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Leverfibrose en de rol van de hepatische stellaat cel 

Leverfibrose is een chronische ziekte die het gevolg is van langdurig 

optredende leverschade. Deze schade kan verschillende oorzaken hebben, 

bijvoorbeeld een chronische virale leverinfectie (hepatitis B of C), auto-

immuunziektes, metabole aandoeningen waaronder obesitas, het chronisch gebruik 

van alcohol en het gebruik van sommige geneesmiddelen. Leverfibrose wordt 

gekarakteriseerd door de vorming van grote hoeveelheden littekenweefsel 

(collageen) in dit orgaan. 

 

    
 
Fig. 1. Doorsnedes van een gezonde menselijke lever (links) en een door leverfibrose aangetaste 

lever (rechts). Het onregelmatige uiterlijk van de fibrotische lever wordt veroorzaakt door de 

aanwezigheid van overmatige hoeveelheden littekenweefsel. 

 

De verstoring van de weefselarchitectuur heeft onder andere tot gevolg dat de 

doorbloeding van de lever verslechtert, wat vervolgens leidt tot een achteruitgang 

in leverfunctie. In combinatie met allerlei secundaire complicaties die ontstaan als 

gevolg van de verhoogde collageen afzetting in de lever kan dit uiteindelijk leiden 

tot de dood. Een ander kenmerk van lever fibrose is dat het ziekteproces in een 

gevorderd stadium onomkeerbaar is, zelfs wanneer de prikkel die de schade 

veroorzaakt wordt weggenomen. Tot op heden is er geen enkele farmaco-

therapeutische behandeling die het fibrose proces kan remmen of omkeren en de 

enige curatieve behandeling is het uitvoeren van een lever transplantatie. 
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Omdat aan een transplantatie grote risico’s kleven en er bovendien een gebrek 

is aan donororganen, is de ontwikkeling van een farmacologische behandeling 

dringend gewenst. Die zoektocht naar een antifibrotisch geneesmiddel kreeg een 

belangrijke impuls toen de hepatische stellaat cel (HSC) werd geïdentificeerd als 

spil in het ziekteproces. Er werd aangetoond dat de HSC onder invloed van 

mediatoren van verschillende andere celtypen in de lever (hepatocyten, bloedvat 

endotheel cellen en immuuncellen) na het optreden van chronische leverschade 

transformeert van een rustende cel in een geactiveerde cel die verantwoordelijk is 

voor de overmatige productie van collageen. Bovendien neemt het aantal 

geactiveerde HSC in de fibrotische lever sterk toe als gevolg van een sterk 

toegenomen celdeling van deze fibrogene cellen. Omdat de proliferatie van HSC 

zo’n belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van leverfibrose zou het remmen 

van de groei van deze cellen een relevante strategie kunnen zijn voor de 

farmacologische behandeling van deze ziekte. 

Drug Targeting 

Wanneer patiënten met leverfibrose behandeld zouden worden met 

antiproliferatieve middelen (bijvoorbeeld cytostatica), dan zou dit echter zeer 

waarschijnlijk leiden tot ernstige bijwerkingen omdat het groei-remmende effect 

niet alleen zal optreden in HSC, maar ook in andere organen en andere levercellen. 

De cytostatica zullen na toediening namelijk niet alleen ophopen in de HSC, maar 

ook opgenomen worden in andere cellen en weefsels in het lichaam. Met name 

door deze grote kans op ernstige bijwerkingen is het gebruik van antiproliferatieve 

farmaca voor de behandeling van leverfibrose nooit goed onderzocht.  

Zoals uiteengezet in hoofdstuk 1 en 2, kan de toxiciteit van antiproliferatieve 

geneesmiddelen worden beperkt door deze stoffen alleen af te leveren in het 

lichaam waar hun effect gewenst is, in dit geval de HSC, terwijl de ophoping in de 

andere lichaamscellen wordt voorkomen. Dit principe wordt drug targeting 

genoemd. Om dit te bewerkstelligen zullen de farmacokinetische eigenschappen 
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van bestaande antiproliferatieve middelen moeten worden veranderd. Een 

mogelijkheid hiervoor is het koppelen van een cytostaticum aan een 

dragermolecuul dat wel selectief ophoopt in de gewenste doelcel. Drager 

moleculen voor HSC waren tot voor kort nog niet bekend, maar in de afgelopen 

jaren zijn zulke HSC-selectieve dragermoleculen in ons laboratorium ontwikkeld. 

In de studies beschreven in dit proefschrift wordt hiervan gebruik gemaakt om te 

onderzoeken of het mogelijk is antiproliferatieve stoffen selectief af te leveren in 

de HSC en te bepalen of dit een kansrijke strategie vertegenwoordigt in de 

ontwikkeling van een farmacologische behandeling voor leverfibrose. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Schematische weergave van het drug targeting principe. De intensiteit van de grijze kleur 

geeft de concentratie van het geneesmiddel weer in organen en cellen. In het linker gedeelte van de 

figuur wordt de situatie afgebeeld na toediening van een geneesmiddel dat niet aan een stellaat cel 

specifiek dragermolecuul is gekoppeld, in het rechter gedeelte de situatie na toediening van een 

geneesmiddel dat selectief naar de stellaat cellen wordt gestuurd. Idealiter wordt het geneesmiddel 

dan niet alleen afgeleverd in het juiste orgaan, maar binnen dat orgaan bovendien in het juiste celtype. 
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In de studies beschreven in dit proefschrift staat de HSC-selectieve 

geneesmiddeldrager “mannose-6-fosfaat gemodificeerd humaan serum albumine” 

(M6PHSA) centraal. Mannose-6-fosfaat is een suikergroep die herkend wordt door 

receptoren die verhoogd tot expressie worden gebracht op de geactiveerde HSC, de 

mannose-6-fosfaat/insuline-achtige groeifactor type II receptoren (M6P/IGF-II 

receptoren). Door de mannose-6-fosfaat suikergroepen te koppelen aan een eiwit 

(albumine) ontstaat een neoglycoproteine dat selectief bindt aan de opgereguleerde 

receptoren op de geactiveerde HSC. Naast de mannose-6-fosfaat groepen kan aan 

het albumine een geneesmiddel worden gekoppeld, dat op deze wijze net zo 

selectief ophoopt in de HSC als het dragermolecuul. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Schematische weergave van de drug targeting strategie. 

Het onderzoek 

Om onze drug targeting strategie te testen is in dit proefschrift gebruik gemaakt 

van een diermodel voor leverfibrose, het “galgang ligatie model” (bile duct ligation 

model, afgekort BDL). Door de galgang van een rat af te binden ontstaat 

chronische leverschade doordat galzouten, die normaal worden uitgescheiden via 

de gal, nu ophopen in de lever met als gevolg een fibrotische respons. De HSC 

proliferatie treedt in dit model al op binnen de eerste 10 dagen na inductie van de 



 

162 

ziekte. In hoofdstuk 3 is daarom eerst onderzocht of in deze vroege fase van 

fibrogenese de doelwit receptor op de geactiveerde HSC tot expressie wordt 

gebracht. Dit is een absolute voorwaarde wil het selectief afleveren van 

antiproliferatieve stoffen bij de HSC succesvol zijn. Het bleek dat de M6P/IGF-II 

receptor expressie in de levers van BDL ratten op zowel mRNA als op eiwit niveau 

was verhoogd op alle onderzochte tijdstippen, nl. 3, 7 en 10 dagen na inductie van 

de ziekte. Bovendien konden we aantonen dat de toename in receptor expressie in 

de fibrotische levers kon worden toegeschreven aan een opregulatie op α-smooth 

muscle actine positieve lever cellen, een kenmerk van geactiveerde HSC. De 

opregulatie van M6P/IGF-II receptoren op fibrogene cellen vindt echter niet alleen 

plaats tijdens fibrose in de lever. In hoofdstuk 3 laten we namelijk ook zien dat 

tijdens hypertensie-geinduceerde fibrose in bloedvaten in de nier een verhoogde 

expressie van deze receptor aanwezig is, wederom op de fibrogene cellen. Deze 

vindingen openen mogelijkheden om geneesmiddelen af te leveren in HSC in een 

vroege fase van het fibrose proces in de lever, wanneer de HSC proliferatie het 

meest prominent is. Bovendien biedt dit perspectieven voor het afleveren van 

geneesmiddelen in fibrogene cellen tijdens fibrose in andere organen, waaronder de 

nier. Uit de studies beschreven in hoofdstuk 3 bleek bovendien dat het koppelen 

van het geneesmiddel mycophenolzuur aan het drager molecuul M6PHSA 

mogelijk is en een product opleverde dat farmacologisch actief was: in vitro remde 

ons construct de groei van fibroblasten. Dit onderstreept de haalbaarheid van het 

drug targeting concept verder.  

Mycophenolzuur is bekend als immuunsuppressivum (CellCept), dat wordt 

toegepast om afstoting van donororganen te voorkomen na een orgaantransplantie. 

Minder bekend zijn de directe antiproliferatieve effecten op sommige fibroblasten. 

Bij de behandeling van patiënten met leverfibrose is met name het 

antiproliferatieve effect van dit geneesmiddel gewenst (in de HSC) terwijl de 

immuunsuppressie bij deze patiëntengroep als ongewenste bijwerking kan worden 

beschouwd. Het gericht afleveren van mycophenolzuur in HSC lijkt daarom zinvol. 
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Alhoewel het antiproliferatieve effect van mycophenolzuur aangetoond is in 

fibroblast-achtige cellen in nier, oog en vaatwand, was het effect van dit farmacon 

op HSC nog nooit onderzocht. In hoofdstuk 4 tonen we aan dat mycophenolzuur 

in micromolaire concentraties de proliferatie van uit rattenlevers geïsoleerde HSC 

volledig kan remmen. Analoog aan de resultaten die behaald zijn in de fibroblast-

cellijn, vonden we dat wanneer dit geneesmiddel werd gekoppeld aan M6PHSA, 

het resulterende drug targeting construct ook selectief bond aan receptoren op HSC 

en het de deling van deze cellen effectief remde. Uit in vivo studies bleek dat het 

HSC-gerichte mycophenolzuur na intraveneuze injectie in ratten met lever fibrose 

bijna exclusief werd opgenomen door de lever terwijl opname in andere organen 

kon worden voorkomen. In de lever werd het HSC-gestuurde mycophenolzuur 

inderdaad voor een belangrijk deel opgenomen door HSC. Effect studies, waarin 

het conjugaat meerdere malen intraveneus werd gegeven, lieten zien dat een vroege 

marker voor HSC activatie afnam in ratten die behandeld werden met het HSC-

selectieve mycophenolzuur terwijl dit bij behandeling met het vrije, niet getargete 

geneesmiddel niet het geval was. Dit geeft aan dat het ook in vivo mogelijk is met 

deze drug targeting techniek farmacologisch actief mycophenolzuur in de HSC af 

te leveren.  

Het fibrose proces en de toename van het aantal HSC in de lever werden echter 

niet significant geremd. Mogelijk is dit het gevolg geweest van de lage 

koppelingsratio tussen mycophenolzuur en M6PHSA, waardoor slechts een sub-

therapeutische hoeveelheid van dit farmacon in de doelcel werd afgeleverd. 

Pogingen om meer mycophenolzuur te koppelen aan de geneesmiddel drager waren 

echter niet succesvol. 

In hoofdstuk 5 hebben wij daarom het antifibrotische effect en de HSC-

selectieve aflevering van het sterker werkzame antiproliferatieve geneesmiddel 

doxorubicine (DOX) onderzocht. DOX kon in grotere hoeveelheden aan de 

geneesmiddeldrager worden gekoppeld met als bijkomend voordeel dat 

doxorubicine in weefsels gemakkelijk kan worden gelokaliseerd met behulp van 
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een fluorescentie microscoop. Zo kon het verschil in de intrahepatische verdeling 

tussen het HSC-getargete en het vrije, niet HSC-getargete geneesmiddel goed met 

elkaar worden vergeleken. We vonden dat DOX in nanomolaire concentraties, dus 

in lagere concentraties dan mycophenolzuur, de proliferatie van HSC remde. 

Bovendien remde doxorubicine de progressie van fibrose in vivo, in het 

rattenmodel voor deze ziekte. Zoals verwacht traden er bij behandeling met het 

vrije, niet getargete geneesmiddel wel bijwerkingen op. Er waren aanwijzingen 

voor schade aan hepatocyten en een toegenomen infiltratie van ontstekingscellen in 

het leverweefsel. Dit illustreert wederom het belang van de HSC-selectieve drug 

targeting strategie. In dit hoofdstuk laten we ook zien dat doxorubicine na 

koppeling aan M6PHSA, selectief naar de fibrogene levercellen kan worden 

gestuurd. Wanneer met de fluorescentie microscoop de distributie van het HSC-

gerichte doxorubicine (M6PHSA-DOX) werd vergeleken met dat van het vrije 

doxorubicine, bleek dat het vrije farmacon detecteerbaar was in alle organen waar 

bijwerkingen van dit cytostaticum plaats kunnen vinden. Het HSC-gerichte 

doxorubicine hoopte daarentegen vrijwel alleen op in de lever. In de lever konden 

we bovendien waarnemen dat het HSC-gerichte geneesmiddel voor een belangrijk 

deel terug te vinden was in HSC, terwijl hepatocyten gespaard bleven voor opname 

van doxorubicine. Dit in tegenstelling tot het vrije geneesmiddel, dat niet-selectief 

in alle levercellen accumuleerde. In vitro studies, beschreven aan het einde van dit 

hoofdstuk, bevestigden de selectieve binding van M6PHSA-DOX aan HSC. 

Bovendien resulteerde de incubatie van de in vitro gekweekte HSC met M6PHSA-

DOX in een afname van de celdeling, daarmee aantonende dat farmacologisch 

actief doxorubicine vrij kan komen van de geneesmiddel drager. 

De experimenten beschreven in hoofdstuk 6 hadden tot doel meer te weten te 

komen over de farmacokinetiek van M6PHSA-DOX in ratten met leverfibrose. Het 

bleek dat na injectie van dit drug targeting construct de plasmaspiegel bi-fasisch 

afnam en dat, naarmate meer M6PHSA-DOX werd toegediend, de snelheid van 

plasmaverdwijning in de eerste verdelingsfase verminderde. Dit is te rijmen met de 
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manier waarop M6PHSA-DOX uit het plasma verwijderd wordt, namelijk via 

receptor-medieerde opname. Een verzadiging van dit opname proces zou het 

gevonden farmacokinetisch profiel prima kunnen verklaren. Naast de kinetiek van 

de plasmaverdwijning is met behulp van gamma-camera studies de snelheid 

geëvalueerd waarmee radio-actief gelabeld M6PHSA-DOX zich na injectie over 

het lichaam verdeelt. Deze studies bevestigden dat de lever het belangrijkste 

doelwit orgaan is voor het construct, maar illustreerden bovendien dat deze opname 

zeer snel verloopt. Al binnen 5 minuten werd in de lever een plateau-waarde 

bereikt. Op basis van in vitro studies beschreven in dit hoofdstuk is het te 

voorspellen dat na de snelle opname van M6PHSA-DOX in de lever, het 

doxorubicine relatief langzaam van de geneesmiddeldrager zal vrijkomen, 

gedurende een periode van uren. Hoewel bij gewone geneesmiddelen een snelle 

verdwijning uit het plasma vaak geassocieerd is met een kortdurend effect, hoeft 

dit bij HSC-gerichte geneesmiddelen dus niet zo te zijn.   

In hoofdstuk 7 zijn vervolgens de farmacologische effecten van M6PHSA-

DOX op het fibrose proces onderzocht, na enkelvoudige injectie, alsmede na 

chronische toediening. In de studie waarin eenmalig werd gedoseerd was de 

celdeling van de zogenaamde non-parenchymale levercellen, de populatie 

levercellen waarvan de HSC onderdeel uit maken, afgenomen. Bovendien kon in 

de gebieden van de lever waar het drug targeting construct werd afgeleverd een 

afname in de collageen afzettingen worden waargenomen. Echter, ondanks het feit 

dat farmacologisch actief doxorubicine in vivo succesvol werd afgeleverd, bleek 

dat na meerdere doseringen het fibrose proces niet significant werd beïnvloed. Een 

verklaring hiervoor was moeilijk te vinden tot dat zeer recentelijk werd beschreven 

dat HSC de eiwitten mdr1a en mdr1b in hun celmembraan tot expressie kunnen 

brengen. Deze transport eiwitten, varianten van het humane P-glycoproteine, 

kunnen doxorubicine de cel uit pompen. Daarom hebben wij bestudeerd of 

chronische blootstelling van fibrotische ratten aan M6PHSA-DOX de expressie 

van deze geneesmiddel pompen in de lever induceert. Inderdaad konden we 
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aantonen dat chronische toediening van het drug targeting construct leidde tot een 

verhoogde mdr1a mRNA expressie, maar dat de mdr1b mRNA expressie niet werd 

beïnvloed. Een verhoogde expressie van mdr1a, in combinatie met de relatief 

langzame afgifte van doxorubicine van de geneesmiddeldrager (hoofdstuk 6) zou 

kunnen leiden tot sub-therapeutische concentraties in de cel. Toekomstig 

onderzoek zal nog wel moeten uitwijzen of deze op-regulatie inderdaad plaats 

vindt in HSC en of dit ook plaats vindt op eiwit niveau. Daarnaast zullen studies 

waarin deze drug efflux pompen geblokkeerd worden (via het tegelijkertijd 

toedienen van bijvoorbeeld verapamil) moeten uitwijzen of de antifibrotische 

effecten na chronische toediening van M6PHSA-DOX dan wel zijn waar te nemen. 

Samenvattend kan worden gesteld (hoofdstuk 8) dat het in dit proefschrift 

gepresenteerde onderzoek aantoont dat een behandeling met antiproliferatieve 

stoffen een relevante strategie kan zijn in de behandeling van leverfibrose. Daarbij 

laten we zien dat in een diermodel voor deze ziekte antiproliferatieve 

geneesmiddelen selectief kunnen worden afgeleverd in hepatische stellaat cellen, in 

een farmacologisch actieve vorm. De ontwikkelde constructen vertegenwoordigen 

de eerste generatie van geneesmiddelen die selectief kunnen worden afgeleverd bij 

de hepatische stellaat cellen. Hiermee is de basis gelegd voor het verder uitwerken 

van een antifibrotische therapie die selectief aangrijpt op dit celtype. 




