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Samenvatting 



De enzymsamenstelling en functie van levercellen (hepatocyten) die rondom de 
aanvoerende vaten van de lever (ofwel periportaal) gelegen zijn verschilt van 
die welke rondom de afvoerende vaten (ofwel pericentraal) gelegen zijn. Dit 
fenomeen, dat metabole zonering genoemd wordt en essentieel is voor de 
homeostatische functie van de lever, is een fraai voorbeeld van differentiële 
genexpressie in overigens vergelijkbare cellen. In dit proefschrift fungeren de 
enzymen glutamine synthetase (GS) en ornithine aminotransferase (OAT) als 
voorbeelden voor pericentral genexpressie in de lever en carbamoyl fosfaat 
synthetase (CPS) en fosfoenolpyruvaatcarboxykinase (PEPCK) als voorbeelden 
voor periportale genexpressie. Volgens een eerder door ons opgestelde 
hypothese is het enzymatische fenotype van de periportale hepatocyten het 
"default1' fenotype, terwijl het enzymatische fenotype van de stroomafwaarts 
gelegen pericentrale hepatocyten bepaald wordt door factoren welke door de 
meer stroomopwaarts gelegen periportale hepatocyten worden geproduceerd. 
De identiteit van deze factoren was tot op heden onbekend. Het was dan ook de 
belangrijkste doelstelling van het in dit proefschrift beschreven onderzoek deze 
factoren op te sporen. Daarbij is tevens aandacht besteed aan de regulerende 
gebieden op de GS en CPS genen waarop deze factoren aangrijpen. 

Uit de litteratuur was bekend dat samenkweken van zgn. RL-ET-14 
cellen en volwassen levercellen expressie van GS induceert in de levercellen. 
Wij hebben dit model overgebracht op foetale muizenhepatocyten, omdat de 
biosynthetische eigenschappen van deze cellen in kweek aanzienlijk beter zijn 
dan die van volwassen hepatocyten. Vervolgens hebben wij de regulerende 
DNA gebieden van het GS gen die voor de door RL-ET-14 cellen veroorzaakte 
inductie verantwoordelijk zijn, opgespoord m.b.v. 2 transgene muizcnlijnen. In 
deze muizenlijnen wordt de expressie van een zgn. "reporter" gen gereguleerd 
door 3150 basen stroomopwaarts van het gen (lijn GS-UR) of door een deel 
hiervan, waaronder de 244 baseparen grote "upstream enhancer" (lijn GS-
UE2). Het construct dat voor het maken van deze laatste lijn gebruikt is, is in 
vitro in staat de expressie van het reporter gen 3-voudig induceren, hetgeen 
aantoont dat in dit construct een daadwerkelijk actieve upstream enhancer 
aanwezig is. Co-cultivering van (transgene) levercellen met RL-ET-14 cellen 
stimuleerde de expressie van het transgen in dezelfde mate als het endogene GS 
gen. hetgeen aantoont dat de upstream enhancer onderdeel is van de 
signaaltransductieketen tussen de RL-ET-14 cellen en het GS gen. Door de co-
cultures bloot te stellen aan [3-catenine-specifiek "small interfering RNA" 
(siRNA) konden we vervolgens aantonen dat [i-catenine een cruciale schakel in 
deze signaaltransductie route vormt. 

B-catenine is onderdeel van de zgn. Wnt/p'-catenine 
signaaltransductieroute die een belangrijke rol speelt in leverontwikkeling en -
carcinogenese. Om die reden hebben wij de Wnt-3a en Wnt-2b varianten getest 
op hun capaciteit lever-specifieke genexpressie te induceren in kweken van 
foetale hepatocyten. Wnt-3a blijkt een krachtige, in het nM bereik actieve 
inductor van GS en OAT te zijn, maar heeft geen enkel effect op de expressie 
van de periportale genen CPS en PEPCK. Analyse van de transgenen toonde 
aan dat de 244bp upstream enhancer dit inducerende effect op de GS promotor 
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overbrengt. Dat de effecten van Wnt-3a via (3-catenine verliepen werd 
aangetoond met P-catenine-specifïek si RNA. Om de rol van deze 
signaaltransductieroute in vivo verder te onderbouwen zijn de 
expressiepatronen in de lever van (3-catenine en de Tcf-familie van 
transcriptiefactoren, die samen met p-catenine een actief 
transcriptiefactorcomplex vormen, in kaart gebracht. Alle factoren komen in de 
zich ontwikkelende en volgroeide lever tot expressie, maar alleen de co-factor 
Lef-1 is pericentraal gelokaliseerd. 

Fibroblast growth factors -2 en -4, maar niet -8 en -10, induceerden GS 
en OAT dosis-afhankelijk en onderdrukten, i.t.t. Wnt-3a, tevens de expressie 
van CPS en PEPCK. Deze stimulerende effecten van FGF-2 en -4 konden 
teniet gedaan worden door de cellen met (3-catenin-specifiek siRNA te 
behandelen, hetgeen aangeeft dat deze FGFs stroomopwaarts van p-catenine 
aangrijpen. Het expressiepatroon van FGF-2, maar niet dat van FGF-4 
colocaliseert in volwassen muizenlever in vivo met dat van GS. Insuline en 
BMPs. beide bekend vanwege hun hepatotrofe effecten, hadden ook een dosis-
afhankelijk effect op GS. In combinatie met FGF-4 bleek de inductie van GS, 
maar niet die van OAT, echter sterk gereduceerd. De aanwezigheid van 
dexamethason, een glucocorticoid dat veelvuldig in levercelkweken gebruikt 
wordt, had geen invloed op de beschreven effecten van FGF-2 en -4. 

Adenovirale overexpressie van P-catenine in de lever in vivo 
bewerkstelligt een homogene verdeling van GS en OAT, en een 
corresponderende vermindering van de expressie CPS en PEPCK. Om de 
regulerende gebieden in de GS en CPS genen die verantwoordelijk zijn voor 
deze reciproke reactie te identificeren hebben wij deze experimenten herhaald 
met transgene muizen die verschillende delen van de promotor/enhancer 
gebieden van het GS (GS-UR en GS-UE2) en het CPS gen (CPS-UR en CPS-
UE1) in hun genetisch materiaal dragen. Het expressiepatroon van alle reporter 
genen volgde dat van de endogene genen, hetgeen aangeeft dat het enhancer 
element dat in deze transgenen aanwezig is, voldoende is om om op de 
overexpressie van P-catenine te reageren. Wij namen in deze levers verder een 
met GS vergelijkbare inductie van de FGF-2 en Lef-1 expressie waar, wat 
impliceert dat beide eiwitten stroomafwaarts van P-catenine actief zijn. 
Aangezien P-catenine zelf ook een target van FGF-2 is, impliceren deze gevens 
dat een positieve feed-back lus (FGF-2 -> p-catenine -> FGF-2) de expressie 
van GS reguleert. Deze gegevens suggereren verder een mechanisme voor de 
reciproke regulering van de expressie van GS en CPS: FGF-2 stimuleert de 
expressie van GS (via P-catenine) en remt de expressie van CPS (via een nog 
onbekend mechanisme). 

De lever is een derivaat van de embryonale voordarm. Op basis van een 
vergelijking van de plaats waar de stamcellen en de Wnt/p-catenine 
signaaltransductieroute in maag, lever, dunne en dikke darm actief zijn, stellen 
wij in de epiloog voor dat de lever ontstaan is als een differentiatieproduct van 
een darmcrypte. 
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