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Chapter Vil 

Samenvatting 

De lever kan beschouwd worden als de chemische fabriek van het menselijk lichaam. De lever 

speelt een centrale rol bij de stofwisseling van koolhydraten, eiwitten, vetten en hormonen, ontgift 

het bloed van schadelijke stoffen en bevordert de spijsvertering van vetten. Naast een intensieve 

uitwisseling van stoffen tussen levercellen en het bloed, worden ook stoffen uitgescheiden naar 

de gal. De belangrijkste bestanddelen van gal zijn (naast water en zouten) galzouten, cholesterol, 

fosfolipiden en bilirubine. Deze stoffen worden over de celwand van de levercel heen in de gal 

uitgescheiden tegen een concentratiegradiënt in. Het is in de laatste jaren duidelijk geworden dat 

de levercel hiervoor speciale "transporteiwitten" inzet. Verminderde werking, of complete 

afwezigheid van deze transporteiwitten in de celwand leidt tot ophoping van stoffen in de levercel 

en cholestase, ook wel aangeduid als geelzucht. De erfelijke informatie die nodig is voor het 

aanmaken van deze transport eiwitten ligt opgeslagen in ons erfelijk materiaal of DNA. Sporadisch 

treden in het DNA blijvende veranderingen op (mutaties) die leiden tot de afwezigheid van een 

transporteiwit in de levercel. Deze mutaties vormen de genetische basis voor overerfbare vormen 

van cholestase. Wanneer we meer inzicht verkrijgen in de onderliggende genetische oorzaak van 

cholestase, kunnen we nieuwe therapieën ontwikkelen. In hoofdstuk 2 wordt een algemeen 

overzicht gegeven over deze onderwerpen. 

Fosfolipiden worden ook via een speciaal transporteiwit, het mdr2 P-glycoproteïne, naar de gal 

getransporteerd. Dit werd ontdekt toen in de muis het gen, dat codeert voor dit eiwit, door 

genetische modificatie uitgeschakeld werd (de mdr2 knockout muis). In de gal van deze knockout 

muis worden geen fosfolipiden meer uitgescheiden. De fosfolipiden hebben een belangrijke 

beschermende functie in de gal. Wanneer galzouten onbeschermd in gal uitgescheiden worden, 

lossen ze de celwand van de gal wegen op. Daarom worden ze ingepakt in een beschermlaagje van 

fosfolipiden en cholesterol zodat ze pas in de darmen vetten van het voedsel kunnen oplossen. 

Zonder de beschermende aanwezigheid van fosfolipiden, ontwikkelt de mdrl knockout muis een 

leverziekte, die gekarakteriseerd wordt door ontsteking, een vermeerdering van de gal wegen en 

verlittekening van het leverweefsel. Door de chronische prikkeling van de levercellen ontstaan op 

den duur levertumoren. 
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In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of een verminderde aanwezigheid van fosfolipiden, in plaats 

van een volledige afwezigheid, ook leverziekte kan veroorzaken. Mdr2 knockout muizen werden 

"gerescued" door het menselijk MDR3 gen weer terug te plaatsen. Deze "transgene" muizen 

scheiden ongeveer 15% fosfolipiden uit ten opzichte van gewone muizen en ontwikkelen een 

leverziekte, hoewel in verminderde mate ten opzichte van mdr2 knockout muizen. De leverziekte 

kon beïnvloed worden door galzouten door het dieet te mengen. Een dieet met schadelijke 

galzouten verergerde de leverziekte, terwijl de leverziekte volledig verdween op een opgezuiverd 

dieet. Een conclusie van dit onderzoek was dat er een minimale hoeveelheid van fosfolipiden in 

gal nodig is om bescherming te bieden tegen de schadelijke werking van galzouten. De galzout 

samenstelling in muizen is vrij mild. De menselijke galzout samenstelling is veel agressiever. Dit 

zou kunnen betekenen dat er meer fosfolipiden in de gal uitgescheiden moeten worden in de mens 

om leverziekte te kunnen voorkomen. 

Verminderde fosfolipiden uitscheiding in gal zou kunnen bijdragen aan leverschade die optreedt 

in verschillende verworven vormen van cholestase. Eén groep van cholestatische patiënten die een 

verminderde hoeveelheid van fosfolipiden in gal had, waren patiënten die voeding per infuus in 

het bloed krijgen (parenterale voeding). We weten echter niet welke factoren precies bijdragen aan 

de leverziekte in deze groep van vaak ernstig zieke patiënten. De normale uitscheiding van gal na 

het nuttigen van voedsel wordt bijvoorbeeld onderbroken in patiënten die voedsel per infuus 

krijgen. In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of in ernstig zieke patiënten op een intensive care 

afdeling van het ziekenhuis de wijze van voedsel toediening (per infuus of via een voedsel 

slangetje in de darmen) de galsamenstelling verandert. Uit deze studie is gebleken dat afwezigheid 

van voedsel in de darmen de galsamenstelling verandert. Naast een vermindering van alle 

galcomponenten, was de concentratie van fosfolipiden in gal extra verlaagd. Dit effect trad snel 

op, maar kon gedeeltelijk ongedaan gemaakt worden door patiënten te voeden via een slangetje 

direkt in de darmen. Wij veronderstellen dat afwezigheid van voedsel in de darmen de normale 

galuitscheiding van de lever onderbreekt, hoewel niet uitgesloten kan worden dat andere factoren 

mogelijk een rol spelen in ernstig zieke patiënten. 

Een zeer kleine groep van kinderen ontwikkelt al vroeg in het leven een ernstige vorm van 

cholestase die leidt tot volledige verlittekening van de lever en leverfalen. Levertransplantatie is 
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vaak de enige therapie voor deze patientjes. De klinische verschijnselen van leverziekte verschillen 

nogal binnen deze groep, wat doet vermoeden dat er verschillende onderliggende oorzaken 

aanwezig zijn. Eén subgroep heeft een ernstige aandoening van de galwegen die sterke 

overeenkomsten vertoont met de leverziekte in mdr2 knockout muizen. In hoofdstuk 5 hebben we 

onderzocht of een complete afwezigheid van fosfolipiden in gal de oorzaak is van de leverziekte 

in deze subgroep van patientjes. We hebben de levers van deze patientjes onderzocht op de 

aanwezigheid van het MDR3 eiwit en de fosfolipiden concentratie in gal gemeten. Hieruit bleek 

dat inderdaad in een aantal van deze patientjes het MDR3 eiwit volledig afwezig is en geen 

fosfolipiden meer uitgescheiden worden in de gal. Vervolgens hebben we de bouwstenen van het 

DNA die coderen voor MDR3 eiwit onderzocht op mutaties. Van de 12 mutaties die we tot nu toe 

gevonden hebben, leiden 6 mutaties tot de complete afwezigheid van het MDR3 eiwit wat een 

verklaring biedt voor de aanwezige leverziekte in deze patientjes. 

De leverziekte in deze patientjes is zo ernstig dat levertransplantatie vaak de enige levensreddende 

therapie is. In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of transplantatie van gezonde levercellen, in 

plaats van een complete lever, een alternatieve vorm van therapie zou kunnen worden in deze 

patientjes. Het succes van levercel transplantatie hangt in grote mate af van de mogelijkheid van 

de gezonde getransplanteerde cellen uit te groeien in de zieke lever. Op die manier kunnen ze de 

functie van de lever overnemen. We verwachten dat levercel transplantatie een goede kans van 

slagen heeft in deze vorm van leverziekte die veroorzaakt wordt door afwezigheid van het MDR3 

transport eiwit. Als eerste gaan de zieke levercellen die het MDR3 eiwit missen te gronde door 

de continue beschadiging door galzouten. Ten tweede kunnen gezonde getransplanteerde cellen 

die het MDR3 eiwit wel hebben zich beschermen tegen de schadelijke galzouten. De gezonde 

levercellen zijn namelijk in staat fosfolipiden uit te scheiden in de gal (in tegenstelling tot de zieke 

levercellen). We hebben in het proefdiermodel van deze leverziekte (de mdr2 knockout muis) 

onderzocht of leverceltransplantatie een succesvolle therapie is. Wanneer we gezonde levercellen 

transplanteerden in de zieke levers van deze knockout muizen, groeiden de cellen uit en werd er 

weer fosfolipiden in de gal uitgescheiden. Wanneer de leverschade in het zieke leverweefsel 

verergerd werd (door de muizen een dieet te geven met schadelijke galzouten), groeiden de 

getransplanteerde gezonde cellen sterker uit, maar kon tumorvorming in het zieke leverweefsel 

niet voorkomen worden. Op een gewoon dieet, groeiden de gezonde getransplanteerde levercellen 
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minder snel uit, maar de leverschade in het het zieke leverweefsel verdween in het geheel en er 

ontstonden geen tumoren in het oude leverweefsel. Uit deze studie concluderen wij dat 

leverceltransplantatie toegepast zou kunnen worden in kinderen met dezelfde leverziekte als mdr2 

knockout muizen. De levercel transplantatie zou het beste in een vroeg stadium van de ziekte 

uitgevoerd kunnen worden. De getransplanteerde cellen hebben dan rustig de tijd om uit te groeien 

en op den duur kunnen deze cellen dan bescherming bieden aan het omliggende zieke leverweefsel. 
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