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Hett proces waarbij de lever wordt gevormd in het zich ontwikkelende 
embryoo kan worden verdeeld in een aantal opeenvolgende fasen. Organogenese 
vann de lever begint met een interactie tussen enerzijds pluripotente 
endodermcellen,, ventraal gelegen in het caudale deel van de voordarm, en 
anderzijdss mesodermaal weefsel dat zich zal ontwikkelen tot het hart. Deze 
interactiee wordt beschouwd als de primaire regulatoire stap. Als gevolg hiervan 
makenn de endodermale cellen de zogeheten primaire transitie door, wat wil 
zeggenn dat zij differentiëren tot herkenbare parenchymale levercellen 
(hepatocyten).. Deze vroege hepatocyten verkeren nu in het stadium van de 
proto-differentiatie.. Dit wordt gekenmerkt door de expressie van vroege 
markermoleculenn voor het hepatocyte fenotype zoals albumine, a-fetoproteine, 
arginase,, en glutamaatdehydrogenase (GDH). Proliferatie van de nieuw 
gevormdee hepatocyten in het epitheliale endoderm leidt tot de vorming van het 
leverprimordium.. In de daarop volgende periode leidt verdere vermeerdering 
vann de hepatocyten, in combinatie met uitgroei in het omringende mesenchym, 
tott het ontstaan van de lever met zijn typische architectuur. De hoge 
delingsactiviteitt van de embryonale hepatocyten wordt gereflecteerd door de 
kortee duur van hun celcyclus welke slechts 13-14 uur bedraagt. Informatie 
betreffendee de signalen die de eerste stappen van leverontwikkeling reguleren 
wordtt geleverd door moleculaire studies. Het mesodermale weefsel dat de 
primairee transitie induceert kan worden vervangen door de van fibroblasten 
afkomstigee groeifactoren (FGF) 1 en 2, terwijl FGF8 de eerste uitgroei van het 
leverprimordiumm induceert. 

Dee overgang van de embryonale naar de foetale periode, ofwel van het 
proto-gedifferentieerdee naar het volledig gedifferentieerde stadium, wordt de 
secundairee transitie genoemd. De eerste kenmerken van deze overgang zijn een 
sterkee reductie van zowel celproliferatie als groei van de lever. De duur van de 
celcycluss is nu toegenomen tot 30-35 uur. Daarnaast wordt de foetale periode 
gekenmerktt door de eerste grote toename in de expressie van hepatocyt-
specifïekee enzymen. De overgang van een relatief laag embryonaal naar een 
veell  hoger adult niveau van expressie van orgaan-specifieke enzymen wordt 
maturatiee genoemd. Lever maturatie wordt verder nog gekarakteriseerd door de 
ontwikkelingg van regionale (zonale) verschillen in gen-expressie. 

Inn tegenstelling tot de gedetailleerde informatie over de cellulaire 
interactiess en onderliggende signalen die de primaire transitie reguleren, is er 
weinigg bekend over hoe de ontwikkeling van de lever wordt gereguleerd tijdens 
hett stadium van de proto-differentiatie. De experimenten beschreven in dit 
proefschriftt bestuderen de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen 
aann dit deel van lever organogenese. 

Inn de periode dat de ontwikkelende lever verkeert in de proto-
gedifferentieerdee fase delen de embryonale hepatocyten extensief (beschreven 
inn hoofdstuk 1). Wanneer deze cellen worden gekweekt in vitro onder groei 
stimulerendee condities ondergaan zij snelle de-differentiatie. De-differentiatie 
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wordtt gekenmerkt door het verlies van karakteristieke morfologie en, 
vervolgens,, het verdwijnen van hepatocyt-specifïeke gen expressie. In vivo 
echter,, behouden de embryonale hepatocyten hun (proto-)gedifferentieerde 
fenotypee tijdens exponentiële groei. Hierdoor ontstaat de vraag hoe de 
gedifferentieerdee status van de hepatocyten wordt behouden tijdens lever 
organogenesee in vivo. Om dit te onderzoeken werd een co-cultivatie assay 
ontworpenn met als doel de identificatie van factoren die snel groeiende 
gede-differentieerdee rat hepatocyten in vitro kunnen converteren naar cellen 
mett een gedifferentieerd fenotype (beschreven in hoofdstuk 2). In deze assay 
wordenn gede-differentieerde embryo dag (ED) 15 rat hepatocyten gekweekt in 
combinatiee met COS-1 cellen die getransfecteerd zijn met een cDNA expressie 
bankk geprepareerd van EDI2 rattenharten. Na 36-48 uur kweken wordt de 
gemengdee celpopulatie bekeken op de expressie van de hepatocyt 
differentiatiemarkerr carbamoylfosfaat synthetase (CPS), het eerste enzym van 
dee ornithine cyclus. Cellen in de nabijheid van een CPS-positieve hepatocyt 
wordenn geoogst en gebruikt voor de isolatie van het getransfecteerde cDNA 
constructt coderend voor de gezochte factor. 

Hoofdstukk 3 beschrijft hoe de toepassing van de in vitro assay resulteerde 
inn de identificatie van ribosomaal eiwit S3a als een factor die in staat is tot het 
herstellenn van de gedifferentieerde staat in gede-differentieerde hepatocyten. 
Behandelingg van gede-differentieerde hepatocyten met kweekmedium dat 
geconditioneerdd was door COS-1 cellen die getransfecteerd waren met een voor 
S3aa coderend cDNA construct, resulteerde niet in hepatocyt re-differentiatie. 
Ditt geeft aan dat S3a zich niet in oplossing begeeft en dat een 
gede-differentieerdee hepatocyt zich in de directe nabijheid moet bevinden van 
eenn getransfecteerde cel voor re-differentiatie. In situ hybridisatie studies in rat 
toondenn aan dat er een hoge expressie is van S3a transcripten in embryonale 
hepatocytenn in vivo tijdens de fase waarin de lever exponentieel groeit. Het 
signaall  was het sterkst op ED14 waarna de expressie van S3a in de hepatocyten 
geleidelijkk verminderde. Het spikkelige distributiepatroon dat geleidelijk 
ontstondd na EDI5 geeft aan dat S3a expressie in de foetale fase meer en meer 
wordtt beperkt tot geïsoleerde cellen, tegelijk met het stoppen van hepatocyt 
proliferatie.. In onze hypothese bestaat de biologische functie van S3 a uit het 
behoudenn van de gedifferentieerde staat van snel delende hepatocyten in de 
embryonalee lever. Het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de differentiatie 
beschermendee werking van S3a is vooralsnog onbekend. Aangezien hoge 
expressiee van S3a ook is waargenomen in andere snel delende weefsels zoals 
embryonalee enterocyten, het centrale zenuwstelsel, en de kieuwbogen is het 
goedd mogelijk dat de differentiatie beschermende werking van S3a niet beperkt 
iss tot embryonale hepatocyten. 

Muizenn die deficient zijn voor de c-Met receptor of het corresponderende 
ligandd hepatocyt groeifactor (HGF) gaan dood tussen EDI3 en 16,5 en hebben 
eenn te kleine lever met een sterk verminderde hepatocyt populatie. De 
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klaarblijkelijkk cruciale functie van c-Met en HGF tijdens leverontwikkeling 
leiddee ons tot het in kaart brengen van de distributiepatronen van c-Met en 
HGFF mRNA in een serie rat embryo's variërend in leeftijd van EDI0-20 
(beschrevenn in hoofdstuk 4). De tyrosine kinase receptor c-Met was 
gelokaliseerdd in de hepatocyten terwijl HGF werd gesynthetiseerd door de niet-
parenchymalee cellen. Beide genproducten kwamen het hoogst tot expressie 
tussenn EDI 1-13, in de periode waarin de hepatocyten in vivo extensief 
prolifererenn en migreren. In de volgende 2-3 dagen verdwenen de transcripten 
voorr c-Met uit de lever terwijl HGF expressie geleidelijk aan werd 
teruggebrachtt tot een beperkt aantal cellen. Deze afname in c-Met en HGF 
expressiee wordt vergezeld door een sterke afname in groei van de lever. 

Dee opeenvolging van hepatocyt replicatie en maturatie, tijdens de prenatale 
leverontwikkelingg in vivo, suggereert een reciproke relatie en voorspelt een 
afwisselendee expressie van eerst hepatocyt groeifactoren en daarna markers 
voorr hepatocyt maturatie. Binnen dit kader werd onderzocht of de afname in de 
expressiee van c-Met en HGF in plaats en tijd correleerde met het verschijnen 
vann hepatocyt-specifieke enzymen (beschreven in hoofdstuk 4). Immuno-
histochemischee analyse toonde aan dat de regressie van c-Met uit het centrale 
deell  van de lever gepaard ging met het verschijnen van carbamoylfosfaat 
synthetasee (CPS) in hetzelfde gebied. In de hierop volgende periode verdween 
c-Mett eiwit uit alle hepatocyten terwijl de expressie van CPS zich uitbreidde 
naarr alle parenchymale levercellen. Dit werd gevolgd door de zonale expressie 
vann hepatocyt-specifieke genen op EDI7, gekarakteriseerd door de beperking 
vann CPS expressie tot de periportale hepatocyten en het verschijnen van 
glutaminee synthetase (GS) in de pericentrale hepatocyten. Samenvattend 
beschrijftt hoofdstuk 4 dat tijdens de eerste fase van leverontwikkeling, welke 
gekenmerktt wordt door extensieve celvermeerdering en snelle groei, 
groeifactorenn hoog tot expressie komen, terwijl er in de tweede fase, 
gekenmerktt door een lage mitotische activiteit, een accumulatie plaatsvindt van 
hepatocyt-specifiekee enzymen. 
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