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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

Dit proefschrift beschrijft onze klinische en basale experimentele onderzoeken naar de 

hepatologische- en gastro-intestinale aspecten van de ziekte Cystic fibrosis (CF). We hebben 

ons hierbij in het bijzonder gericht op de fysiologische en pathologische rol van galzouten en 

de enterohepatische circulatie. In onze klinische studie beschrijven we de vroege verhoging 

van serum gamma-GT (GGT) bij de ontwikkeling van de ernstige cirrotische vorm van Cystic 

fibrosis leverziekte (CCFLD). Deze resultaten ondersteunen een rol voor het meten en 

vervolgen van GGT verhoging als een voorspeller voor de ontwikkeling van CCFLD. Uit onze 

experimenten in verschillende CF muismodellen kunnen we concluderen dat Cystic fibrosis 

gerelateerde leverziekte niet is geassocieerd met een veranderde cytotoxiciteit van biliaire 

galzoutsamenstelling. Toch konden we, op basis van experimenten in CF muismodellen, wel 

een Cftr specifiek, biliair fenotype vaststellen. We tonen aan dat dit biliaire fenotype, 

gedeeltelijk, kan worden gecorrigeerd door het toedienen van het hydrofiele galzouten 

UDCA. Tot slot hebben we aangetoond dat het CF fenotype bij muizen wordt gekenmerkt 

door specifiek veranderingen in het metabolisme en de enterohepatische circulatie van 

galzouten.  Deze variaties worden veroorzaakt door de interactie van het Cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator (CFTR) eiwit en de intestinale bacteriële flora. Onze 

bevindingen bieden nieuwe experimenteel bewijs voor de belangrijke rol van CFTR in het 

equilibrium van de enterohepatische kringloop van galzouten. Een verminderde of afwezig 

CFTR functie, zoals bij de ziekte Cystic fibrosis,  kan dan daardoor aanleiding geven 

tot pathologische veranderingen in de enterohepatische circulatie en het galzouten 

metabolisme. Onze resultaten geven nieuwe inzichten in belangrijke de gastro-intestinale en 

hepatologisch rol van CFTR. Deze nieuwe inzichten bieden een perspectief voor het verdere 

begrip en  behandeling van de ziekte Cystic fibrosis. 

CCFLD is een levensbedreigende complicatie van CF (1, 2). De kliniek van CCFLD wordt vaak 

gekenmerkt door ernstige portale hypertensie en hoge kans op gastro-intesintale 

varicesbloedingen (3). In sommige patiënten met CCFLD is levertransplantatie als therapie 

noodzakelijk (4, 5). De piekleeftijd voor de presentatie van CCFLD ligt rond de leeftijd van 10 

jaar. CCFLD kent een “stille” preklinische fase waarin de litteken vorming (fibrose) in de lever 

zich geleidelijk, in een periode van jaren, ontwikkelt tot cirrose. Patiënten met een verhoogd 

risico voor CCFLD of patiënten in een vroege fase van de ziekte zouden daarom theoretische 

kunnen profiteren van preventieve behandeling. Echter op dit moment zijn er geen testen 

beschikbaar om patiënten met een risico voor CCFLD te identificeren. In hoofdstuk 2, 

beschrijven wij dat een toename in het serum GGT, vaak nog binnen de grenzen van normaal, 

een indicator kan zijn voor de presentatie van CCFLD binnen 2 jaar. Deze bevingen biedt de 
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mogelijkheid om risico patiënten voor de ontwikkeling van CCFLD te identificeren en bij hen 

preventieve behandeling, bijvoorbeeld met ursodeoxy cholzuur (UDCA) te overwegen.  

Binnen een paar jaar nadat de het CFTR gen bij de mens was geïdentificeerd werden de eerste 

genetische gemodificeerde muis modellen ontwikkeld. (6-9). Deze experimentele 

diermodellen zijn van groot belang geweest bij de totstandkoming van het groeiende inzicht 

in de fysiologie en pathologie van het functioneren van CFTR in verschillende orgaan 

systemen. Echter het CF fenotype van de muis modellen verschillen op een aantal kenmerken 

met de humane uitingsvormen van Cystic fibrosis. Zo wordt bijvoorbeeld longziekte of 

chronische longschade, de belangrijkste ziekte uiting van CF bij de mens, bij muizen 

nauwelijks gezien (10). Echter CF muis modellen presenteren wel verschillende gastro-

intestinale fenotypes die goed overeenkomen met het humane gastro-intestinale 

ziektebeelden van CF (11). In hoofdstuk 3, geven wij een overzicht van de kennis in de 

literatuur op het gebied van hepatologische en gastro-intestinale fenotypes van CF muis 

modellen in vergelijking met het humane ziekte beeld van CF. We hebben ons hierbij 

geconcentreerd op klinisch beeld van de persisterende intestinale vetmalabsorptie dat bij de 

veel CF patiënten aanwezig is.  

Galzouten spelen als emulgatoren een zeer belangrijke bij de intestinale vetabsorptie. 

Opvallend hierbij is dat bij zowel CF patiënten als CF muizen op vergelijkbare manier sprake is 

van een toegenomen fecaal verlies van galzouten en veranderingen in het 

galzoutmetabolisme (12). Deze CF gerelateerde veranderingen op het gebied van 

galzoutmetabolisme en galzouttransport  zouden goed gerelateerd kunnen zijn aan de 

beschreven persisterende vetmalabsorptie in CF. Andere gastro-intestinale fenotypische 

overeenkomsten tussen CF patiënten en muismodellen zijn bijvoorbeeld het voorkomen van 

intestinale bacteriële overgroei (“small intestinal bacterial overgrowth” of SIBO), intestinale 

inflammatie en een toegenomen intestinale mucosale permeabiliteit (13, 14). Uit onze studie 

concluderen we dan ook dat CF muizen een geschikt basaal experimenteel model kunnen 

vormen voor studies naar gastro-intestinale CFTR gerelateerde, fenotypes.  

Wij hebben onderzocht in welke mate CF muismodellen kunnen bijdragen aan het begrip over 

de pathofysiologische oorzaak van CF gerelateerde leverziekte. (hoofdstuk 4-6). Ons 

hoofddoel hierbij was om vast te stellen in welke mate de cytotoxiciteit van de biliaire 

galzouten oorzakelijk betrokken is bij het ontstaan van CFLD. Om deze vraag te beantwoorden 

onderzochten wij de pathologie en functioneren van de lever in verschillende type CF 

muismodellen. Bij één van deze muis modellen (Cftr
-/-tm1Unc)

, dat zich kenmerkt door de 

spontane ontwikkeling van een op humaan CFLD lijkende leverziekte, konden wij geen relatie 

vaststellen tussen de biliaire galzouttoxiciteit en het beschreven patho-histologisch beeld van 

de lever. In andere CF muismodellen konden wij een wel significante toename vaststellen van 
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het hydrofobe profiel van de biliaire gal samenstelling. Echter ook in deze muismodellen 

konden wij deze toegenomen cytotoxiciteit niet relateren aan patho-histolgische 

veranderingen in de lever. Ten slotte konden wij niet vaststellen dat, CF muismodellen, ook 

niet na een langdurige blootstelling aan hydrofobe galzouten, meer gevoelig waren om een 

vorm van CF gerelateerde leverziekte te ontwikkelen. Gebaseerd op deze resultaten 

concluderen wij dat de ontwikkeling van CFLD, in ieder geval in muizen, niet gerelateerd is 

aan CFTR gerelateerde veranderingen in de biliaire galzoutcytotoxiciteit. We veronderstellen 

dat deze conclusie ook doorgetrokken kan worden naar de humane situatie en de 

ontwikkeling van CFLD bij patiënten. 

Hoewel wij niet de een direct overeenkomstig lever fenotype tussen mens en muis hebben 

kunnen vaststellen, hebben wij wel een uniek CFTR afhankelijk hepatisch en biliair fenotype in 

CF muizen kunnen aantonen (hoofdstuk 4). Wij vonden dat als Cftr
-/-

 muizen gedurende een 

langere periode worden blootgesteld aan het hydrofobe galzout cholaat, zij een duidelijk 

toegenomen hydrofobiciteit van de gal en een verminderd vermogen om de galproductie te 

verhogen ontwikkelen. Hier uit blijkt dat Cftr
-/-

 muizen, in tegenstelling tot wild type muizen, 

veel minder goed in staat zijn om de gal te verdunnen tijdens de blootstelling aan cholaat. Dit 

blijkt ook duidelijk uit te toegenomen totale biliaire galzoutconcentratie bij basaal gelijk 

blijvende galzoutsecretiesnelheden. Verder vonden wij een specifiek, Cftr gerelateerd, groei 

effect van cholaat toediening op de levergroei en leverproliferatie. Hierbij zagen wij dat bij 

wild type muizen de het levergewicht globaal 50% toenam tijdens de langdurige toediening 

van cholaat. Dit in tegenstelling tot de verschillende type CF muizen waarbij, na langdurige 

cholaat toediening het levergewicht gelijk bleef. Deze bevinding wijzen op, een tot nu toe 

onbekende, rol van CFTR in the normale adaptieve leverrespons op langdurige blootstelling 

aan hydrofobe galzouten. Wij veronderstellen dat de verminderde regeneratieve capaciteit 

van het CF fenotype en rol kan spelen bij de ontwikkeling van CFLD als gevolg van een 

toegenomen kwetsbaarheid van de lever in cholestatische condities.  

Onze resultaten van de studies in de Cftr
-/-tm1Unc

 muizen (hoofdstuk 5) laten duidelijke, Cftr 

afhankelijke verschillen zien in het intestinale galzoutmetabolisme. Wij vonden, onder 

andere, Cftr specifieke, veranderingen in bacteriële vorming van secundaire galzouten en de 

daarbij passende veranderingen in de biliaire en fecale galzoutsamenstelling. Bijvoorbeeld 

zagen wij dat in Cftr
-/-tm1Unc 

muizen dat de biliaire galzoutsamenstelling veel hydrofieler was en 

de galproductie veel hoger was in vergelijking met wild type muizen.  Deze toename in 

galproductie bij de CF muizen kon worden verklaard uit de aanwezigheid van verhoogde 

concentraties van het zeer hydrofiele galzout ursocholaat (UCA). Normaal gesproken is de 

proportie van UCA in de totale galzoutpool erg klein als gevolg van de zeer snelle omzetting 

naar deoxycholaat (DCA) door de intestinale bacteriële flora. De, door ons gevonden, hoge 

concentratie van UCA kan dan ook alleen ontstaan als gevolg van Cftr gerelateerde 
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veranderingen in het functioneren van de intestinale bacteriële flora. De hoge concentratie 

en hoge hydrofobiciteit van UCA zijn de aanleiding voor de gevonden sterke toename in 

galproductie en de lage biliaire hydrofobiciteit bij de Cftr
-/-tm1Unc

 muizen. Onze resultaten 

vormen een duidelijk voorbeeld van de manier waarop, door de interactie tussen intestinale 

bacteriële flora en het galzoutmetabolisme, de gehele enterohepatische kringloop van 

galzouten kan worden beïnvloed. In de situatie van CF kunnen de veranderingen in het 

galzoutmetabolisme gekoppeld zijn aan het induceren van leverziekte of misschien wel het 

voorkomen hiervan. Bij CF patiënten en CF muismodellen worden diverse intestinale 

mucosale veranderingen beschreven die van invloed zijn op de samenstelling van de 

intestinale bacteriële flora. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de beschreven 

verandering in de accumulatie van viskeus en taai mucus secreet, SIBO, toegenomen 

intestinale permeabiliteit en de aanwezigheid van intestinale inflammatie in CF condities(15-

24).  

Het grote belang van de intestinale flora op het CF fenotype werd verder nog aangetoond in 

één van onze andere experimenten.  In deze studie behandelden wij CF muizen en wild type 

muizen met of het hydrofiele galzout UDCA of het hydrofobe galzout cholaat. We vonden in 

de wild type muizen met de cholaat behandeling er sprake was van een iets toegenomen 

hydrofobiciteit in vergelijking met de Cftr
-/-

 muizen. Deze toename kon in zijn geheel worden 

verklaard door de toegenomen aanwezigheid van het hydrofobe secundaire galzout 

deoxycholaat (DCA), wat niet werd aangetoond in Cftr
-/- 

muizen. DCA wordt uitsluitend 

geproduceerd door de intestinale bacteriële flora. Recent hebben wij en andere 

gerapporteerd over de veranderde intestinale bacteriële flora en intestinale permeabiliteit in 

CF condities (25-28). Onze resultaten onderstrepen de grote invloed van intestinale bacteriële 

flora op de totale enteroheaptische kringloop in het bijzonder in situatie van CF. Wij zijn van 

mening dat CF genotype specifieke veranderingen in de intestinale bacteriële flora primair 

verantwoordelijk zijn voor meerderheid van de waargenomen variatie in de samenstelling van 

de galzoutpool en de galproductie bij CF muizen. Onze resultaten bieden de mogelijkheden 

om de functionele relevantie van de waarnemingen verder te beoordelen met behulp van 

interventies gericht op de intestinale bacteriële flora in CF muismodellen en CF patiënten. 

Zoals hiervoor aangegeven kunnen, Cftr afhankelijke, veranderingen in de galzoutpool 

samenstelling gevolgen hebben op de enterohepatische circulatie in CF condities. Echter, tot 

op zeker hoogte, kunnen de veranderingen in galzoutformatie ook het gevolg zijn van CFTR 

afhankelijke  veranderingen in de enterohepatische circulatie zelf. De gevonden 

veranderingen in bacteriële biotransformatie van primaire naar secundaire galzouten, in het 

bijzonder van cholaat naar deoxycholaat, kunnen indirect de galzoutsynthese beïnvloeden. 

DCA is bijvoorbeeld een zeer krachtige activerende ligand van de farnesoid X receptor (FXR) 

(29). Deze nucleaire receptor wordt in een hoge mate tot expressie gebracht in de lever en 
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het ileum (30). In de lever speelt FXR een belangrijke rol bij de activatie van de 

galzoutsynthese uit cholesterol(31). Activatie van intestinaal FXR leid tot expressie van 

fibroblast growth factor 19 (FGF19) (32).  FGF15/19 kan vervolgens vanuit de darm, via het 

portale bloed worden getransporteerd naar de lever. Recente publicatie beschrijven de 

centrale rol van Fgf15 (Fgf15 is het muis equivalent van het humane FGF19) bij hepatocyten 

proliferatie en de regulatie van de systemische galzoutcompositie (33, 34). FGF15/19 worden 

alleen tot expressie gebracht in de darm en normale gesproken niet in de lever. Echter 

expressie van FGF15/19 in de lever kan voorkomen in cholestatische condities en is dan 

geassocieerd met de hepatische adaptatie gericht op de bescherming tegen galzouttoxiciteit 

(35). 

In ons chronisch hydrofoob galzoutbelastingsmodel zou expressie van Fgf15 in zowel darm als 

lever een rol kunnen spelen bij het toegenomen van lever gewicht in wild type muizen. De 

verhoogde biliaire fractie van DCA, zoals gevonden in de wild type muizen, na langdurige 

cholaat blootstelling, kan zo expressie van Fgf15, via intestinaal FXR kunnen induceren. Het 

zou ook kunnen dat DCA direct de  expressie van Fgf15 in de lever induceert. In beide situatie 

kan Fgf15 expressie aanleiding geven tot hepatocyten proliferatie en levergroei (36). Er zou 

hierbij ook nog een essentiële rol kunnen zijn voor de intestinale bacteriële flora.  Een recente 

studie in bacterie vrije (“germ free”) muismodel toonde aan darm bacteriën mede het 

galzoutmetabolisme reguleren door beïnvloeding het natuurlijk voorkomende FXR 

antagonistsen zoals tauro beta-muricholaat (37).  

Cholaat gestimuleerde levergroei in muizen, vergelijkbaar met onze resultaten bij wild type 

muizen, is eerder gerapporteerd. Huang et al. beschreven dat  voeren van cholaat (0,2%) 

gedurende 5 dagen, bij wild type muizen, de normale levergroei stimuleert en het relatieve 

levergewicht verhoogd met gemiddeld 30% (38). Deze onderzoeker zagen verder dat cholaat 

supplementatie leverregeneratie versnelde naar een partiële hepatectomie. Zij concluderen 

hieruit dat de normale lever regeneratie afhankelijk is van galzoutstimulatie via nucleaire 

receptoren zoals een aan FXR gekoppeld feedback mechanisme. De cruciale rol van FXR wordt 

nog eens bevestigd door het feit dat langdurige blootstelling aan UDCA niet leidt tot 

levergroei in wild type muizen. Dit is zeer waarschijnlijk gerelateerd aan het feit dat UDCA, in 

tegenstelling tot DCA, niet functioneert als een ligand voor FXR. Onze huidige bevindingen 

openen voor ons mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. Om onderscheid te kunnen 

maken tussen het rol van galzouten versus intestinale bacteriële flora zou het zeer waarde vol 

kunnen zijn om een “germ free” CF muismodel te ontwikkelen en hierbij onze huidige 

experimenten te herhalen. Tevens zou het zeer interessant kunnen zijn cholaat 

blootstellingsexperimenten te herhalen in lever en darm specifiek FXR knockout muis 

modellen. Deze modellen zouden de mogelijkheid bieden om de onderscheid te maken 

tussen de rol van intestinaal en lever FXR bij de stimulatie van levergroei.  
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De behandeling van CFLD patiënten door middel van UDCA is een controversieel punt (39). 

Een belangrijk aspect hierbij is de het ontbreken van basaal experimenteel bewijs over de 

mogelijke werking van UDCA bij CFLD. Tevens ontbreken er goed ontworpen prospectieve 

studies die onomstotelijk een gunstige lange termijn klinisch effect bewijzen en onderbouwen 

(40). Een belangrijkste fysiologische eigenschappen van UDCA is dat de galproductie kan 

verhogen. Deze eigenschap vormt de basis voor het therapeutisch gebruik van UDCA bij 

diverse cholangiopathien, zo ook CFLD (41). In vitro en ex vivo studies hebben echter laten 

zien dat het choleretisch effect van UDCA afhankelijk is van de aanwezigheid en de functie 

van CFTR (42, 43). In onze huidige studie (hoofdstuk 6) onderzochten wij het effect van UDCA, 

in vivo, in een CF (Cftr
-/-

) muismodel. Wij toonden hierbij aan dat, in vivo, zowel bij acute als 

bij langdurige toediening van UDCA er sprake is van een significante, Cftr onafhankelijke, 

toename van de galproductie. Hiermee laten onze resultaten zien dat, ook in CF condities, 

bijvoorbeeld bij patiënten, er ten minste een positieve choleretisch effect van UCA kan 

worden verwacht. Verder zagen wij dat langdurige UDCA ook de hydrofobiciteit van de 

galsamenstelling in CF muizen verlaagt. UDCA neemt hierbij de plaats in van cholaat en tevens 

verlaagt UDCA de kwantitatieve grootte van de cholaat galzoutpool. Deze additionele 

eigenschappen zouden nog verder kunnen bijdragen aan het vermeende positieve effect van 

UDCA in de behandeling van CFLD. Wij willen echter onderstrepen dat onze resultaten geen 

onderbouwing leveren voor eventuele gunstige effecten op de voorkoming van lever fibrose 

of andere lange termijn gunstige effecten van UDCA in CF condities. 

Wij zijn van mening dat de resultaten van onze studies leiden tot een verbeterd begrip van de 

ontwikkeling van CF gerelateerde leverziekte. Onze studies bieden nieuwe mogelijkheden 

voor toekomstig klinische en basaal experimenteel onderzoek. Dit positieve vooruitzicht met 

betrekking tot mogelijkheden voor onderzoek is juist nu essentieel, in het licht van de huidige 

baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van CF (44). Om het effect 

van deze nieuwe therapieën te optimaliseren is het theoretisch te verkiezen om de 

behandeling al te starten bij jonge kinderen, nog zonder tekenen van chronische longschade 

(45). Echter klassieke outcome parameters voor effect meting bij CF, zoals longfunctie 

metingen, zullen echter weinig richtinggevend zijn bij patiënten nog zonder significante 

longziekte. Om in de toekomst toch relevante klinische effectiviteitsstudie te kunnen 

uitvoeren moeten er nieuwe klinische resultaten metingen ontwikkeld worden (46). De 

gevonden en beschreven resultaten in dit proefschrift bieden aanvullende mogelijkheden om 

nieuwe outcome gastro-intestinale en hepatologische outcome parameters te ontwikkelen 

welke al toepasbaar zijn vanaf jonge leeftijd (47).  

Zo hebben bijvoorbeeld het meten van de fecale galzoutexcretie en het meten van 

veranderingen in het galzoutmetabolisme duidelijke potentie om te kunnen functioneren als 

potentiële resultaat variabelen. De totale fecale galzoutsecretie en verandering in de 
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galzoutcompositie zijn relatief eenvoudig te meten. Het zijn weinig invasieve onderzoeken, 

die potentieel goed uitvoerbaar en haalbaar zijn, ook bij jonge kinderen. Verder bieden ook 

de steeds maar in aantal toenemende onderzoeksmethodes voor het kwantificeren en 

kwalificeren van de intestinale bacteriële flora grote potentie als toekomstige 

onderzoeksmethodes. De  door ons beschreven CFTR specifieke verandering met betrekking 

tot de veranderde interactie tussen van de intestinale bacteriële flora met het 

galzoutmetabolisme kunnen goed dienen als basis voor verder onderzoek in deze richting. 

De resultaten zoals beschreven in dit proefschrift bieden nieuwe mogelijkheden voor de 

behandeling van de cirrotische vorm van CFLD (CCFLD). Gebaseerd op onze resultaten is goed 

te verantwoorden om, de prognostische waarde van het serum GGT als voorspeller van de 

ontwikkeling van CCFLD, te onderzoeken in een groot prospectief cohort. Een dergelijke 

studie bied de mogelijkheid om preventieve therapeutische interventies te evalueren op 

effectiviteit. Gelijktijdig kunnen observationele (registratie) studie de mogelijkheden bieden 

om nieuwe potentiele gasto-intestinale en hepatologische outcome resultaten te evalueren 

en te valideren. 

In aanvulling op klinische georiënteerde studies is het van het grootste belang is om ook 

basaal experimenteel onderzoek in relevante experimentele modellen te continueren. Met 

betrekking tot de ontwikkeling en de pathogenesis van CFLD zijn wij van mening dat de focus 

van onderzoek moet worden verlegt van galzoutcytotoxiciteit naar de lever/intestinale 

bacteriële flora interactie. De resultaten beschreven in dit proefschrift bieden een duidelijke 

onderbouwing voor de relatie tussen de CFTR afhankelijke verandering in de intestinale 

bacteriele flora, galzout metabolisme en daarmee ook potentieel met intestinale inflammatie. 

Hiermee lijkt het goed te rechtvaardigen om de focus van onderzoek te richten op intestinale 

bacteriële flora en bacteriële overgroei in CF condities. Hierbij zouden bijvoorbeeld de 

intestinale panethcellen, betrokken van de secretie van anti-bacteriel eiwitten in het 

intestinale lumen, ook bij CF een duidelijke rol kunnen spelen.  

Gebaseerd op onze bevindingen zou een andere logische onderzoekslijn de intestinale-lever 

as, in de regulatie van de enterohepatische kringloop en synthese van galzouten, in CF 

condities zijn. Onze resultaten tonen een duidelijk CFTR afhankelijk fenotype van de 

galzoutsynthese, de intestinale galzouttransformatie en het fecale galzoutverlies zien.  

Tenslotte zijn er de mogelijkheden met de recent nieuw ontwikkelde CF diermodellen. Recent 

werden het CF varken en de CF fretten beschreven als experimentele diermodellen voor 

Cystic fibrosis. (48, 49). De eerste resultaten van deze studies, in het bijzonder bij het CF 

varken, laten een duidelijk CFLD achtige fenotype zien(50). Deze bevindingen bieden 

duidelijke mogelijkheden om nieuwe studies te doen naar de ontwikkeling van CFLD. 
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Concluderen kunnen wij stellen dat, onderzoeksresultaten in dit proefschrift, aanvullende 

kennis bieden op het gebied van de gastro-intestinale en hepatologische aspecten van Cystic 

fibrosis. Wij zijn van mening dat deze resultaten, in combinatie met de huidige ontwikkeling 

van nieuwe curatieve therapieën voor CF, het gebruik van CF patiënten registratie data en de 

ontwikkeling van de nieuwe diermodellen zullen leiden tot een toegenomen begrip van de 

pathofysiologische mechanismen van CF en de behandeling van CF patiënten. 
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