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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Jeuk is een symptoom, dat bij iedereen wel bekend is bijvoorbeeld na een muggenbeet of na 

contact met een brandnetel. De huid wordt rood, is gezwollen, jeukt en men bespeurt de 

wens zich op die plek te krabben. Na een half uurtje zijn de symptomen weer verdwenen. 

Deze acute vormen van jeuk worden voornamelijk geïnduceerd door het vrijkomen van 

stoffen uit mestcellen, zoals histamine.  

 Jeuk kan echter ook chronisch en ondragelijk zijn. Chronische jeuk is een bekend 

symptoom dat kan voorkomen bij verschillende dermatologische en interne ziekten. De 

definitie van chronische jeuk is de aanwezigheid van dit symptom gedurende meer dan zes 

weken. De chronische vormen van jeuk zijn onlangs ingedeeld in twee verschillende 

groepen. Enerzijds jeuk op primair veranderde huid: bij dermatologische ziekten zoals 

atopische dermatitis. Men kan zich voorstellen, dat als de huid veranderd en ontstoken is, 

dit dan ook tot jeuk kan leiden.  

 Deze chronische jeuk wordt onderscheiden van jeuk die zich voordoet op primair 

onveranderde huid. In tegenstelling tot dermatologische ziekten is de huid bij die patiënten 

niet veranderd, maar jeukt toch erg. Het enige wat er aan de huid kan afwijken zijn 

secondaire krab-laesies, zoals prurigo nodularis. Dit kan voorkomen bij systemische ziekten 

zoals hepatobiliaire ziekten, chronisch nierfalen of lymfoproliferatieve aandoeningen, maar 

ook bij neurologische ziekten zoals anatomische laesies van het zenuwstelsel of 

psychiatrische ziekten. De signaalstoffen bij de meeste chronische vormen van jeuk zijn 

niet bekend. 

 Een centrale vraag is: waarom ervaren we eigenlijk jeuk? Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden, moet men eerst kort vertellen, wat er bekend is over de jeukperceptie, die in 
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de huid plaatsvindt. Vroeger dacht men, dat jeuk een milde vorm van pijn is. Pas in 1997 

kon de groep van Martin Schmelz1 aantonen, dat er een bepaalde set van sensorische 

neuronen bestaat, die alleen histamine-sensitief zijn en niet reageren op bepaalde 

pijnstimuli zoals mechanische pijn. Na activatie leiden deze neuronen een signaal naar het 

ruggenmerg en van daar door een tweede neuron via de spinothalamische tractus naar de 

hersenen. Inmiddels is duidelijk, dat er naast histamine-responsieve neuronen ook op jeuk 

gespecialiseerde neuronen bestaan, die door niet-histaminerge moleculen zoals het anti-

malaria geneesmiddel chloroquine2 kunnen worden geactiveerd. Ook werd duidelijk dat er 

een complex samenspel tussen deze jeuk-neuronen en verschillende cellen in de huid zoals 

keratinocyten of immuuncellen zoals mestcellen of Langerhans cellen plaatsvindt. Uit 

evolutionair oogpunt lijkt het waarschijnlijk dat dieren en mensen die jeuk konden voelen 

een selectief voordeel hadden: het krabben van de jeukende huidplek leidt tot verwijdering 

van mogelijk schadelijke planten(resten), insecten of andere indringers.  

 

 In de laatste jaren is er veel onderzoek gedaan op het gebied van jeuk. Middels 

dierexperimenten zijn vele potentiële pruritogene factoren beschreven, die mogelijke bij 

systemische ziekten jeuk zouden kunnen veroorzaken. Hoofdstuk 2 geeft een uitgebreid 

overzicht van de belangrijkste potentiële pruritogenen en hun signaalpaden, zoals deze 

meestal in muizen zijn onderzocht. Verder vat dit hoofdstuk samen wat er bekend is over de 

pathogenese en behandeling van jeuk bij interne ziekten zoals leverziekten, chronisch 

nierfalen, lymfoproliferatieve aandoeningen of endocriene afwijkingen.  

 De verdere hoofstukken concentreren zich op de pathogenese van jeuk bij 

leverziekten, met name jeuk geassocieerd met cholestase3. Cholestase kan verschillende 

oorzaken hebben: i) een verminderde hepatocellulaire secretie, zoals bij intrahepatische 
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zwangerschapscholestase (ICP), benigne episodische intrahepatische cholestase (BRIC), 

progressieve familiaire intrahepatische cholestase (PFIC), toxine- of geneesmiddel-

geïnduceerde cholestase, en chronische hepatitis C infecties; ii) intrahepatische 

galwegschade en daaruit voortvloeiend falen van de hepatocellulaire secretie, zoals bij 

primair biliaire cirrose (PBC), primair scleroserende cholangitis (PSC), en aangeboren 

cholestatische syndromen, zoals het Alagille-syndroom; en iii) obstructie van de 

intrahepatische of extrahepatische galwegen zoals bij steenvorming in de galblaas of 

galwegen, PSC, cholangiocarcinoom, obstructie door pancreaskoptumoren of 

lymfadenopathie in de hilus, portale biliopathie, galwegadenomen of biliaire atresie.4,5  

 De prevalentie van jeukklachten verschilt per leverziekte. Bij ICP is pruritus een 

vereiste voor het stellen van de diagnose (en heeft dus 100% van de patiënten jeuk); bij 

chronische cholestase zoals bij PBC en PSC heeft 25-80% van de patiënten de klachten bij 

het vaststellen van de ziekte en krijgt 80% de klacht ergens gedurende het ziekteproces.6 

Bij maligne galwegobstructie ervaart tot 45% van de patiënten pruritus, bij benigne 

obstructieve icterus wordt in 16% van de patiënten jeuk gemeld.7 Ongeveer 5-15% van de 

chronische hepatitis C patiënten heeft jeuk, terwijl het vrijwel nooit gezien wordt in het 

beloop van chronische hepatitis B, non-alcoholische leververvetting (NAFLD) of non-

alcoholische steatohepatitis (NASH).  

Jeuk is voor cholestatische patiënten dikwijls een zeer ernstige klacht met een grote 

impact op de kwaliteit van leven. Jeuk is soms mild, maar kan in andere patiënten het 

dagelijks leven danig verstoren en leiden tot een ernstige ontregeling van het slaapritme, 

waardoor vermoeidheid, depressie en zelfs suïcidale gedachten kunnen ontstaan. In 

zeldzame gevallen kan therapie-resistente jeuk een valide indicatie zijn voor 

levertransplantatie, zelfs in patiënten zonder leverfalen. Meestal concentreert de jeuk zich 
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in de handpalmen en voetzolen, maar gegeneraliseerde pruritus komt ook voor.8 Krabben 

geeft nauwelijks verlichting. Anders dan bij dermatologische jeuk is de huid niet afwijkend, 

maar kunnen door intens krabben wel secundaire laesies ontstaan. 

Cholestase leidt ertoe dat verschillende galcomponenten, waaronder bilirubine en 

galzouten, zich in de circulatie en in de weefsels ophopen. Het lijkt erop dat dit proces in 

directe of indirecte relatie staat tot het optreden van jeuk. Galzouten, histamine, 

progresteron-metabolieten en opioïden werden verantwoordelijk gehouden voor de inductie 

van pruritus, maar een causaal verband van deze factoren met jeukintensiteit is nooit 

aangetoond. Dit onderzoeksproject is gestart met de hypothese dat factoren zich ophopen in 

de circulatie van cholestatische patienten. Deze faktoren zouden directe of indirecte 

pruritogenen kunnen zijn die uiteindelijk tot activatie van zenuweinden van 

gespecialiseerde jeukneuronen in de huid of het ruggenmerg kunnen leiden. Om deze 

pruritogenen te identificeren, hebben wij bloed van cholestatische patienten met jeuk op het 

vermogen tot neuronale activatie in verschillende neuronale cellijnen getest. In dit 

proefschrift konden wij middels verschillende analytische technieken in hoofdstuk 3 een 

factor in het serum van patienten met chronische cholestase, die neuronen activeert, 

identificeren als lysofosfatidezuur (LPA).9 Bij de geteste cholestatische patiënten bleek de 

serumconcentratie van LPA verhoogd in mensen met jeuk. Bovendien leidt intradermale 

injectie van LPA bij muizen tot een dosisafhankelijke, verhoogde krabactiviteit.9 

Ongepubliceerde data tonen aan dat ook een focale toediening van LPA in de huid van 

gezonde mensen tot milde jeuk leidt.  

De volgende vraag was hoe LPA in de circulatie terecht komt. In het bloed wordt 

LPA voornamelijk uit lysofosfatidylcholine gevormd door het enzym Autotaxine (ATX).10 

In sera van cholestatische patiënten met jeuk konden wij aantonen dat de hoeveelheid ATX 
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en ook haar enzymatische activiteit sterk verhoogd is in vergelijking met patiënten zonder 

jeuk.9 Anders dan voor de hierboven genoemde speculatieve pruritogenen blijkt de ATX 

activiteit significant te correleren met de subjectieve jeukintensiteit.  

In hoofdstuk 4 konden wij verder aantonen, dat ATX activiteit en eiwitniveaus bij 

alle cholestatische patiënten onafhankelijk is van de onderliggende hepatobiliaire ziekte, 

zoals primair biliair cirrhose, primair scleroserende cholangitis, het goedaardige erfelijke 

syndroom geassocieerd met cholestase (BRIC), chronische virushepatitis C of obstructie 

van de galgang door galsteen of tumoren.11 Verder konden wij aantonen dat sterk 

verhoogde ATX activiteit alleen bij patiënten met cholestatische jeuk optreedt en niet bij 

patiënten met jeuk door atopische dermatitis, chronisch nierfalen of een Hodgkin-lymfoom. 

Sterk verhoogde ATX activiteit zou dus een biomarker kunnen zijn voor een hepatobiliaire 

ziekte als oorzaak van chronische jeuk van onbekende oorzaak, of bij aanwezigheid van 

meerdere jeukgeassocieerde ziekten. Niettemin was de ATX activiteit ten opzichte van 

gezonde controles ook (licht) verhoogd in patiënten met atopische dermatitis en Hodgkin-

lymfoom. Een lokale overproductie van ATX en LPA bijvoorbeeld in de huid of tumor zou 

dus aan de jeuk kunnen bijdragen. Verder konden wij in dit hoofdstuk duidelijk aantonen 

dat verschillende thans toegepaste behandelingen zoals de galzoutbinder colesevelam, de 

enzyminductor rifampicine bij milde tot gematigde vormen van jeuk of het uitvoeren van 

de albuminedialyse MARS of nasobiliaire galdrainage bij patiënten met onbehandelbare en 

ondraaglijke pruritus de ATX activiteit en de jeuk navenant konden verminderen. Wanneer 

de pruritus in de weken na de behandeling met MARS of nasobiliaire drainage terugkomt, 

raakt ook de ATX activiteit weer verhoogd.11 Autotaxine en haar enzymproduct LPA lijken 

kortom centrale spelers in de etiologie van cholestatische jeuk.   
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Naast chronische cholestatische ziekten kunnen ook zwangere vrouwen aan 

leverziekten en/of jeuk leiden. Verschillende ziekten zijn hiervoor verantwoordelijk, zoals 

zwangerschapsziekten geassocieerd met jeuk, intrahepatische zwangerschapscholestase 

(ICP) of pre-eclampsia gecompliceerd door het HELLP-syndroom. In hoofdstuk 5 konden 

wij aantonen, dat de ATX activiteit uitsluitend in patiënten met intrahepatische 

zwangerschapscholestase is verhoogd. Een longitudinale analyse van ICP patiënten liet zien 

dat het serum ATX duidelijk stijgt na het opkomen van jeuk. Gezonde vrouwen die orale 

anticonceptiemiddelen slikken, hebben een hogere ATX activiteit dan vrouwen zonder 

anticonceptie of mannen. Vrouwelijke hormonen zouden dus een andere inductor kunne 

zijn voor verhoogd circulerend ATX in cholestatische patiënten. Serum ATX spiegels laten 

geen circadiaans ritme zien en worden niet beïnvloed door voedselopname. Verhoogde 

ATX activiteit in het serum is dus een zeer sensitieve en specifieke marker voor 

intrahepatische zwangerschapscholestase.  

In hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe kinderen met cholestatische 

leveraandoeningen werden onderzocht, waaronder kinderen met Alagille-syndroom, biliaire 

atresie, neonataal scleroserende cholangitis, progressieve familiaire intrahepatische 

cholestase en galzoutsynthesedefecten. Terwijl kinderen met galzoutsynthesedefecten een 

ernstig cholestatisch beeld ontwikkelen zonder dat dit tot jeuk leidt, veroorzaken de andere 

cholestatische ziektebeelden vaak wel pruritus. In deze kinderen zijn dan ook de ATX 

spiegels verhoogd. De jeukintensiteit correleerde ook in pediatrische leverziekten met de 

ATX activiteit in het serum. In vitro konden wij geen direct inducerend effect van 

galzouten aantonen op de expressie van ATX.  

In hoofdstuk 7 werd het effect van rifampicine op ernstige persisterende 

hepatocellulaire secretiedefecten geanalyseerd. Dertien patiënten met een dergelijk 
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secretiedefect met duidelijk verhoogde bilirubinewaarden en jeuk werden voor een periode 

van maximaal tien weken met rifampicine behandeld, uiteraard na het verhelpen van de 

oorzakelijke factoren zoals medicatie, toxinen of galgangobstructie. Deze behandeling met 

rifampicine liet de serumbilirubine spiegels duidelijk dalen of zelfs normaliseren en de jeuk 

verdwijnen. In vitro induceerde rifampicine op een PXR-afhankelijke wijze enzymen and 

transporters zoals CYP3A4, UGT1A1, MRP2 and OST, wat aan het anticholestatische 

effect bijdroeg. Rifampicine zou dus in patiënten met persisterende hepatocellulair 

sectretorische defecten een therapeutisch optie kunnen zijn.  

De huidige standaard voor behandeling van cholestatische jeuk berust op de 

galzoutbinder cholestyramine, enzyminductie door rifampicine, de opioïd-antagonist 

naltrexon en de selectieve serotonine-opname remmer (SSRI), sertraline. Experimentele 

behandelingen zoals UV-lichttherapie, nasobiliaire drainage en MARS-behandeling kunnen 

in bijzondere gevallen ondraaglijke jeuk (tijdelijk) verminderen.3 Als in de toekomst de rol 

van ATX en lysofosfatidezuur verder kan worden ontrafeld behoort het medicinaal 

blokkeren van specifieke LPA-receptoren en het remmen van ATX misschien ook tot de 

mogelijkheden.  
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