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Sinds de ontdekking dat nieuwe bloedvaten worden gevormd (angiogenese) tijdens de 

ontwikkeling van leverfibrose, werd angiogenese beschouwd als een factor die fibrose bevorderend 

is. Enkele in vivo studies in muis- en ratmodellen voor fibrose lieten een afname in fibrose zien 

wanneer de dieren met angiogenese-remmers werden behandeld. Meer recente studies geven 

daarentegen aan dat remming van angiogenesis de leverfibrose juist bevordert en de afbraak van 

bindweefsel tegengaat. 

De tegenstrijdige bevindingen over de rol van angiogenesis in leverfibrose zijn beschreven in 

hoofdstuk 1. Tot op heden is de discussie over angiogenesis als een beschermingsmechanisme om 

te compenseren voor het tekort aan zuurstof of als bevorderende factor voor fibrose nog steeds 

gaande. Angiogenesis wordt nauwkeurig gereguleerd door middel van een balans tussen pro- en 

anti-angiogenese factoren. Deze factoren worden geproduceerd door verscheidene celtypen in de 

lever waaronder hepatocyten en hepatische stellaatcellen (HSC). Dit impliceert dat er 

communicatie plaatsvindt tussen deze typen levercellen met betrekking tot fibrose-geassocieerde 

angiogenesis. De hepatocyten worden vaak beschouwd als de “slachtoffers” of “toeschouwers” in 

lever fibrose, terwijl ze echter belangrijke angiogenese factoren produceren, zoals vasculaire 

endotheliale groeifactor A (VEGF-A) en thrombospondin 1 (THBS-1).  Tot nu toe is de bijdrage 

van de hepatocyten aan de angiogenesis tijdens fibrose niet grondig onderzocht. 

Met het doel om de rol van hepatocyten in angiogenesis tijdens lever fibrose te bestuderen, 

hebben we een interferon alfa (IFNα)-construct ontwikkeld waarbij galactose-polyethylene glycol 

verbonden is met IFNα om het specifiek te brengen naar de asialoglycoprotein receptoren 

aanwezig op het sinusoïdale membraan van de hepatocyten. Het effect van dit construct (galactose-

PEG-IFNα, GPI) in vitro in HepG2 cellen wordt beschreven in hoofdstuk 2. De resultaten laten 

zien dat GPI de fosforylering van STAT1 bevordert en dat dit gedeeltelijk kan worden geremd 

door humaan serum albumine (HSA) geconjugeerd met lactose groepen, wat impliceert dat de GPI 

activiteit gedeeltelijk wordt bevorderd door binding aan de asialoglycoproteine receptor (ASGPR) 

en dat het overige deel van het effect waarschijnlijk tot stand komt via de interferon alfa receptor 

(IFNAR). De anti-angiogenese activiteit van zowel IFNα als GPI kon in vitro worden aangetoond 

doordat het de uitscheiding van de pro-angiogenese factor VEGF-A verminderde en de expressie 

van de anti-angiogenese factor THBS-1 stimuleerde. Daarnaast bleken de aan IFNα- en aan GPI 

blootgestelde HepG2 cellen factoren uit te scheiden die remmend werkten op de vorming van op 

bloedvat lijkende structuren door menselijke bloedvatcellen (HUVEC).  Deze anti-angiogenese 

activiteit werd echter alleen gevonden bij blootstelling van de HepG2 cellen aan een lage 

concentratie van GPI, en niet bij de hoge concentratie.  
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Een vergelijkbaar fenomeen werd geconstateerd tijdens de evaluatie van IFNα en GPI in vivo in 

het fibrose model van aan CCl4-blootgestelde muizen, zoals beschreven in hoofdstuk 3.  Een U-

vormige dosis-response curve werd eerder ook al vastgesteld voor het gebruik van IFNα als 

angiogenesis remmer in humaan blaas kanker.  

Onze resultaten in hoofdstuk 3 tonen aan dat de rol van hepatocyten in de angiogenese die is 

geassocieerd met fibrose niet kan worden ontrafeld door middel van GPI, aangezien we geen 

verschil in de cellulaire distributie van GPI en IFNα konden waarnemen. Beide moleculen waren 

in vergelijkbare concentraties aanwezig op hepatocyten, endotheel cellen, en (myo)fibroblasten. 

Deze lokalisatie zou erop kunnen wijzen dat de receptor voor INF α (IFNAR) aanwezig is op alle 

genoemde celtypen in de lever. 

IFNAR is een algemene receptor voor type I interferon, waaronder IFNα, en bestaat uit twee 

subeenheden, een component met een lage (IFNAR1) en een met een hoge affiniteit (IFNAR2). 

Het is eerder aangetoond dat IFNAR wordt geproduceerd door hepatocyten in muizen. Echter, 

geen enkele studie heeft de distributie van IFNAR expressie in de lever onderzocht en of het 

aanwezig is op andere cel typen dan hepatocyten. Niettemin suggereert de eerder aangetoonde 

aanwezigheid van IFNAR op humane navelstrengendotheelcellen en fibroblasten van het hart dat 

IFNAR ook tot expressie kan worden gebracht door endotheelcellen en fibroblasten in de lever. 

Toekomstig onderzoek middels een immunohistochemische kleuring van IFNAR is nodig om dit 

te bevestigen. 

In hoofdstuk 3 hebben we ook aangetoond dat IFNα en GPI angiogenese remmen, maar er 

werd geen effect op fibrose vorming waargenomen. Dit is in tegenstelling tot eerder onderzoek 

waarin werd gevonden dat IFNα anti-fibrotische effecten heeft in twee ratmodellen voor fibrose. 

Dit verschil kan veroorzaakt zijn door verschillen tussen diersoorten, aangezien wij muizen 

gebruikten, of door een verschil in de gebruikte dosering van IFNα. Desalniettemin was de lagere 

dosering gebruikt in onze studie voldoende om angiogenese te remmen in CCl4-blootgestelde 

muizen zonder significante effecten op fibrose-vorming in de lever. Daarom concluderen we dat 

angiogenese geen directe rol heeft in fibrose-vorming maar dat het kan voorkomen als gevolg van 

toegenomen pro-fibrotische factoren die ook angiogenese-bevorderende effecten hebben. 

VEGF-A is een sterke pro-angiogenese factor die de proliferatie van endotheel cellen versterkt, 

het ontstaan en vertakken van bloedvaten bevordert, en de permeabiliteit van micro-bloedvaten 

doet toenemen. Aangezien VEGF-A een pro-angiogenese factor is, kan een verhoogde expressie 

van VEGF-A verwacht worden in een fibrotische lever. Onze resultaten in hoofdstuk 3, tonen 

echter een afname in VEGF-A expressie op mRNA en eiwit level in de aan CCl4-blootgestelde 

muizen. Om de rol van VEGF-A in fibrose verder te bestuderen, onderzochten we in hoofdstuk 
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4 de correlatie tussen VEGF-A expressie en fibrotische markers in muizen met een hoge en een 

lage hoeveelheid lever fibrose. We vonden een negatieve correlatie tussen VEGF-A en pro-

collageen 1α1 expressie wat suggereert dat VEGF-A geen fibrose bevorderend effect heeft in aan 

CCl4-blootgestelde muizen. Vervolgens hebben we de directe rol van VEGF-A onderzocht in een 

fibrosemodel van precies-gesneden lever plakjes (PCLS). PCLS, gedurende 48 uur geïncubeerd, 

zijn een goed gevalideerd model voor leverfibrose. Dit ex vivo model is echter niet eerder gebruikt 

om met fibrose-geassocieerde angiogenese te bestuderen. Net als in vivo, detecteerden we ex vivo 

een toename in CD31 expressie en een afname in vasculaire endotheel groei factor receptor 1 en 2 

(VEGFR1 en VEGFR2) expressie, samen met een verhoogde pro-collageen 1α1 expressie in 

onbehandelde muizen PCLS na 48 uur incubatie. Een voordeel van het gebruik van PCLS is de 

mogelijkheid om de processen ook in de humane lever te bestuderen, wat een betere klinische 

vertaling van de resultaten mogelijk maakt. Interessant is dat de expressie van VEGFR1 en 

VEGFR2 toenam in humane PCLS na 48 uur incubatie. De hogere expressie van beide receptoren 

is in overeenstemming met eerdere studies in patiënten met levercirrose. Het verschil in 

verandering in muizen en humane PCLS tonen aan dat de processen van agiogenese en fibrose niet 

gelijk zijn in muizen en mensen.  

Een andere interessante vondst in hoofdstuk 4, met betrekking tot soort-specifieke reacties, is 

het effect van VEGF-A behandeling op de pro-collageen 1α1 expressie. In muizen PCLS vonden 

we geen direct effect van VEGF-A behandeling op de vorming van leverfibrose. Daarentegen 

verhoogde de behandeling van humane PCLS met een lage dosering van VEGF-A de expressie 

van pro-collageen 1α1. Eerder in vitro onderzoek met humane HSC toonde een direct effect van 

VEGF-A op proliferatie, migratie, en transformatie van deze cellen aan, maar niet op pro-collageen 

1α1 expressie. Het effect van VEGF-A op pro-collageen 1α1 expressie in humane PCLS werd niet 

waargenomen met de hogere dosering. We veronderstellen dat dit kan komen door de gelijktijdige 

toename in VEGFR1 expressie. De exacte rol van VEGFR1 is nog niet bekend, maar sommige 

onderzoeken suggereren dat VEGFR1 werkt als een ‘lokaas’ receptor.  Daarmee concluderen wij 

dat de sterk pro-angiogenese factor VEGF-A geen direct effect heeft op fibrose-vorming, hoewel 

HSC zowel VEGFR1 als VEGFR2 tot expressie brengen. Onze resultaten ondersteunen het 

onderzoek van Kantari Mimoun et al. en Yang et al. welke concludeerden dat VEGF-A een indirect 

effect heeft op fibrose-vorming door de invloed op infiltratie van pro-fibrotische immuuncellen. 

Wij konden dit indirecte effect niet waarnemen, omdat bloedcellen niet aanwezig zijn in ons PCLS 

model. Dus is het effect van infiltratie van immuuncellen niet opgenomen in ons onderzoek. 

De resultaten in hoofdstuk 4 toonden niet alleen een effect van VEGF-A aan, maar 

benadrukken ook een nieuw model om fibrose-geassocieerde angiogenese te bestuderen welke nog 
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verder gevalideerd dient te worden. Daarom hebben we in hoofdstuk 5 een nieuw, alternatief 

model ontwikkeld waarbij PCLS gebruikt kunnen worden als een lever-specifieke methode om 

fibrose-geassocieerde angiogenese te bestuderen. De voordelen en nadelen van de momenteel 

beschikbare angiogenese testen zijn beschreven in hoofdstuk 1. De belangrijkste beperking van 

deze bestaande testen is dat lever-specifieke kenmerken van angiogenese niet goed weerspiegeld 

worden in deze modellen. Onze resultaten in hoofdstuk 5 laten zien dat de rat PCLS positief 

reageren op de behandeling met de pro-angiogenese factor VEGF-A en sunitinib, een stof met 

anti-angiogenese activiteit. De reactie van PCLS van de rat op de blootstelling aan VEGF-A komt 

overeen met de bevindingen in muizen PCLS, welke beschreven zijn in hoofdstuk 4. In rat PCLS 

namen we echter niet de toename van CD31 met pro-collageen 1α1 expressie waar tijdens incubatie 

van onbehandelde PCLS. Interessant echter was dat de toename in CD31 expressie na VEGF-A 

blootstelling sterk gecorreleerd was met de verhoogde pro-collageen 1α1 expressie in rat PCLS. 

Dit suggereert dat VEGF-A een rol zou kunnen spelen in de vorming van fibrose in de rattenlever. 

Maar we namen dit niet waar in muizen en humane PCLS, wederom een soort-specifieke reactie 

in de processen van angiogenese en fibrose. 

Uit de toename van de CD31 mRNA expressie kan geen onderscheid gemaakt worden of dit 

wijst op de vorming van nieuwe endotheel cellen of op een toename in expressie in bestaande 

endotheel cellen. Om deze reden evalueerden we de CD31 expressie op eiwitniveau in PCLS na 5 

dagen incubatie wanneer de fibrose meer ontwikkeld is. Onze resultaten tonen een significante 

toename in aantal CD31-positieve cellen aan en een verhoogde intensiteit van de CD31-kleuring 

van de cellen in de PCLS die geïncubeerd waren in een verrijkt kweekmedium ontwikkeld voor 

lange termijn kweek van lever cellen, Regenemed (Reg), maar niet in het algemeen gebruikte 

Williams’ Medium E (WME). Het was eerder aangetoond dat in het midden van de Reg-

geïncubeerde plakjes zuurstofgebrek ontstaat door de toegenomen dikte van de plakjes. 

Zuurstofgebrek is een belangrijke prikkel voor zowel angiogenese als fibrose. Structurele en 

anatomische veranderingen tijdens de vorming van leverfibrose kunnen ook de zuurstoftoevoer 

verminderen. Als compensatie voor de verlaagde zuurstoftoevoer zou angiogenese kunnen worden 

geïnitieerd.  

Alhoewel het kweken van PCLS gedurende vijf dagen voldoende was om de intra-hepatische 

angiogenese waar te nemen, is de techniek, inclusief de monstervoorbereidingen, kleuring, 

beeldvorming, en afbeelding analyse, relatief tijdrovend. Daarom hebben we een ook andere test 

ontwikkeld, welke gebaseerd is op de beschreven aorta-ring test, waar de uitgroei van 

endotheelcellen uit de aorta-ring gebruikt wordt als marker voor angiogenese. In plaats van aorta-

ringen gebruiken we rat PCLS ingebed in een collageen matrix. Uitgroei van cellen werd 
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waargenomen in deze collageen ingebedde PCLS na vijf dagen incubatie in WME. 

Immunofluorescentie kleuring liet zien dat in WME de uitgroei CD31-positief was, waardoor de 

uitgroei kon worden geïdentificeerd als endotheel cellen. Behandeling met sunitinib verhinderde 

de uitgroei, maar er was geen verandering na VEGF-A blootstelling. We kunnen echter niet 

uitsluiten dat in deze experimenten de VEGF-A concentratie onvoldoende was om endotheelcel 

uitgroei te stimuleren. Toekomstige experimenten met hogere concentraties aan VEGF-A zijn 

nodig om de rol van VEGF-A in dit model te verduidelijken. Wij bepaalden ook de invloed van 

het medium op de endotheelcellen, aangezien we ontdekten dat in PCLS die geïncubeerd werden 

in Reg een significante toename van het aantal bloedvaten in het lever weefsel werd waargenomen. 

In de collageen-ingebedde PLCS gekweekt voor vijf dagen in Reg namen wij een indrukwekkende 

uitgroei van cellen waar in de collageen matrix. Die uitgroei was echter niet CD31 positief. Wij 

ontdekten dat de cellen alfa gladde spier actine positief waren wat erop wijst dat het fibroblasten 

kunnen zijn. Dus concluderen we dat dit medium niet geschikt is om de uitgroei van 

endotheelcellen te meten in collageen ingebedde PCLS. 

We hebben verscheidene methoden toegepast om de rol van angiogenese in leverfibrose te 

begrijpen. Aangezien er nog geen effectieve behandeling is voor leverfibrose, zijn verschillende 

methoden nodig om de complexiteit van de processen betrokken in lever fibrose te begrijpen. 

PCLS bieden een veelbelovend model om fibrose-geassocieerde angiogenese te onderzoeken met 

de mogelijkheid om humaan weefsel te gebruiken voor de vertaling van de resultaten naar de 

patiënt. De collageen-ingebedde PCLS is een nieuwe methode om lever-specifieke angiogenese te 

bestuderen met real-time evaluatie, wat het werk in dit relevante terrein zou kunnen versnellen en 

wat zal bijdragen aan de vermindering, vervanging en verfijning van dierexperimenten door in vivo 

dierexperimenten met ernstig ongerief te vermijden. 

Tenslotte, onze methoden zijn niet voldoende om de nog steeds onbegrepen relatie tussen 

angiogenese en fibrose en de rol van hepatocyten in leverfibrose geheel te ontrafelen. Onze 

onderzoek heeft wel meer inzicht gebracht en tevens een nieuw ex vivo model geïntroduceerd, 

waarin PCLS gebruikt worden om angiogenese te bestuderen. Het is duidelijk dat alhoewel 

belangrijke stappen zijn genomen op dit gebied, er nog veel onderzoek nodig is. 
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