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Oxidative stress wordt gedefinieerd als de bovenmatige blootstelling aan reactieve 
zuurstofverbindingen (Engels: reactive oxygen species; afgekort als ROS). Oxidatieve stress 
is het gevolg van een verstoorde balans tussen pro-oxidanten en anti-oxidanten en kan leiden 
tot cel- en weefselschade. ROS zoals waterstofperoxide (H2O2), superoxide anionen (O2

.-) en 
hydroxylradicalen (HO.) worden gegenereerd in metabool actieve cellen. Daarnaast kunnen 
cellen ook worden blootgesteld aan extern geproduceerde ROS.  
Hepatocyten, de parenchymale levercellen, zijn uitgerust met efficiënte detoxificatie-
mechanismen voor ROS, zodat schade aan cellen wordt voorkomen of beperkt. Superoxide 
anionen worden omgezet in waterstofperoxide door superoxide dismutases (SOD), waarna het 
gevormde waterstofperoxide wordt omgezet in water en zuurstof door catalase en/of 
glutathionperoxidase. Glutathion is een belangrijk anti-oxidant en is in hoge concentraties 
aanwezig in hepatocyten. 
Ondanks de aanwezigheid van efficiënte detoxificatie mechanismen leidt bovenmatige of 
langdurige blootstelling aan ROS tot oxidatieve stress en celschade en/of celdood. De wijze 
van celdood, apoptose (geprogrammeerde celdood) of necrose, is afhankelijk van het celtype 
en de specifieke reactieve zuurstofverbinding waaraan de cel wordt blootgesteld.  
Apoptose is een actief proces dat gekenmerkt wordt door celkrimp, condensatie van 
chromatine, activatie van caspases en de vorming van apoptotische lichaampjes. Necrose is 
daarentegen een passief proces en wordt gekarakteriseerd door ATP-depletie, beschadiging 
van het plasmamembraan en lekkage van de celinhoud naar de circulatie met als gevolg 
ontsteking.  
Chronische leverziekten zoals alcoholische en virale hepatitis, NASH (niet-alcoholische 
steatohepatitis) en cholestase gaan vrijwel zonder uitzondering gepaard met oxidatieve stress, 
veroorzaakt door blootstelling aan verschillende reactieve zuurstofverbindingen. Dit leidt tot 
sterfte van hepatocyten en op termijn tot vermindering van leverfunctie en zelfs leverfalen. 
Om deze reden is het belangrijk de precieze mechanismen op te helderen van celschade en 
celdood geïnduceerd door ROS, zodat gerichte interventies kunnen worden ontwikkeld om 
deze celschade en celdood te voorkomen of te verminderen.  
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de mechanismen van celdood geïnduceerd door verschillende ROS in 
hepatocyten. Waterstofperoxide veroorzaakt geen celdood van hepatocyten, tenzij de 
concentratie extreem hoog is (> 5mmol/L) of de detoxificatie van waterstofperoxide is 
geremd. Onder die omstandigheden veroorzaakt waterstofperoxide necrotische celdood. De 
effciënte wijze waarop waterstofperoxide onschadelijk wordt gemaakt in de hepatocyt door 
o.a. catalase, verklaart waarom waterstofperoxide nauwelijks door de hepatocyt wordt 
“waargenomen”.  
Blootstelling aan ROS activeert verschillende signaaltransductieroutes welke celdood kunnen 
moduleren. Twee belangrijke signaaltransductiemoleculen in dit verband zijn ERK en JNK 
MAP-kinases. Echter, waterstofperoxide bleek deze belangrijke signaaltransductieroutes niet 
te activeren, hetgeen in overeenstemming is met de gedachte dat waterstofperoxide niet of 
nauwelijks wordt “waargenomen” door de hepatocyt. Superoxide anionen, in onze studies 
gegenereerd door de superoxide anion donor menadion, induceren voornamelijk apoptotische 
celdood en niet of nauwelijks necrotische celdood van hepatocyten. Apoptose geïnduceerd 
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door superoxide anionen is afhankelijk van de activiteit van caspases en de activiteit van het 
signaaltransductiemolecuul JNK. Remming van JNK remt activatie van caspase-9 en 
apoptose, hetgeen aangeeft dat JNK-activiteit een pro-apoptotische werking heeft en de 
mitochondriële route naar apoptose activeert. Superoxide anionen activeren ook het 
signaaltransductiemolecuul ERK1/2. Remming van ERK1/2 vergroot superoxide anion 
geïnduceerde celdood, hetgeen aangeeft dat ERK1/2-activiteit een anti-apoptotische werking 
heeft, maar niet voldoende om apoptose te voorkomen. JNK-activiteit is in dit geval dominant 
t.o.v. ERK1/2-activiteit. Het effect van anti-oxidanten en/of “scavengers” (“opruimers”) van 
ROS op oxidatieve stress geïnduceerde celdood is opmerkelijk variabel: de plasmamembraan-
permeabele ROS-scavenger PEG-SOD remt superoxide anion geïnduceerde celdood volledig, 
zonder effecten op necrotische celdood. PEG-SOD is daarom een aantrekkelijke kandidaat 
voor anti-oxidanttherapie van leverziekten veroorzaakt door oxidatieve stress. Stikstofoxide 
(NO•) daarentegen remt superoxide anion geïnduceerde celdood eveneens, maar leidt tot een 
sterke toename van necrotische celdood. Deze bevinding toont aan dat NO• niet geschikt is 
als therapie voor oxidatieve stress gemediëerde leverziekten. 
Samenvattend: oxidatieve stress activeert zowel pro- als anti-apoptotische signaaltransductie-
routes. Celoverleving is afhankelijk van de balans tussen deze pro- en anti-apoptotische 
routes. Onder condities van “gematigde” oxidatieve stress zullen cellen overleven, terwijl in 
condities van extreme oxidatieve stress de balans zal doorslaan naar apoptose.  
 
Hoofdstuk 4 beschrijft het beschermend effect van koolmonoxide (CO), één van de 
producten van het enzym heme-oxygenase-1 (HO-1), tegen superoxide anion geïnduceerde 
apoptose van hepatocyten. HO-1 wordt geïnduceerd onder condities van oxidatieve stress. 
Echter, HO-1 wordt niet geïnduceerd tijdens acute ontsteking, tenzij anti-oxidanten zoals 
glutathion gedepleteerd zijn. Dit wijst er op dat HO-1 een sensor is van oxidatieve stress en 
dat acute (endotoxine) geïnduceerde ontsteking niet gepaard gaat met oxidatieve stress. 
Hoewel HO-1 geïnduceerd wordt door superoxide anionen, voorkomt de normale inductie van 
HO-1 niet apoptose geïnduceert door superoxide anionen. Een mogelijke verklaring hiervoor 
is dat de inductie van HO-1 door superoxide anionen onvoldoende en/of te traag is. 
Overexpressie van HO-1 d.m.v. een adenovirus voorafgaand aan blootstelling aan superoxide 
anionen beschermt echter wel tegen apoptotische celdood. CO (koolmonoxide), bleek in staat 
de activering van caspases, PARP-splitsing en apoptose van hepatocyten blootgesteld aan 
superoxide anionen te remmen. Nader onderzoek wees uit dat CO de activatie van pro-
apoptotisch JNK door superoxide anionen remt, terwijl de activatie van het anti-apoptotische 
ERK1/2 juist gestimuleerd wordt door CO. Bovendien veroorzaakt CO geen verschuiving 
naar necrotische celdood van hepatocyten blootgesteld aan superoxide anionen. 
Samenvattend: modulatie van de expressie van HO-1, of het HO-1-product CO, beschermt 
tegen oxidatieve stress geïnduceerde apoptotische celdood van hepatocyten en kan dus een 
belangrijk therapeutisch aangrijpingspunt vormen voor de behandeling van leverziekten 
veroorzaakt door oxidatieve stress.  
 
In Hoofdstuk 5 van dit proefschrift wordt een nieuwe benadering voor het voorkomen van 
superoxide anion geïnduceerde apoptose van hepatocyten gepresenteerd: metformine. Tevens 
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wordt het mechanisme van het beschermend effect van metformine onderzocht. De reden voor 
het onderzoeken van het effect van metformine op superoxide anion geïnduceerde apoptose is 
dat oxidatieve stress en insuline-resistentie een belangrijke rol spelen in de pathogenese van 
NAFLD (“non-alcoholic fatty liver disease”) en de pathofysiologie van complicaties van 
diabetes mellitus type II.  Metformine wordt gebruikt in de behandeling van patiënten met 
diabetes mellitus type II als een insulinegevoeligheid verhogend geneesmiddel. Omdat uit 
diverse studies bleek dat metformine een hepatoprotectief effect heeft bij NASH en NAFLD, 
onderzochten wij het effect van metformine op superoxide anion geïnduceerde celdood van 
hepatocyten. Uit onze studies bleek dat metformine superoxide anion geïnduceerde activering 
van caspases, PARP-splitsing en apoptose volledig remt. Bovendien konden wij vaststellen 
dat metformine de activiteit van het pro-apoptotische signaaltransductiemolecuul JNK remt. 
Uit andere studies was reeds bekend dat JNK-activatie een belangrijke rol speelt bij insuline- 
resistentie en in de pathogenese van steatohepatitis en diabetes mellitus type II. Tenslotte 
konden wij ook aantonen dat metformine de superoxide anion-geïnduceerde expressie van het 
anti-apoptotische enzym HO-1 vergroot. Metformine leidde niet tot een toename van 
superoxide anion geïnduceerde necrotische celdood.  
Samenvattend: metformine beschermt tegen apoptose geïnduceert door superoxde anionen 
door verrmindering van de activiteit van het pro-apoptotische signaaltransductiemolecuul 
JNK en door een toename van de expressie van het anti-apoptotische enzym HO-1. Niet 
uitgesloten moet worden dat metformine nog additionele beschermende effecten heeft.  
Vanwege de centrale rol die JNK speelt in de pathogenese van oxidatieve stress gemediëerde 
ziekten zoals diabetes mellitus type II en de meeste chronische leverziekten vormt modulatie 
van JNK-activiteit een aantrekkelijk aangrijpingspunt voor de behandeling van deze ziekten. 
 
In Hoofdstuk 6 hebben wij aangetoond dat verschillende galzuren verschillende effecten 
hebben op hepatocyten. Het galzuur glycochenodeoxycholzuur (GCDCA), maar niet het 
taurine-geconjugeerde galzuur chenodeoxycholzuur (TCDCA) of het taurine-geconjugeerde 
galzuur ursodeoxycholzuur (TUDCA), induceert apoptose van hepatocyten in vitro. TUDCA 
beschermt juist tegen GCDCA-geïnduceerde apoptose. De ongeconjugeerde vorm van 
TUDCA, UDCA wordt gebruikt in de behandeling van patiënten met chronische leverziekten. 
Het is daarom van belang om het mechanisme van het anti-apoptotische effect van TUDCA te 
bestuderen. Bovendien lijkt bij de behandeling van patiënten met primaire biliaire cirrose 
TUDCA een gunstiger effect te hebben dan UDCA, hetgeen niet volledig verklaard kan 
worden door reconjugatie van UDCA tot GUDCA. Het anti-apoptotische galzuur TUDCA 
beschermt echer niet tegen apoptose geïnduceerd door superoxide anionen, hetgeen aantoont 
dat de mechanismen van galzuur (i.c. GCDCA) en superoxide anion geïnduceerde apoptose 
verschillend zijn.  
 
Conclusies 
Inzicht in de mechanismen die de dood van levercellen reguleren is zowel van klinisch als 
wetenschappelijk belang. Deze inzichten kunnen leiden tot de identificatie van nieuwe “leads” 
voor de ontwikkeling therapeutica voor de behandeling van leverziekten. Dit proefschrift 
beschrijft de mechanismen die betrokken zijn bij oxidatieve stress geïnduceerde celdood van 
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hepatocyten. Aangetoond werd dat verschillende reactieve zuurstofverbindingen op 
verschillende wijzen celdood veroorzaken. Daarnaast werd aangetoond dat er een delicate 
balans kan bestaan tussen apoptose en necrose en dat deze balans kan verschuiven door 
interventie. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de ontwikkeling van interventies 
gericht op het remmen van één vorm van celdood. Tenslotte hebben wij verschillende nieuwe 
“targets” geïdentificeerd om apoptotische celdood van hepatocyten te voorkomen. 
Samenvattend kan gezegd worden dat JNK een belangrijke rol speelt in de regulatie van 
apoptose van hepatocyten. Om die reden vormt JNK een belangrijk aangrijpingspunt om te 
interveniëren in celdood van hepatocyten als onderdeel van een therapie voor leverziekten. 
Andere veelbelovende aangrijpingspunten zijn het enzym heme-oxygenase-1 en metformine. 
Vervolgonderzoek, gericht op de ontwikkeling van nieuwe therapeutica voor leverziekten, 
dient zich onder anderen te richten op het vaststellen van welke reactieve 
zuurstofverbindingen van belang zijn bij specifieke leverziekten en de relatieve bijdrage van 
deze verbindingen in de pathogenese van leverziekten.  
 






