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INLEIDING

De lever vervult een belangrijke rol in de stofwisseling van het lichaam. De lever

betsaat uit diverse celtypen die elk hun eigen functie hebben. De hepatocyten

zijn het meest frequent voorkomende celtype in de lever. Ongeveer 80% van de

cellen in de lever zijn hepatocyten. Hepatocyten zijn gepolariseerde cellen. Dit

wil zeggen dat een deel van de hepatocytenmembraan grenst aan een bloedvat

(sinusoidale of basolaterale membraan) en het andere deel van de hepatocyten-

membraan grenst aan de galwegen (apicale of canaliculaire membraan). De

hepatocyten vervullen een aantal belangrijke functies waaronder (i) de stofwis-

seling van koolhydraten, vetten, eiwitten en hormonen en (ii) de vorming van

gal. Galsynthese is noodzakelijk voor een efficiënte vertering en absorptie van

vetten en in vet oplosbare vitaminen (vitaminen A, D, E en K) in de darm. Verder

komen er via de gal diverse lichaamsvreemde producten (onder andere medicij-

nen) en lichaamseigen afvalstoffen (waaronder bilirubine) in de darm terecht

zodat deze overbodige stoffen uit het lichaam kunnen worden verwijderd. 

De galstroom komt hoofdzakelijk tot stand door de uitscheiding van galzouten

door de hepatocyten in de galwegen. Dit wordt ook wel de hepatobiliaire gal-

zoutsecretie genoemd. Galzouten worden in de hepatocyten gevormd uit choles-

terol. Galzouten hebben detergerende eigenschappen. Ze veroorzaken schade

aan de membranen van cellen die grenzen aan de galwegen. Deze schadelijke

effecten van galzouten worden geneutraliseerd door fosfolipiden die in de gal

aanwezig zijn. Onder normale omstandigheden gaat de secretie van galzouten in

de gal gepaard met de uitscheiding van fosfolipiden en cholesterol. In de gal vor-

men de galzouten, fosfolipiden en cholesterol aggregaten met elkaar; de zoge-

naamde gemengde micellen. Deze gemengde micellen maken het transport van

vettige substanties mogelijk in het hoofdzakelijk waterige gal milieu. De hepato-

biliaire secretie van galzouten en fosfolipiden is een actief proces. Dit wil zeggen

dat de uitscheiding van galzouten en fosfolipiden in de gal energie kost. Deze

actieve secretie processen worden uitgevoerd door eiwitten die gelokaliseerd zijn

in de canaliculaire hepatocytenmembraan en behoren tot de familie van de ade-

nosine triphosphate (ATP) binding cassette (ABC) transport eiwitten. De galzout-

secretie vindt plaats door de bile salt export pump (BSEP) en de uitscheiding van

fosfolipiden wordt verricht door het multidrug resistance protein type 3 (MDR3)

eiwit. Dierexperimentele onderzoeken hebben gesuggereerd dat de transportei-

witten ABCG5 en ABCG8 verantwoordelijk zouden zijn voor de uitscheiding van

cholesterol in de gal. Of dit ook bij de mens zo is, is echter nog onduidelijk.

Cholesterol vormt een belangrijk bestanddeel van de membranen van alle
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lichaamscellen, en vormt daarnaast een bron voor de vorming van galzoutmole-

culen en steroidhormonen. Cholesterol wordt verkregen middels het dieet en het

wordt gesynthetiseerd door met name de lever. Een juiste cholesterol homeos-

tase in het lichaam is essentieel voor de gezondheid. De in de westerse wereld

veelvuldig voorkomende hypercholesterolemie berust op een te hoge plasma

concentratie cholesterol in de low density lipoprotein (LDL) fractie (het zoge-

naamde "slechte cholesterol"), en is geassocieerd met de ontwikkeling van athe-

rosclerose dat kan leiden tot hart- en vaatziekten. 

Verschillende virussen (bijvoorbeeld het hepatitis B of C virus), autoimmuun ziek-

ten (bijvoorbeeld autoimmuun hepatitis), medicijnen, drugs en erfelijke syndro-

men (bijvoorbeeld progressieve familiaire intrahepatische cholestase) kunnen

het normale functioneren van de lever belemmeren en ziekte veroorzaken met

uiteindelijk leverfalen. Patiënten met eindstadium leverfalen kunnen uiteindelijk

een levertransplantatie nodig hebben. De operatie procedure gaat gepaard met

een periode van ischemie en vervolgens recirculatie van de donor lever. Tijdens

de ischemische periode is de donorlever verstoken van bloedcirculatie waardoor

er onder andere geen zuurstof meer in de lever komt en de lever beschadigd

raakt. Na deze periode vindt er recirculatie (reperfusie) van bloed in de lever

plaats. Gedurende de ischemische periode heeft de lever zijn stofwisseling aan-

gepast van een zuurstofrijke naar een zuurstofarme stofwisseling. Met het her-

starten van de circulatie wordt de stofwisseling in de lever weer veranderd in een

zuurstofrijke stofwisseling. Direct na reperfusie moet de stofwisseling in de lever

nog herstellen, waardoor er kortdurend een relatieve overvloed aan zuurstof in

de lever is, wat leidt tot de vorming van vrije zuurstofradicalen die schadelijk zijn.

Cellen kunnen zichzelf beschermen tegen schade veroorzaakt door ischemie en

reperfusie (I/R) door activatie van het hemoxygenase-1 (HO-1) systeem. HO-1

is een enzym dat het schadelijke molecuul haem afbreekt. Het haemmolecuul is

een bestanddeel van onder andere hemoglobine. Haem bevat een ijzer molecuul

dat zorgt voor de vorming van vrije radicalen die schadelijk zijn. Bij de afbraak

van haem komen de effector moleculen: (i) koolstofmonooxide (CO), (ii) biliru-

bine en (iii) divalent ijzer vrij. Vrij ijzer wordt weggevangen door het eiwit ferri-

tine waardoor de schadelijke effecten van het vrije divalente ijzer molecuul wor-

den voorkomen. CO zorgt onder andere voor vaatverwijding zodat er een bete-

re bloedcirculatie is in de lever. Bilirubine heeft onder andere ontstekingsrem-

mende effecten en neutraliseert de gevormde vrije zuurstofradicalen.

Samengevat, worden de beschermende effecten van het HO-1 eiwit veroorzaakt

door de afbraak van het haemmolecuul en de gunstige effecten van de gevorm-

de CO en bilirubine moleculen. Hoewel men in diverse experimentele onderzoe-
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ken heeft kunnen laten zien dat de HO-1 effector moleculen beschermende

eigenschappen bezitten, is het bekend dat te hoge concentraties van de voor-

noemde HO-1 effector moleculen schadelijk zijn. Klaarblijkelijk is er een marge

waarbinnen HO-1 beschermende effecten heeft en daarbuiten niet of in minde-

re mate.  

Na de operatie kan er acute cellulaire afstoting plaatsvinden van de getransplan-

teerde lever. Acute cellulaire afstoting wordt gekenmerkt door infiltratie van de

lever met cytotoxische T lymfocyten (CTLs) die vervolgens voor ontsteking en

schade aan de lever en de galwegen zorgen. CTLs kunnen schade veroorzaken

door de moleculen perforine en granzyme-B uit te scheiden. Perforine perforeert

de cellen van de lever zodat granzyme-B de cel kan binnendringen en voor cel-

dood kan zorgen. De effecten van granzyme-B kunnen worden geblokkeerd door

het eiwit protease inhibitor-9 (PI-9). Aangetoond is dat een verhoogde activiteit

van PI-9 in getransplanteerde nieren de schadelijke effecten van infiltrerende

CTLs kan verminderen, wat leidt tot een veel minder uitgesproken vorm van

acute cellulaire afstoting.  

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis van de ver-

schillende ABC transporteiwitten die een belangrijke rol spelen bij het herstel van

het functioneren van de lever na transplantatie, en van de beschermende eigen-

schappen van HO-1 en PI-9 tegen de schadelijke effecten van respectievelijk

ischemie / reperfusie en acute cellulaire afstoting. 

Bij de mens zijn er alternatieve routes voor de uitscheiding van choles-

terol in de gal die niet gecontroleerd worden door ABCG5 en ABCG8

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de moleculaire mechanismen waarmee

cholesterol door het lichaam wordt uitgescheiden. Uit diverse experimenten met

muizen blijkt dat Abcg5 en Abcg8 een belangrijke rol spelen bij dit proces.

Patiënten met de erfelijke ziekte "sitosterolemie" hebben mutaties in één of

beide genen waardoor er een toegenomen absorptie is van cholesterol in de

darm en een verstoorde uitscheiding van cholesterol in de gal. De ziekte gaat

vergezeld met sterk verhoogde plasma cholesterol concentraties, de ontwikke-

ling van atherosclerose op reeds jonge leeftijd en het neerslaan van cholesterol

in pezen en de huid. Abcg5 en Abcg8 vormen gezamenlijk een functioneel trans-

porteiwit dat gelokaliseerd is in de canaliculaire hepatocytenmembraan. In mui-

zen worden sterke lineaire correlaties gevonden tussen de expressie van Abcg5

en Abcg8 genen en de hepatobiliaire secretie van cholesterol. Deze relatie sug-

gereert dat Abcg5/Abcg8 de hepatobiliaire cholesterol secretie in sterke mate

controleert. In hoofdstuk 2 hebben wij de relatie tussen ABCG5/ABCG8 en de



hepatobiliaire cholesterol secretie bij patiënten onderzocht die een levertrans-

plantatie ondergingen. We vonden een sterke relatie tussen de expressie van de

ABCG5 en ABCG8 genen. Dit suggereert dat er een gecoördineerde regulatie is

van beide genen en ondersteunt de gedachte dat ABCG5 en ABCG8 gezamenlijk

een functioneel transporteiwit vormen. Vervolgens analyseerden we de uitschei-

ding van galzouten, fosfolipiden en cholesterol na levertransplantatie. We von-

den dat er een geleidelijk herstel was van de hepatobiliaire secretie van galzou-

ten, fosfolipiden en cholesterol. De secretie van deze drie lipiden in de gal is sterk

met elkaar verweven. De secretie van galzouten stimuleert de fosfolipiden uit-

scheiding in de gal, en de fosfolipiden uitscheiding stimuleert de uitscheiding van

cholesterol in de gal. Bij een zeer geringe galzoutsecretie vonden we dat zowel

de concentraties aan fosfolipiden en cholesterol in de gal bij de patiënten zeer

laag waren. Onze bevindingen tonen aan dat de hepatobiliaire lipidensecretie bij

patiënten na levertransplantatie normaal verloopt. Hoewel de biliaire cholesterol-

secretie na de operatie geleidelijk aan toenam, nam de expressie van ABCG5 en

ABCG8 niet toe. Wij vonden geen correlatie tussen ABCG5/ABCG8 en de hepato-

biliaire cholesterolsecretie in onze patiëntenpopulatie in tegenstelling tot de

bevindingen bij de muis. De verschillen die er zijn tussen de beide species wor-

den gesteund door het gegeven dat er bij (genetisch gemodificeerde) muizen

waarbij het Abcg5/Abcg8 ontbreekt er geen hepatobiliaire cholesterolsecretie is,

terwijl er bij patiënten met sitosterolemie een tot ongeveer 50% gereduceerde

hepatobiliaire cholesterolsecretie is. De residuale hepatobiliaire cholesterolsecre-

tie bij patiënten met sitosterolemie en de afwezigheid van een correlatie tussen

ABCG5/ABCG8 en de hepatobiliaire cholesterolsecretie in onze humane studie

laten zien dat ABCG5/ABCG8 de hepatobiliaire cholesteroluitscheiding bij de

mens niet volledig controleert. Wij speculeren dat er mogelijk alternatieve,

ABCG5/ABCG8-onafhankelijke routes zijn die zorgen voor de hepatobiliaire cho-

lesterolsecretie in de mens die vooralsnog niet bekend zijn. 

Het snelle herstel van de galzoutsecretie in de gal na lever transplan-

tatie leidt tot het ontstaan van galwegschade

Na levertransplantatie treedt er herstel op van de diverse leverfuncties. Herstel

van lever functie wordt gekenmerkt door een geleidelijke toename van de gal-

productie. Hoewel de hepatocytenschade snel afneemt na levertransplantatie,

ontstaat er doorgaans galwegschade gedurende de eerste twee tot drie weken

na de operatie die daarna weer verdwijnt. Laatstgenoemde wordt gekenmerkt

door een toename van serum concentraties van γ-glutamyltransferase (γ-GT) en

alkalische phosphatase (ALP) welke meestal hun hoogste waarden bereiken
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gedurende de tweede postoperatieve week om daarna weer te gaan dalen. Onze

hypothese was dat er direct na levertransplantatie een verandering van galsa-

menstelling is opgetreden met een wanverhouding tussen galzouten en fosfoli-

piden in de gal met als gevolg het ontstaan van galwegschade. Bij kinderen met

de erfelijke ziekte "Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis" type 3 (PFIC3)

is er een afgenomen fosfolipidenuitscheiding in de gal terwijl de galzoutsecretie

normaal is. Het gevolg is dat door de detergerende effecten van galzouten de

membranen van cellen die grenzen aan de galwegen worden beschadigd. De

resultaten van dit onderzoek worden uiteen gezet in hoofdstuk 3. Direct na de

levertransplantatie vonden we dat de galzoutsecretie zich sneller herstelde dan

de fosfolipidenuitscheiding wat resulteerde in initieel sterk verhoogde

galzouten/fosfolipiden ratio's in de gal. Parallel hieraan werd na de operatie ook

BSEP significant hoger tot expressie gebracht vergeleken met intra-operatieve

BSEP expressie, terwijl de expressie van MDR3 onveranderd bleef na de opera-

tie. Histologisch onderzoek liet zien dat een hoge galzouten/fosfolipiden ratio in

de gal geassocieerd was met galwegschade. Het verlies van membraan gebon-

den γ-GT en ALP enzymen in de gal correleerde sterk met de hepatobiliaire uit-

scheiding van galzouten. De resultaten van deze studie laten zien dat het post-

operatieve herstel van hepatobiliaire galzoutsecretie gepaard gaat met het ont-

staan van galwegschade, welke in de regel gezien wordt gedurende de eerste

twee tot drie weken na levertransplantatie. We speculeren dat een toegenomen

hepatobiliaire galzoutsecretie in verhouding tot fosfolipidensecretie een mogelij-

ke bron zou kunnen zijn voor het ontstaan van tot nu toe onbegrepen vormen

van galwegschade die op een later tijdstip na levertransplantatie kunnen optre-

den. 

De hoogte van de hemoxygenase-1 expressie voor de levertransplan-

tatie correleert met de hoeveelheid leverschade en functie direct na de

transplantatie

In de hoofdstukken 4 en 5 wordt de HO-1 expressie in humane levers bestu-

deerd en gecorreleerd aan de hoeveelheid schade en functie van de lever direct

na de transplantatie. HO-1 expressie werd op drie tijdstippen gemeten: (i) vòòr

de operatie (aan het einde van de ischemie), (ii) ongeveer 3 uren na reperfusie

van de donorlever en (iii) 1 week na de transplantatie. Als controle groep, dien-

de een populatie van patiënten die geen levertransplantatie ondergingen. Deze

laatste groep van patiënten had een normale HO-1 expressie.
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Vòòr de operatie was de mediane HO-1 expressie reeds 3,4-keer hoger dan in

de controle groep (spreiding 0,7 tot 9,3-keer verhoogd). Om oorzaken te kunnen

vinden voor de grote spreiding in de toegenomen HO-1 expressie, werd de

getransplanteerde patiëntenpopulatie ingedeeld in twee groepen: (A) groep van

patiënten met een HO-1 expressie die minder dan 3,4-keer was toegenomen, en

(B) een groep van patiënten met een HO-1 expressie die meer dan 3,4-keer was

toegenomen. De donoren in groep A verkeerden niet in een slechtere conditie.

In beide groepen waren de klinische condities en behandelingen van de donoren

vergelijkbaar. Wij vonden dat de verschillen in toegenomen HO-1 expressie tus-

sen de beide groepen geassocieerd waren met een A(-413)T single nucleotide

polymorfisme (SNP). Het HO-1 gen met een A(-413)-allel wordt sneller afgele-

zen, wat resulteerd in een gemakkelijkere induceerbaarheid dan het HO-1 gen

met een T(-413)-allel. Donorlevers met een meer dan 3,4-keer toegenomen HO-

1 expressie waren vaker drager van een A(-413)-allel dan donorlevers met een

minder dan 3,4-keer toegenomen HO-1 expressie. 

Hoewel er in de literatuur gesuggereerd wordt dat een toegenomen HO-1

expressie beschermt tegen I/R-schade, vonden wij dat levers met een meer dan

3,4-keer toegenomen HO-1 expressie voor de transplantatie juist meer I/R-scha-

de vertoonden. Er was meer hepatocytenschade (toegenomen serum concentra-

tie van aspartaat aminotransferase (AST) en alanine aminotransferase (ALT)) en

een lagere galzoutsecretie dan bij levers die een minder dan 3,4-keer toegeno-

men HO-1 expressie hadden voor de operatie. Omdat de HO-1 effector molecu-

len: CO, bilirubine en ijzer in hoge concentraties schadelijk zijn, concluderen wij

dat de initieel hoge expressie van het HO-1 in groep B wel eens te hoog zou kun-

nen zijn geweest waardoor er meer I/R-schade is ontstaan. 

Opmerkelijk was dat in levers met een minder dan 3,4-keer toegenomen HO-1

expressie voor de operatie de HO-1 expressie na reperfusie sterk toenam, terwijl

in levers met een initieel meer dan 3,4-keer toegenomen HO-1 expressie de HO-

1 expressie na recirculatie sterk daalde. Laatstgenoemde suggereert dat bij een

reeds hoge HO-1 expressie voor de operatie, de HO-1 expressie niet meer ver-

der kan stijgen tijdens de reperfusiefase. Op basis van voornoemde bevindingen

deelden we de levers in naar hun vermogen om de expressie van HO-1 te ver-

hogen tijdens recirculatie. We vonden dat in de groep van levers die het vermo-

gen hadden om het HO-1 te induceren, de serum AST waarden direct na de ope-

ratie veel lager waren dan bij de patiënten waarbij de HO-1 expressie in de lever

niet toenam. Dit suggereert dat levers die tijdens reperfusie het HO-1 kunnen

induceren beter beschermd zijn tegen I/R-schade dan donorlevers die dit niet

kunnen. 
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Ondanks een betere postoperatieve uitkomst in de patiëntengroep met levers die

voor de operatie een minder dan 3,4-keer toegenomen expressie hadden van

HO-1, is het niet duidelijk of het nu een initieel mild toegenomen HO-1 expres-

sie is of het vermogen tot HO-1 toename tijdens reperfusie wat zorgt voor

bescherming van cellen. 

Hoewel er in diverse dierexperimentele onderzoeken is aangetoond dat het indu-

ceren van HO-1 voor transplantatie beschermd tegen I/R-schade, waarschuwen

onze bevindingen tegen een ongecontroleerde inductie van HO-1 bij patiënten

voor levertransplantatie met als doel om de hoeveelheid I/R-schade te beperken.

Wij veronderstellen dat een farmacologische vermeerdering van HO-1 voor de

transplantatie leidt tot een verdere stijging van de reeds toegenomen HO-1

expressie met als gevolg meer celschade in plaats van minder. Farmacologische

interventies zouden meer gericht moeten zijn op het induceren van de HO-1

expressie tijdens reperfusie en niet zozeer op het ophogen van HO-1 vòòr trans-

plantatie. 

Een hoge expressie van PI-9 tijdens levertransplantatie zou kunnen

beschermen tegen het ontstaan van vroege acute cellulaire afstoting

In hoofdstuk 6 hebben we de expressie van de beschermende moleculen pro-

tease inhibitor-9 (PI-9) en hemoxygenase-1 (HO-1) bestudeerd tijdens de ont-

wikkeling van vroeg (in de eerste postoperatieve week) optredende subklinische

afstoting van de donorlever. Acute cellulaire afstoting wordt onder andere geken-

merkt door infiltratie van de lever met cytotoxische T lymfocyten (CTLs) die ver-

volgens ontsteking en schade aan de lever en galwegen veroorzaken, wat leidt

tot toenemende afwijkingen bij laboratrium onderzoek. Er is dus dikwijls een kli-

nische presentatie bij acute cellulaire afstoting. Bij subklinische afstoting van de

lever is er geen klinische presentatie ondanks dat CTLs de lever infiltreren.

Patiënten met acute cellulaire afstoting van de lever dienen te worden behandeld

met extra medicijnen die zorgen voor meer immuunsuppressie (o.a. afname van

CTL vorming en functie), terwijl bij patiënten met subklinische afstoting van de

lever geen behandeling nodig is. 

Bovenstaande suggereert dat de potentieel schadelijke eigenschappen van CTLs

tijdens subklinische rejectie van de lever worden onderdrukt. Wij speculeren dat

er bij subklinische afstoting een toegenomen expressie is van de beschermende

/ immuunmodulerende moleculen PI-9 en HO-1. PI-9 blokkeert op een effectie-

ve wijze de schadelijke effecten van granzyme-B.

CTLs maken onder andere gebruik van de eiwitten perforine en granzyme-B om

cellen in de donorlever te beschadigen. Perforine en granzyme-B werken samen
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om dit te kunnen bewerkstelligen. Perforine maakt de membranen van de lever-

cellen kapot zodat granzyme-B ze kan binnendringen en voor celdood kan zor-

gen. In getransplanteerde levers waarin geen vroege afstoting werd aangetrof-

fen, was de hoeveelheid granzyme-B niet verhoogd. In zowel levers met acute

cellulaire afstoting als subklinische afstoting was het granzyme-B in sterke mate

aanwezig. Dit suggereert dat de CTLs in beide laatstgenoemde groepen van

getransplanteerde levers in gelijke mate proberen om celschade te veroorzaken.

Opmerkelijk was dat er een toegenomen expressie van PI-9 was tijdens de trans-

plantatie operatie in de levers die gedurende de eerste postoperatieve week sub-

klinische afstoting ontwikkelden. In levers waarin geen afstoting of acute cellu-

laire afstoting ontstond, was het PI-9 tijdens de operatiefase niet verhoogd. Dit

wijst er op dat de hoge expressie van PI-9 tijdens de operatie beschermend heeft

gewerkt tegen de schadelijke invloeden van CTLs die gedurende de eerste post-

operatieve week de levers infiltreerden. Dit kan betekenen dat PI-9 zorgt voor

het ontstaan van subklinische rejectie in levers waarin anders klinisch evidente

acute cellulaire rejectie zou zijn ontstaan. 

In levertransplantaten met zowel subklinische afstoting als acute cellulaire afsto-

ting bleek het HO-1 verhoogd tot expressie te komen (respectievelijk 1,9 en 3,1-

keer verhoogd). In de donorlevers die niet werden afgestoten was de expressie

van het HO-1 normaal. Gezien de celbeschermende effecten van een milde toe-

genomen HO-1 expressie,  speculeren wij dat de verhoogde HO-1 expressie tij-

dens subklinische en acute cellulaire afstoting van de lever heeft geleid tot een

beperking van de hoeveelheid celschade.

Conclusies en mogelijkheden voor verder onderzoek

Gedurende de laatste 10 tot 15 jaren is de kennis van diverse moleculair biolo-

gische processen die zich in de lever afspelen enorm toegenomen. Mede dank-

zij deze progressie begrijpen we de (patho-)fysiologische gebeurtenissen die in

de getransplanteerde lever plaatsvinden steeds beter. In de onderzoeken die in

dit proefschrift staan beschreven, hebben we ons gericht op het herstel van

leverfunctie en de rol van celbeschermende genen tijdens levertransplantatie bij

patiënten. De ontdekking van celbeschermende moleculen zoals het HO-1 en PI-

9 zijn erg belangrijk. Door meer kennis te vergaren over de functie en rol van

deze moleculen kunnen ze in de toekomst mogelijk worden gebruikt om het ont-

staan van leverschade ten gevolge van I/R of acute cellulaire rejectie te beper-

ken. Het onderzoek in dit proefschrift richt zich tot de moleculen HO-1 en PI-9,

en kan een basis vormen voor farmacologische interventie studies. Een molecuul

dat de hoeveelheid I/R-schade tijdens levertransplantatie zou kunnen reduceren
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is het HO-1 eiwit. In diverse dierexperimentele onderzoeken wordt er gepropa-

geerd om voorafgaand aan de transplantatieprocedure de HO-1 expressie op te

hogen zodat de hoeveelheid I/R-schade verminderd. In de klinische situatie von-

den wij dat de HO-1 expressie in de lever reeds was toegenomen vòòr de trans-

plantatie en dat deze toegenomen HO-1 expressie zelfs was geassocieerd met

meer I/R-schade. Gezien onze bevindingen denken wij daarom dat het farmaco-

logisch ophogen van de HO-1 expressie voor de transplantatie zelfs kan zorgen

voor meer leverschade in plaats van minder. Omdat er minder I/R-schade was in

levers waarbij de HO-1 expressie tijdens de transplantatie toenam, denken wij

dat beschermende effecten van HO-1 bewerkstelligd kunnen worden wanneer de

HO-1 expressie tijdens de operatie wordt opgehoogd. Gezien onze bevindingen

is er voorzichtigheid geboden bij het ongecontroleerd ophogen van de HO-1

expressie. Er dient eerst meer onderzoek gedaan te worden voordat er farmaco-

logisch geïntervenieerd kan worden in klinische situaties.

Een potentieel eiwit dat een rol zou kunnen spelen bij de preventie van vroege

acute cellulaire afstoting is PI-9. Uit diverse dierexperimentele onderzoeken en

onderzoeken waarbij er gebruik is gemaakt van cellijnen blijkt dat PI-9 op een

effectieve wijze de schadelijke effecten van granzyme-B blokkeerd. Wij denken

dat in een aantal van de door ons bestudeerde patiënten de toegenomen PI-9

expressie tijdens levertransplantatie heeft geleid tot een subklinische afstoting

van de lever in plaats van een vroege acute cellulaire afstoting. Er dient meer

onderzoek plaats te vinden om de rol van PI-9 in getransplanteerde levers te ont-

rafelen. 

Na de levertransplantatie vonden wij dat het herstel van de galzoutuitscheiding

in de gal paradoxaal resulteerde in een toename van de door I/R veroorzaakte

galwegschade. Hoewel de galzoutuitscheiding voor het herstel van de galstroom

zorgt, denken wij dat het ook kan bijdragen aan toegenomen schade van de gal-

wegen gedurende de eerste 2 tot 3 weken na de operatie. We hebben laten zien

dat het postoperatieve herstel van de galzoutuitscheiding gepaard gaat met het

achterblijven van de fosfolipidenuitscheiding in de gal. De galzouten die niet door

fosfolipiden geantagoneerd worden resulteren in een galsamenstelling met een

meer schadelijke compositie, wat zorgt voor additionele galwegschade. De ver-

schillen tussen de fosfolipiden- en galzoutuitscheiding kunnen mogelijk verklaard

worden door een trager postoperatief herstel van MDR3 activiteit vergeleken met

de BSEP transportfunctie. Gezien onze bevindingen, speculeren we dat de gal-

zouten in de gal ook een mogelijke rol kunnen spelen in de pathogenese van gal-

wegstricturen welke pas later na levertransplantatie ontstaan en een vooralsnog

onduidelijke oorzaak hebben (NAS, non-anastomotic biliary strictures).
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Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op het analyseren van de trans-

porter expressie en galsamenstelling bij patiënten met NAS.    

Naast galzouten en fosfolipiden vormt cholesterol een belangrijk bestanddeel van

de gal. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het transport van cholesterol door

de canaliculaire hepatocytenmembraan. In diverse onderzoeken met muizen

wordt gesuggereerd dat Abcg5 en Abcg8 een sterke mate van controle uitoefe-

nen op het proces van cholesteroluitscheiding. Hoewel wij een sterke correlatie

tussen de humane varianten ABCG5 en ABCG8 in de lever aantroffen, vonden we

geen directe relatie tussen ABCG5/ABCG8 expressie en de uitscheiding van cho-

lesterol in de gal na levertransplantatie. Onze bevindingen suggereren dat er bij

de mens ook andere routes zijn waarlangs het cholesterol door de lever in de gal

wordt getransporteerd welke niet gecontroleerd worden door ABCG5/ABCG8. Er

is meer onderzoek nodig om deze alternatieve routes van cholesteroluitscheiding

door de lever in de gal bij de mens te definiëren. 

Tot besluit kunnen we stellen dat onderzoek naar de moleculaire veranderingen

in het functioneren van de lever na transplantatie en het ontstaan van leverscha-

de belangrijke nieuwe gezichtspunten hebben opgeleverd in de pathofysiologi-

sche processen die geassocieerd zijn met levertransplantatie. Kennis van deze

processen leidt niet alleen tot het identificeren van nieuwe preventieve en the-

rapeutische strategieën om het functioneren van de getransplanteerde lever te

verbeteren, maar levert ook belangrijke informatie op dat buiten de grenzen van

orgaantransplantatie reikt. Zoals uit een tweetal onderzoeken in dit proefschrift

blijkt, kunnen pathofysiologische processen bij de mens substantieel verschillen

van die in het proefdier. Patiënten georiënteerd onderzoek vormen uiteindelijk

het ultieme bewijs van concepten en ziektemechanismen die relevant zijn voor

de vooruitgang in de moderne gezondheidszorg.    




