het canaliculaire membraan van de hepatocyten.

De transport eiwitten MRP1, MRP2, MRP3 en MRP6 behoren tot de ABC-C familie.
MRP2 komt tot expressie in het canaliculaire membraan van de hepatocyten. Het trans-
porteert o.a. bilirubine naar de gal. Bilirubine is de stof die bij ophoping in het bloed
leidt tot een gele kleur. MRP1 is homoloog aan MRP2, en kan dezelfde substraten trans-
porteren. Het komt in normale lever echter niet tot nauwelijks tot expressie. MRP3 kan
ook galzouten transporteren. Van MRP6 is het substraat nog niet bekend. MRP1, MRP3
en MRP6 zitten alle in het sinusöıdale membraan van de hepatocyten. Daarnaast komt
MRP3 ook nog in de cholangiocyten voor. Deze transporteiwitten scheiden dus stoffen uit
in het bloed. Figuur 2 geeft een schematisch overzicht van de hepatocyten, cholangiocyten
en de lokalisatie van deze transporters.

Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat deze transporteiwitten een grote rol kunnen
spelen bij het ontstaan van leverziekten. Wanneer bepaalde ABC transporteiwitten afwezig
zijn, kan dit tot ernstige problemen leiden. Omgekeerd is ook duidelijk geworden dat
van bepaalde transporteiwitten de hoeveelheid toeneemt na beschadiging van de lever,
bijvoorbeeld door ziekte, een virus infectie of blootstelling aan giftige stoffen. Dit gebeurt
zeer waarschijnlijk om (verdere) schade aan de lever te beperken.

De lever bezit het opmerkelijke vermogen om te delen wanneer er een tekort aan weef-
sel ontstaat; dit proces wordt ook wel leverregeneratie genoemd. Zo zullen na operatieve
verwijdering van grote delen van de lever de overgebleven cellen in de lever gaan delen. Bin-
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infectie met het hepatitis C virus. Schade aan de lever leidt dan tot de activering van hepa-
tische stamcellen. Deze cellen zijn gelokaliseerd in de overgangen van de hepatocyten naar
de kleinste galgangen. Activering van deze stamcellen resulteert in de vorming van de zoge-
naamde ovale cellen. Deze ovale cellen kunnen vervolgens óf hepatocyten óf cholangiocyten
vormen. Zolang bij ernstige leverschade de stamcellen onbeschadigd blijven, kan de lever
regenereren. Wij veronderstelden derhalve dat deze cellen over goede beschermingsmecha-
nismen beschikken, zoals een hoge expressie van specifieke ABC transporteiwitten. Tot
dusver was er echter weinig bekend over ABC transporteiwitten in ovale cellen.

In hoofdstuk 3 is, als vervolg op de PHx studie, gekeken naar de expressie van ABC ei-
witten in een rat model voor ovale cel activatie. In dit model wordt de celdeling van de hepa-
tocyten geremd door continue toediening van de zeer schadelijke stof 2-acetylaminofluoreen,
waarna 70% van de lever operatief verwijderd wordt. Negen dagen na de operatie, wanneer
er een maximale hoeveelheid ovale cellen is, was de expressie van Mdr1b in de hepatocyten
sterk toegenomen. Er was echter geen sterke expressie van Mdr1b in de ovale cellen. De
ovale cellen hadden daarentegen wel een duidelijke expressie van Mrp1 en Mrp3.

Om de ABC transporteiwitten in ovale cellen verder te karakteriseren, zijn gëısoleerde
ovale cellen vergeleken met gëısoleerde cholangiocyten en hepatocyten. Ovale cellen bleken
een hoge expressie te hebben van Mrp1 en Mrp3, terwijl de expressie van Mdr2, Bsep, Mrp2
en Mrp6 laag was. Deze laatste bleken juist specifiek in hepatocyten tot expressie te komen.
Deze resultaten laten zien dat hepatocyten tijdens leverschade mogelijk beschermd worden
door een hoge expressie van Mdr1b, terwijl ovale cellen beschermd zouden kunnen zijn
door Mrp1 en Mrp3. Via deze transporteiwitten kunnen cellen de schadelijke producten
van oxidatieve stress reacties en galzouten uit de cel naar het bloed pompen.

Studies met proefdieren worden natuurlijk gedaan om meer inzicht te krijgen in de
werking van het menselijk lichaam. Met de resultaten verkregen in hoofdstuk 3 kon in
hoofdstuk 4 gericht gekeken worden naar de expressie van MDR1, MRP1 en MRP3 in
ovale cellen in humane lever. Hiervoor werden leverbiopten gebruikt van patiënten met
primaire biliaire cirrose (een ontsteking aan de galgangen), chronische hepatitis C (een
virus infectie), of submassieve cel necrose (waarbij grote delen van de lever afsterven).
Tijdens al deze ziektebeelden worden de ovale cellen geactiveerd. Onze studie liet zien dat
tijdens regeneratie na massale uitval van hepatocyten, de overgebleven hepatocyten een
hoge expressie van MDR1, MRP1 en MRP3 hadden. Tegelijkertijd was de expressie van
MDR1, MRP1 en MRP3 ook verhoogd in de ovale cellen.

Hoewel de expressie van een aantal transporteiwitten tijdens leverregeneratie nu bekend
is, is nog grotendeels onbekend hoe deze veranderingen in expressie gereguleerd worden.
Het effect van PHx op Mdr1b expressie in ratten leidde tot de vraag welke factoren in de
cel betrokken zijn bij deze reactie. Het eiwit Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) speelt een
essentiële rol in het aanzetten van de resterende lever tot groei na PHx. In hoofdstuk 5
is daarom de invloed van TNF-α op Mdr1b expressie onderzocht in gekweekte rat hepa-
tocyten. Hierbij werden routes in de cel, die door TNF-α geactiveerd worden, selectief
geremd. Op deze manier werd duidelijk dat de transcriptiefactor NF-κB betrokken was bij
de toename van Mdr1b door TNF-α.

Uit de resultaten van het onderzoek beschreven in dit proefschrift kan geconcludeerd
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Figure 2: Schematisch overzicht van ABC-B (licht grijs) en ABC-C (donker grijs) transporteiwitten in
de lever van een rat.

nen enkele weken heeft de lever zijn oorspronkelijke massa weer terug. Ook tijdens ernstige
leveraandoeningen, waarbij cellen in de lever afsterven, kunnen overgebleven cellen in de
lever gaan delen om het tekort op te heffen. Naast het herstellen van weefseltekort moeten
de overgebleven cellen echter ook de normale functies van de lever uitvoeren. Men kan
derhalve veronderstellen dat deze cellen zich aanpassen aan de veranderde omstandighe-
den en over goede beschermingsmechanismen beschikken, om te kunnen overleven en te
kunnen delen. Een hoge expressie van specifieke ABC transporteiwitten zou hierin een rol
kunnen spelen. In dit proefschrift is daarom gekeken naar de aanwezigheid van specifieke
ABC transporteiwitten tijdens het proces van leverregeneratie.

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een overzicht van de bekende ABC trans-
porteiwitten gegeven. Tevens wordt er een overzicht gegeven van de verschillende manieren
waarop de lever van schade kan herstellen.

In hoofdstuk 2 is gekeken naar de expressie van ABC transporteiwitten tijdens le-
verregeneratie in ratten. Hier is operatief ∼70% van de lever verwijderd (“gedeeltelijke
verwijdering van de lever” of partile hepatectomie, PHx). Na 24 uur is het resterende
deel van de lever uitgenomen en geanalyseerd. De hepatocyten bleken met name een sterk
verhoogde expressie van het ABC transporteiwit Mdr1b te hebben. Mogelijkerwijs kunnen
levercellen via Mdr1b toxische verbindingen, die tijdens leverschade ontstaan, makkelijk
uit de cel naar de gal pompen.

Onder sommige omstandigheden kunnen hepatocyten niet delen, bijvoorbeeld na een
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worden dat de expressie van specifieke ABC transporteiwitten in verschillende celtypes
verhoogd is tijdens leverregeneratie. Delende hepatocyten vertonen een hoge expressie
van Mdr1b. Ook hepatocyten in zwaar beschadigde levers hebben een hoge expressie van
Mdr1b/MDR1. Ovale cellen in de rat zijn vooral positief voor Mrp1 en Mrp3. In de mens
hebben deze cellen naast een hoge expressie van MRP1 en MRP3 ook een hoge expressie
van MDR1. Wij veronderstellen dat het tot expressie brengen van deze transporteiwit-
ten de cel kan helpen de nadelige effecten van ernstige leverschade te weerstaan. Verder
inzicht in de beschermende rol van deze transporters, tezamen met opheldering van de sig-
naaltransductie routes betrokken in hun regulatie, zal bijdragen aan de ontwikkeling van
nieuwe behandelingen voor ernstig leverfalen.
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