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Dit proefschrift beschrijft de resultaten van experimenten waarbij getracht is
om apoptose-inducerende middelen naar de hepatische stellaat cel (HSC) in de
fibrotische lever te sturen. Deze cellen nemen tijdens bepaalde leverziekten sterk in
aantal toe en dit zorgt dan voor problemen. Apoptose, ook wel geprogrammeerde
celdood genoemd, zorgt ervoor dat de cel zichzelf uitschakelt na een beschadiging.
De dode cel wordt hierna netjes opgeruimd door macrofagen. Literatuur heeft

aangetoond dat zowel gliotoxine als 15-deoxy-Δ12,14-Prostaglandin J2 (15d-PGJ2)
apoptose van HSC kan veroorzaken. De werking van deze 2 stoffen is niet specifiek
voor de HSC, maar meerdere cellen kunnen in apoptose gaan. Het toedienen van
gliotoxine en 15d-PGJ2 zonder dat deze stoffen gericht gestuurd worden zou mogelijk
leiden tot ernstige bijwerkingen over het gehele lichaam. Een oplossing voor dit
probleem zou kunnen zijn om gliotoxine en 15d-PGJ2 specifiek af te leveren op de
plek in het lichaam waar de apoptose inducerende werking gewenst is. Dit principe,
genoemd drug-targeting, is niet nieuw. De Duitse Nobelprijswinnaar Paul Ehrlich
bedacht al rond 1900 zijn “magic bullet” theorie waarbij een medicijn specifiek een
ziekte te lijf gaat zonder bijwerkingen op andere plekken in het lichaam.

Een ziekte waarvoor tot op heden geen geschikt medicijn beschikbaar is, is
leverfibrose. Deze ziekte kan ontstaan als gevolg van langdurige leverschade, zoals
onder andere door virusinfecties (veelal hepatitis B of C), chronisch alcoholmisbruik
of geneesmiddeltoxiciteit. Tijdens dit jarenlange ziekteproces worden grote
hoeveelheden littekenweefsel (o.a. collagenen) aangemaakt door de lever (Figuur 1).
Uiteindelijk zorgt deze toename van littekenweefsel ervoor dat de leverstructuur en
functie verstoord wordt wat uiteindelijk lethaal kan worden. Het eindstadium van
leverfibrose, levercirrose, is nu alleen te behandelen met een levertransplantatie.

Figuur 1: Een gezonde humane lever (links) en een fibrotische humane lever (rechts).
Bindweefselvorming in de lever zorgt voor een onregelmatige, bobbelige structuur van het orgaan.
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De lever bestaat uit verschillende soorten cellen. Het grootste gedeelte van
deze cellen zijn de hepatocyten (voor de opname en afbraak van vele stoffen).
Daarnaast zijn er nog Kupffer cellen (lever macrofagen), endotheelcellen (bloedvat
bekleding), galgangepitheel cellen, en de eerder genoemde Hepatische Stelaat
Cellen (HSC: opslag vitamine A). Leverschade kan leiden tot beschadiging van de
hepatocyt. Als reactie op deze schade zal de hepatocyt verschillende stress signalen
afgeven naar omliggende cellen. Met name de Kupffer cel zal hierop reageren door
cytokinen en groeifactoren (signaalstoffen van het immuunsysteem) te produceren.
De afgifte van deze factoren zorgt er uiteindelijk voor dat de HSC geactiveerd raakt,
gaat prolifereren en littekenweefsel gaat aanmaken. Op zich is dit een normaal
wondhelingsproces, maar bij chronische leverschade zal dit leiden tot ophoping van
het littekenweefsel in de lever.

Figuur 2: Lichaamsverdeling van een ongekoppeld geneesmiddel (links) en een geneesmiddel
gekoppeld aan een HSC-specifieke carrier (rechts). Het vrije geneesmiddel zal zich over het gehele
lichaam verdelen (grijs), terwijl het gericht getuurde geneesmiddel specifiek ophoopt bij de HSC cellen
in de lever (grijs).

Er wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan om een geneesmiddel te vinden
voor leverfibrose, maar tot op heden is er weinig succes geboekt. Een oorzaak
hiervoor kan zijn dat het antifibrotische middel niet in de juiste levercel komt, of
omdat er ernstige complicaties zijn. Onze aanpak in de ontwikkeling van een
antifibrotisch middel is het sturen van antifibrotische middelen naar HSC (Figuur 2),
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wat mogelijk is geworden door de recente ontwikkeling van geneesmiddeldragers
(“carriers”) naar dit celtype. In dit proefschrift worden 2 HSC-specifieke carriers
gebruikt. Deze carriers binden aan celmembraan receptoren die opgereguleerd
worden tijdens de activatie van de HSC. De target receptoren zijn Insulin Like Growth
Factor II / Mannose-6-Phosphate (IGF-II/M6P) receptor, hoofdstuk 4, 5, 6 en 7, en
de PDGF- receptor, hoofdstuk 7. Door aan het eiwit Humaan Serum Albumine
(HSA) specifieke herkenningsdomeinen voor deze receptoren te koppelen ontstaat
de HSC selectieve drug-carrier M6P-HSA (voor de IGF-II/M6P receptor) of pPB-HSA
(voor de PDGF- receptor).

Hoewel er op dit moment nog geen effectieve therapie bestaat om leverfibrose
te genezen, zijn wetenschappers er wel in geslaagd om in diermodellen een
verbetering van de ziekte aan te tonen door de oorzaak van de ziekte weg te nemen.
Tijdens het hieropvolgende genezingsproces verminderde de hoeveelheid
geactiveerde HSC in de lever door apoptose (geprogrammeerde celdood). Dit
onderzoek suggereert dat door het verminderen van het aantal HSC in de fibrotische
gebieden via apoptose mogelijk leidt tot een herstel van de lever. Het doel van het
onderzoek dat in dit proefschrift beschreven staat richt zich nu dan ook op het
induceren van apoptose in HSC door middel van het selectief afleveren van
apoptose-inducerende stoffen in de geactiveerde HSC. Op deze manier zal de
geactiveerde HSC in de lever uitgeschakeld (gedood) worden om zo een verbetering
van de fibrose in de lever te krijgen. Uiteraard is het dan wel belangrijk dat andere
cellen in andere organen van het lichaam niet uitgeschakeld worden en toxische
effecten veroorzaken.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat verschillende stoffen in staat zijn om
apoptose te veroorzaken in de geactiveerde HSC. Een van die stoffen is gliotoxine.
Deze stof, geproduceerd door een schimmel, heeft naast zijn apoptose inducerende
eigenschappen ook een werking op het immuunsysteem. Hoofdstuk 3 laat zien dat
gliotoxine zeer effectief is in HSC, maar dat ook alle andere levercellen in meer of
mindere mate worden beïnvloed door gliotoxine. Deze resultaten benadrukken dat
het belangrijk is om een toxische stof als gliotoxine gericht af te leveren in de HSC
als het in de toekomst gebruikt wordt als geneesmiddel bij patiënten met leverfibrose.
In hoofdstuk 4 wordt gliotoxine gekoppeld aan de HSC-selectieve carrier M6P-HSA.
Proefdieren met een fibrotische lever laten duidelijk zien dat zowel het HSC-
gestuurde als het vrije gliotoxine een vermindering van de leverfibrose veroorzaken.
Het vrije gliotoxine heeft echter ook ongewenste effecten op de hepatocyt, wat kan
duiden op extra leverschade. Hieruit kan geconcludeerd worden dat gliotoxine
gekoppeld aan de HSC carrier M6P-HSA te prefereren is boven het ongekoppelde
gliotoxine als mogelijk nieuwe strategie voor de behandeling van leverfibrose.



Appendix

138

Prostaglandines hebben een belangrijke rol in het coördineren van
immuunreacties. De productie van prostaglandines door de cel wordt gereguleerd
door cyclooxygenase (COX) enzymen. Met name COX2 heeft in dit proces een
belangrijke functie. Tijdens leverfibrose wordt het strak gecontroleerde
immuunsysteem drastisch verstoord. De verschillende levercellen spellen hierin een
belangrijke, maar soms tegenovergestelde rol. Hoofdstuk 5 laat zien dat het gericht
sturen van de COX2 remmer nifluminezuur naar de HSC zorgt voor een toename van
het fibrotische proces in de lever. Dit resultaat laat duidelijk zien dat de
prostaglandines, die door COX2 geproduceerd worden, een belangrijke schakel zijn
in de HSC respons tijdens leverfibrose.

Omdat het remmen van de prostaglandine productie in HSC negatieve
gevolgen had voor de fibrotische lever (hoofdstuk 5), zou het toevoegen van
prostaglandines aan de HSC wellicht tot een remming van het fibrotische proces
kunnen leiden. Er zijn veel verschillende soorten prostaglandines die allemaal door
het lichaam zelf gemaakt kunnen worden. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat

15-deoxy-Δ12,14-Prostaglandin J2 (15d-PGJ2) apoptose kan veroorzaken in
geactiveerde HSC. In een lagere concentratie werd de groei van HSC en de
productie van collagenen geremd. Om optimaal gebruik te maken van deze anti-
fibrotische eigenschappen werd 15d-PGJ2 door ons in de HSC afgeleverd. De
resultaten van Hoofdstuk 6 laten duidelijk zien dat 15d-PGJ2 gekoppeld aan de HSC
carrier M6P-HSA zeer snel ophoopt in de fibrotische lever van de rat (binnen 5
minuten na injectie) en dat deze ophoping bijna volledig is (86% van de ingespoten
hoeveelheid). Effect studies laten tevens zien dat een cruciale schakel (reductie in
collageen RNA) in de productie van littekenweefsel wordt geremd. Deze resultaten
leiden tot de conclusie dat het gericht sturen van 15d-PGJ2 naar de HSC kan leiden
tot een vermindering leverfibrose.

Tot slot beschrijft hoofdstuk 7 een vergelijkend onderzoek naar de specifieke
afgifte van 15d-PGJ2 aan de HSC. Hiervoor is gebruik gemaakt van twee carriers: de
HSC-specifieke carrier pPB-HSA en de in hoofdstuk 4,5 en 6 toegepaste carrier
M6P-HSA. De verschillen in receptor specificiteit van de beide carriers leidde binnen
de fibrotische lever tot verschillen in de verdeling binnen de fibrotische lever.
Desalniettemin hoopten beide carriers zich voornamelijk op in de HSC in de
fibrotische lever. Ook werd gekeken naar de hoeveelheid van de target receptoren
(IGF-II/M6P receptor en PDGF- receptor in gezonde en fibrotische humane levers.
Duidelijk was dat beide receptoren sterk in aantal toenemen in de fibrotische lever.
Uit hoofdstuk 7 kan derhalve geconcludeerd worden dat ondanks kleine verschillen
in HSC specificiteit, beide receptoren geschikt zijn als doel receptor om 15d-PGJ2

gericht naar de humane HSC te sturen.
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Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het mogelijk is om apoptose
inducerende geneesmiddelen specifiek af te leveren bij de HSC. Dit resulteert in een
anti-fibrotisch effect in de lever in een diermodel. Het is nog veel te vroeg om deze
HSC specifieke behandelmethode in de kliniek toe te passen, maar dit onderzoek
kan wellicht als basis dienen voor vervolgonderzoek naar de selectieve afgifte van
geneesmiddelen naar de HSC.




