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SAMENVATTING 
 
Dit proefschrift gaat grotendeels over de herontdekking van een ‘vergeten’ route 
voor cholesterol uitscheiding: cholesterol efflux via de darm (TICE). Dit proefschrift 
vertelt het verhaal van het ontrafelen van de onderliggende mechanismen achter 
TICE. 
 Een inleiding op het onderwerp wordt gegeven in hoofdstuk 1. In dit 
hoofdstuk wordt het belang van cholesterol voor vertebraten aangegeven. Verder 
beschrijft dit hoofdstuk de rol van de darm in cholesterol absorptie. Vervolgens 
wordt de rol van de darm in cholesterol uitscheiding bediscussieerd en hoofdstuk 1 
eindigt met een beschrijving van het doel van het onderzoek verricht voor dit 
proefschrift en de opzet van het proefschrift. 
 Vetzuur-galzout verbindingen (FABACs) zijn kunstmatige moleculen die 
ontworpen zijn om een scala aan lipide gerelateerde aandoeningen te behandelen. 
Deze stoffen voorkomen cholesterol galsteenvorming, voedings geïnduceerde 
vette lever en in knaagdieren zorgen ze voor een toename van ‘reverse cholesterol 
transport’. Het onderzoek naar het effect van FABACs op cholesterol efflux in 
humane cellen staat beschreven in hoofdstuk 2. Aramchol (de meest potente 
FABAC) zorgde voor een dosis afhankelijke toename van cholesterol efflux uit 
humane huid fibroblasten, dit in de afwezigheid van bekende efflux mediatoren 
zoals apolipoprote�ne A-I (apoA-I). Aramchol had echter weinig effect op de efflux 
van fosfolipiden. Een lever X receptor (LXR) agonist zorgde voor sterke toename 
van aramchol geïnduceerde cholesterol efflux, maar in cellen van patiënten met de 
ziekte van Tangiers {ATP-bindende cassette transporter A1 (ABCA1) deficiënte 
cellen} was het effect van aramchol op cholesterol efflux afwezig. Dit toont aan dat 
de activiteit van ABCA1 noodzakelijk was. Aramchol had geen effect op ABCA1 
expressie, maar verdubbelde de hoeveelheid ABCA1 op het plasmamembraan. 
Aramchol is het eerste kleine molecule dat ABCA1-afhankelijke cholesterol efflux 
induceert zonder in te grijpen op de transcriptie van ABCA1. Deze resultaten 
kunnen mogelijk het gunstige effect van deze stof op atherosclerose verklaren.  
 Tot voor kort werd in de ‘klassieke’ opvatting hepatobiliaire cholesterol 
secretie als de enige mogelijke stap in de uitscheidingsroute van cholesterol 
beschouwd. In hoofdstuk 3 hebben we de validiteit van dit paradigma in muizen 
onderzocht. Directe secretie van cholesterol van de luminale zijde van enterocyten 
werd bestudeerd door geïsoleerde segmenten van de dunne darm in muizen te 
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perfuseren. Cholesterol inname en uitscheidings metingen in verschillende 
muismodelen onthulden dat de fecale neutrale sterolen excretie groter was dan de 
som van cholesterol input via voeding en gal. Dit geeft aan dat er op z’n minst één 
alternatieve route voor de uitscheiding van cholesterol moet bestaan. Wij toonden 
aan dat substantiële hoeveelheden cholesterol direct door enterocyten kan worden 
uitgescheiden. TICE is een specifiek proces dat wordt waargenomen in de gehele 
dunne darm (proximaal>mediaal>distaal). TICE was afhankelijk van de 
aanwezigheid van een cholesterol acceptor en werd sterk gestimuleerd door de 
aanwezigheid van galzouten en fosfolipiden in het lumen. De capaciteit van TICE 
was voldoende om de ontbrekende hoeveelheid cholesterol in de balans studies te 
verklaren. De bijdrage van TICE aan de totale cholesterol uitscheiding in muizen is 
ongeveer twee keer dat van de gal gemedieerde route. Kortom, in muizen speelt 
de darm een significante rol in de uitscheiding van cholesterol. 
 In hoofdstuk 4 onderzochten we of de activiteit van TICE beïnvloedt kan 
worden door voedingsfactoren. In aanvulling hierop bestudeerden we de rol van 
cholesterol acceptoren aan de luminale zijde van de enterocyte. Muizen werden op 
een westers dieet {0.25 % (w/w) cholesterol; 16 % (w/w) vet}, een hoog vet dieet 
{geen cholesterol; 24 % (w/w) vet}, of een hoog cholesterol dieet {2 % (w/w) 
cholesterol} gezet en vervolgens werd TICE gemeten door een geïsoleerde 
darmperfusie uit te voeren. Galzout/fosfolipide mengsels dienden als cholesterol 
acceptor. Bij de westers dieet gevoerde dieren en bij de hoog vet dieet gevoerde 
dieren nam TICE toe met respectievelijk 50 % en 100 %. Het hoog cholesterol 
dieet beïnvloedde TICE niet. ‘Scavenger’ receptor klasse B type I (Sr-B1) mRNA 
en eiwit niveaus in de darm correleerden met de mate waarin TICE optrad. 
Onverwachts was TICE significant toegenomen in Sr-B1 deficiënte muizen. 
Afgezien van de lange termijn effecten van de diëten op TICE, werden de acute 
effecten van luminale cholesterol acceptoren op TICE ook onderzocht. Het 
fosfolipiden gehalte van perfusaat was de meest belangrijke regulator van TICE. 
Het veranderen van de galzout concentratie of hydrofobiciteit had weinig effect op 
TICE. TICE kan worden gemanipuleerd door voedingsinterventie. Specifieke 
aanpassingen aan de voeding zouden TICE en hierbij de totale cholesterol 
uitscheiding kunnen stimuleren. 
 Peroxisoom proliferator-geactiveerde receptoren (PPARs) zijn betrokken 
bij de regulering van de energie huishouding en het lipide metabolisme. PPAR� 
activatie leidt tot toename van fecale neutrale sterolen uitscheiding. Dit fenomeen 
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kan niet verklaard worden door een toename van hepatobiliaire cholesterol 
secretie, noch, voldoende, door een afname van cholesterol absorptie. Daarom 
hypothetiseerden we in hoofdstuk 5 dat PPAR� activatie zou leiden tot stimulatie 
van TICE. Om vast te stellen of activatie van PPAR� leidt tot een toename van 
TICE, werden er darmperfusies uitgevoerd in FVB muizen die behandeld waren 
met GW610742 (een PPAR� agonist). Om het mogelijke effect dat PPAR� 
activatie zou kunnen hebben op cholesterol absorptie tegen te gaan, werden 
ezetimibe (een remmer van cholesterol absorptie) en ezetimibe/GW610742 
behandelde muizen ook geëvalueerd. Behandeling met PPAR� agonist 
stimuleerde zowel de fecale neutrale sterolen uitscheiding als TICE in de 
GW610742 behandelde dieren. Dit effect werd duidelijk verlaagd door ezetimibe 
behandeling. Rab9 expressie in de darm was significant toegenomen door de 
GW610742 behandeling. We kunnen concluderen dat activatie van PPAR�, door 
GW610742 behandeling, TICE stimuleert. Deze ontdekking levert een interessant 
doel op voor de ontwikkeling van medicijnen die zich richten op de preventie van 
atherosclerose.  
 In hoofdstuk 6 wordt de bron van cholesterol dat uitgescheiden wordt via 
de darm en het proces onderliggend aan TICE bediscussieerd. Vervolgens wordt 
de aanwezigheid van TICE in mensen geëvalueerd en in het laatste gedeelte van 
het hoofdstuk wordt de regulering van TICE in mensen versus muizen 
bediscussieerd. 



 

 
 

 
 


