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Binnen de groep leverziekten wordt er onderscheid gemaakt tussen acuut leverfalen 
en chronisch leverfalen. Acuut leverfalen wordt gekenmerkt door massale celdood 
en gaat gepaard met functieverlies. Sterfte van hepatocyten, zowel via apoptose als 
necrose, is een belangrijk aspect van acuut leverfalen. Daarom zijn in deze groep 
interventies die de massale celdood kunnen voorkomen of verminderen 
waarschijnlijk effectief voor het behoud van leverfunctie. Chronisch leverfalen 
daarentegen leidt tot metabole verstoringen, o.a. van toxines en geeft irreversibele 
chronische leverschade. Dit gaat vaak gepaard met chronische ontsteking. Het 
gevolg en eindstadium van chronisch leverfalen is lever fibrosis en cirrose. 
Fibrogenese is in eerste instantie een beschermingsmechanisme van de lever als 
reactie op schadelijke stimuli en ter voorkoming van verdere beschadiging. Echter, 
opstapeling van extracellulaire matrix (type I en IV fibrillair collageen), ernstige 
leverschade en ongecontrolleerde ontsteking, zullen uiteindelijk leiden tot 
irreversibele lever fibrose en zelfs lever kanker. Het doel van dit proefschrift is om 
het effect van butanol-extract van de traditionele medicinale plant Ipomoea stolonifera 
(BE-IS) en vijf gezuiverde componenten van dit extract te onderzoeken in acute en 
chronische leverziekten, met name in inflammatoire leverziekten en lever fibrose in 
vivo and in vitro.  

In hoofdstuk 1 geven we een overzicht van de meest belangrijke celtypen van de 
lever en signaalcascades die van belang zijn in inflammatoire leverziekten. Tevens 
wordt een overzicht gegeven van traditionele geneeswijzen. 

In hoofdstuk 2 is het lever-beschermende mechanisme van BE-IS en haar vijf 
gezuiverde componenten onderzocht op de inflammatoire respons en 
galzout-geïnduceerde celdood in primaire hepatocyten in vitro. We tonen aan dat het 
ruwe extract van Ipomoea stolonifera en haar vijf gezuiverde componenten caspase-3 
activiteit sterk verminderen in hepatocyten die zijn blootgesteld aan het hydrofobe 
galzout glycochenodeoxycholic acid (GCDCA). Aangezien activatie van caspase-3 
een laat effect is van de apoptose-cascade en vrijwel altijd leidt tot celdood, is het 
voorkomen van caspase-3 activatie een beschermend effect van BE-IS en haar 
componenten. Naast het celbeschermende effect zijn ook de anti-inflammatoire 
eigenschappen van BE-IS en haar componenten onderzocht. Ontsteking in 
hepatocyten werd geïnduceerd door drie inflammatoire cytokines (TNFα, IL-1β en 
IFN-γ). Onze resultaten geven weer dat BE-IS en sommige van haar componenten, 
een anti-inflammatoire werking hebben. 

In hoofdstuk 3 hebben we twee muismodellen gebruikt voor fulminante hepatitis: 
het concanavalin A (Con A) model en het D-galactosamine/lipopolysaccharide 
(D-GalN/LPS) model, om de therapeutische eigenschappen van hesperetin, één van 
de gezuiverde componenten van Ipomoea stolonifera, te onderzoeken. Deze twee 
modellen verschillen van elkaar in pathogenese, maar ook wat betreft celtypen en 
cytokines die van belang zijn in de initiatie en onderhoudende fase van de 
fulminante hepatitis. Onze resultaten wijzen duidelijk in het richting van een 
lever-beschermend effect van hesperetin, zowel in LPS-geïnduceerde als in Con 
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A-geïnduceerde fulminante hepatitis. Hesperetin is namelijk in staat om 
TNFα-afhankelijke apoptose via de JNK signaaltransductie cascade te remmen, 
alsmede IFNγ expressie sterk te verminderen. Hesperetin lijkt dus een goede 
kandidaat voor de behandeling van zowel acute als chronische leverziekten, ook 
gezien de biologische beschikbaarheid van hesperetin bij orale inname en de 
bewezen veiligheid en tolerantie. 

Om het effect van esculetin als anti-fibrose medicament te onderzoeken, hebben we 
in hoofdstuk 4 ten eerste het directe effect van esculetin op stellaatcellen in vitro 
onderzocht, en ten tweede muizen blootgesteld aan het chronisch model van 
CCl4-geïnduceerde leverfibrose, waarin muizen de laatste twee weken van de 
behandeling met CCl4 ook met esculetin behandeld werden. We tonen aan dat 
esculetin meerdere anti-fibrotische eigenschappen heeft; onderdrukking van de 
activatie van stellaatcellen, vermindering van profibrotische markers als 
TGF-β/Smad en inductie van fibrogenolyse door verbetering van de MMP/TIMP-1 
balans. Tevens wordt de anti-oxidant capaciteit van de lever verbeterd door de 
GSH/GSSG ratio te verhogen. Esculetin is een non-competitieve remmer van 
5-lipoxygenase en 12/15-lipoxygenase. Deze enzymen zijn essentieel voor de 
synthese van leukotriënen en lipoxines, welke sterke pro-inflammatoire 
signaalmoleculen zijn. Onze resultaten suggereren dat de anti-fibrotische 
eigenschappen van esculetin, in ieder geval ten dele, lopen via remming van 
lipoxygenases, bijv. 5-LO en/of 12/15-LO. 

In hoofdstuk 5 presenteren we een vervolgstudie van het anti-fibrotische effect van 
esculetin, waarin de optimale toedieningsroute en duur van de behandeling met 
esculetin worden bepaald. Esculetin werd gestart als leverschade en het ontstaan van 
fibrose al was ingetreden, om de klinische situatie van patiënten met (chronische) 
leverziekten zoveel mogelijk na te bootsen. Esculetin werd gedurende maximaal één 
week gegeven; in de tweede, derde of vierde week van behandeling met CCl4. 
Opmerkelijk was dat een korte vroege behandeling met esculetin leverschade 
verminderde (lagere serum ASAT/ALAT waarden) alsmede de progressieve lever 
fibrose remde. Intraveneuze toediening van esculetin was het meest effectief in 
verminderen van serum transaminases, stellaatcel activatie markers (Collagen 1a1 en 
α-SMA expressie), alsook collageendepositie. Blijkbaar heeft esculetin een sterk en 
langdurig therapeutisch effect in CCl4-geïnduceerde leverschade en fibrose in 
muizen. 

In hoofdstuk 6 worden de resultaten van dit proefschrift bediscussieerd in het licht 
van de huidige stand van zaken in de literatuur wat betreft lever inflammatie en 
lever fibrose. Tevens wordt hierin een vooruitzicht gegeven voor de toepassing van 
onze bevindingen in de behandeling van patiënten met leverziekten. 

Samenvattend zijn natuurlijke producten, die beschikbaar zijn in miljoenen planten 
en kruiden, een rijke bron voor ontwikkeling van medicijnen. In dit proefschrift zijn 
de therapeutische componenten van één van deze medicinale kruiden, Ipomoea 
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stolonifera, aangetoond. Tevens verhelderen we de mechanismen hoe dit fulminante 
leverontsteking en lever fibrose onderdrukt. Om deze kennis toe te kunnen passen in 
klinische trials, zijn aanvullende studies nodig.
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Ongelooflijk! Het is eindelijk af! Het is geweldig om mijn voltooide PhD-thesis te 
zien. Ik ben ontzettend blij dat 4 jaar doctoraalstudie geleidelijk tot een einde komen. 
Er is een oud gezegde in China: "10 jaar hard studeren". De betekenis is dat er veel 
tijd en hard werken voor nodig is om een geleerde te worden. Gelukkig kan ik deze 
periode nu succesvol afsluiten met een doctorstitel aan de universiteit van 
Groningen.  

Op 22 april 2011 kwam ik in mijn eentje naar Nederland, naar Groningen, een rustige 
stad die vervuld is van een Europese sfeer. Zo begon mijn studie in een vreemd land. 
In het begin maakte ik me echt enige zorgen over of ik hier zou kunnen leven. Maar 
de vriendelijkheid en tolerantie van Nederlanders, en de MDL-familie die me hielp 
en zich om me bekommerde, zorgden ervoor dat ik de warmte van thuis voelde. Ik 
heb hier heel gelukkig geleefd en gestudeerd, en heb een nieuwe levensstijl mogen 
ervaren: geen al te grote druk, in het weekend kunnen gaan vissen, op Lab day 
kunnen golfen en varen met een boot, in de vakantie overal naar toe kunnen reizen 
en andere culturen leren kennen. 

Ik hou werkelijk van deze plaats, vanzelfsprekend afgezien van de enkele momenten 
dat het weer niet zo goed is. Waar ik het meest van hou is Groningen ingaan in april, 
de verse bloemen, het groene gras, en ook het oranje van Koninginnedag, als de hele 
stad prachtig versierd is. De 2 jaren hier hebben een diepe indruk op me gemaakt. 
Vanwege het sandwich-programma ging ik in 2013 terug naar China, om de andere 
helft van de experimenten te doen. Ik word niet als uitzonderlijk slim beschouwd, 
maar als ik iets doe wil ik het wel goed doen. Godzijdank ben ik met de hulp van 
begeleiders, collega's, vrienden en familie in staat om het doctoraalproject op tijd te 
kunnen voltooien. Hier wil ik graag oprecht tegen allen die mij geholpen hebben 
zeggen: "Bedankt!" 

Eerst wil ik uit de grond van mijn hart de 3 mensen bedanken die me begeleid 
hebben tijdens de doctoraalperiode: Prof. Ganggang Shi, Prof. Han Moshage en Prof. 
Klaas Nico Faber. Ik ben zeer vereerd dat ik 3 begeleiders mocht hebben die me 
samen geholpen hebben het doctoraalprogramma te voltooien.  

Han, herinner je je nog toen je voor de 1e keer naar Shantou kwam? Destijds, toen de 
lezing afgelopen was, had ik niet verwacht dat jij het initiatief zou nemen om met me 
te praten, en me te vragen om me aan te sluiten bij het programma en samen te 
werken, zodat uiteindelijk mijn droom om in het buitenland te kunnen studeren 
bewaarheid werd. Echt heel hartelijk bedankt! Hoewel je vanwege je werk vaak op 
reis was, en we niet veel mogelijkheden hadden elkaar in het lab te ontmoeten, vond 
ik het elke keer spannend als we een overleg hadden. Toen ik in 2012 in Amerika de 
AASLD-conferentie bijwoonde kon ik voor het eerst met jou alleen dineren. Je 
optimistische en sociale karakter en je voorliefde voor reiservaringen gaven me het 
gevoel dat we vrienden waren, i.p.v. dat je mijn supervisor was. Vanzelfsprekend wil 
ik je ook heel erg bedanken voor je voorstellen en begeleiding tijdens de studie. A 
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Klaas Nico, aha, jij bent heel humoristisch! Toen ik je net kende, liet je altijd als ik je 
naam noemde een kungfu houding zien, een diepe indruk op me achterlatend. Jij 
bent heel vriendelijk en benaderbaar. Elke dag genoot je samen met ons van de lunch. 
In het werk heb ik veel voordeel gehad van je consciëntieuze en zorgvuldige 
werkhouding, en van je inzicht in wetenschappelijk denken. Je verdient het echt om 
als "daily supervisor" gezien te worden. Als het tijd was voor ontspanning ging je 
samen met ons vissen en tafeltennissen, en maakte je foto's van ons. Ik bewonderde 
je geduld, niet alleen bij het woord voor woord en zin voor zin corrigeren van 
artikelen, maar ook als je mij als een vader leerde hoe ik aas moest maken en hoe te 
tafeltennissen. Klaas Nico, bedankt! 

Manon, ik weet nog steeds dat, toen Han mij voor de 1e keer naar het lab bracht, hij 
jou als eerste introduceerde. In het lab was je echt als een moeder, geduldig voor ons 
zorgend, en grote en kleine dingen in het lab regelend. Waar ik ook tegenaan liep, het 
kwam altijd als eerste in me op om jou vragen. Dat ging zover dat, toen je op 
vakantie was en ik je langere tijd niet zag, ik 's nachts zelfs een keer van je droomde. 
Toen je weer terug was op het werk was ik ontzettend blij. Jij doet dingen altijd op 
een nette en systematische manier, en zette alles van tevoren klaar. Daardoor leerde 
ik veel. Als ik denk aan de meerderheid van de experimenten (Cell culture, Caspase3, 
western, PCR, etc.), die zijn allemaal eerst samen met jou gedaan. Bedankt voor je 
hulp tijdens het doen van de experimenten. 

Tjasso, ik waardeer je ontzettend, hoewel je altijd grappen met me uithaalde. In het 
lab was jij om half 8 de 1e persoon die begon met werken. Jij bent een heel 
zorgvuldige werker, en zeer efficient. Elke keer als ik in het lab was kon ik jouw 
schaduw haastig voorbij zien komen. Bovendien bewonderden mensen ook de 
perfecte balans tussen werk en rust in jouw leven. Ik herinner me nog dat je me 
aanraadde om na het werk vakantie te nemen ("you deserved this!"). Daarom voelde 
ik me altijd heel goed als je van vakantie terugkwam en ons vrolijk je fotocollectie liet 
zien! Tjasso, het spijt me ontzettend dat ik je 2 keer problemen heb bezorgd. 1 keer 
was toen ik de deur van de vrieskist van -80 graden niet goed gesloten had, de 
andere keer toen ik je hulp vroeg om vloeibare stikstof voor me te regelen. Ik wil je in 
het bijzonder bedanken omdat je me 2 keer uit de brand hebt geholpen. Jouw 
instelling om tot het uiterste te gaan om anderen te helpen zal ik niet snel vergeten! 

Janette, ik wil jou ook bedanken voor je hulp bij het experiment met Esculetin 
(luciferase en transfection). 

Marjolein, jij bent een schattige, geduldige en hartelijke jonge vrouw. Je hebt een 
eigen stijl van wetenschappelijk denken. Het was fijn om met jou te discussiëren over 
het leven en het werk, omdat je me altijd inspireerde. Bedankt, en ook heel erg 
bedankt voor het helpen met de Nederlandse samenvatting. Je bent al afgestudeerd, 
en ik ben er zeker van dat je een uitzonderlijke arts zult zijn. Ik wens je ook geluk in 
het gezin! 
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Floris, jij bent de 1e PhD die ik leerde kennen, en je bleek onverwachts zelfs 
MD/PhD te zijn, geweldig! Je bent ook een intelligente en interessante man. Als je 
met jou praat stralen je ogen een scherpzinnigheid uit. Vaak heb je geweldige ideeen, 
waar mensen moeilijk greep op kunnen krijgen. Bedankt voor je hartelijke hulp!  

Esther, je hebt een eerlijk en oprecht karakter, bent volhardend in je experimenten en 
ijverig als je dingen moet doen. De vrolijkheid en het gelach van jou en Floris in het 
lab zorgde ervoor dat iedereen zich jong en blij voelde. Hoewel ik soms niet begreep 
wat jullie zeiden, kreeg ik er toch een goed gevoel door. Bedankt dat je me vanaf het 
begin begeleid hebt in het leren van het doen van experimenten.  

Mark, ik herinner me nog dat ik elke keer als ik je ontmoette en "Hello, Mark!" zei, jij 
altijd op jouw speciale manier "Hello, Jackey!" antwoordde. Heel erg bedankt voor 
die keer dat jij en Helen ons bij jullie thuis uitnodigden om vis te roken. Dat was mijn 
eerste keer en ik vond het geweldig. Ik bedank je ook voor de discussies die we 
gehad hebben en voor je hulp in het lab. Het allerbeste met je gezondheid. 

Anouk, ik herinner me nog die keer dat we bij jullie thuis te gast waren. Ik vind dat je 
je huis heel mooi ingericht hebt. Ik wil je ook bedanken voor je hulp en de voorstellen 
die je deed toen ik net begonnen was met de experimenten.  

Dear Shiva, thank you so much for helping. Although we only have been together for 
two years, you give me a lot of care and help. I still remembered the first time you 
are in the lab. Now 4 years passed, time also changed you to be a more open mind 
and talkative person. I love your attitude of life. Thank you very much for our 
collaborated work with esculetin. And I wish you my best for your future life and 
your new career in England! 

Bojana, heel erg bedankt voor die keer dat je me leerde hoe ik met fluorescent 
immunology moest werken.  

Aycha, je bent een ontzettend vriendelijke vrouw. Ik hou heel erg van je blonde 
haren en blauwgroene ogen, ontzettend mooi. Bedankt voor je hulp toen ik begon 
met cell culture (Th1 cell). Ook de beste wensen voor Raeven namens mij.  

Tim, bedankt voor het uitleggen van "western blot"-problemen, en het doen van de 
suggesties waardoor ik kon verbeteren.  

Ik bedank Dolf en Hilde voor hun hulp bij het omgaan met de vele procedurele 
problemen toen ik hier voor het eerst kwam.  

Overige LDS vrienden, bedankt voor jullie vriendschap en hulp!  

Verder wil ik i.h.b. mijn vriend Henk bedanken. Jouw niet aflatende passie voor en 
volhardendheid in het studeren van Chinees zijn een stimulans voor me. Hoewel ik 
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niet ben doorgegaan met het leren van Nederlands hebben we contact gehouden, en 
een goede vriendschap opgebouwd. Bedankt daarvoor, en ook heel erg bedankt voor 
het helpen met de vertaling.  

Ik zou nu graag in het Chinees een aantal mensen willen bedanken, de leraar, 
laboratoriumwerkers, en collega's van de medische faculteit van Shantou university 
medical college, maar ook mijn vrienden en geliefde familie.  
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致 谢 

博士论文已初成，历时四年的博士学习也终告尾声。中国有句古话叫做“十

年寒窗”，历经“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，在我三十而立之年

后，能取得荷兰格罗宁根大学的博士学位，为我的读书生涯画上圆满的句

号，我深感欣慰。 

2011 年 4 月 22 日，我独自一人来到荷兰，来到格罗宁根这个安静舒适，充

满欧洲气息的城市，开始我异国求学之旅。起初，我真的有些担心自己能

否在这里生存下来，但荷兰人的友善包容，还有 MDL 大家庭的关心帮助，

让我感受到家的温暖。在这里，我非常愉悦地生活学习，并体验了一种全

新的生活方式，没有太大的压力，周末可以出海钓鱼，Lab day 可以打高尔

夫、划船，假期可以四处游玩，领略各地风情。更有机会到各国去参加国

际学术会议。我真的很喜欢这里，当然除了有些时候天气不好。 我最喜欢

是进入四月的格罗宁根，鲜花、绿草，还有女王节的橙色（现在是国王节），

装点得整个城市非常美。两年的时光，Groningen 给我留下了难忘的印象。

由于联合培养博士的项目，2013 年 5 月我又返回中国汕头，完成另一半的

实验内容。 

致我的敬爱导师及汕头大学医学院 

在国内两年时间，我得到导师石刚刚教授的悉心指导和鼎力支持，使我能

有开阔的平台去完成自己的设想和实验。在这里，我感谢母校汕头大学医

学院，感谢汕医药理教研室，更由衷地感谢石老师对我硕士及博士长达七 A 
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年的无私指导和深厚的师生情谊。石老师，感谢您！祝愿您身体健康！ 

致帮助我完成课题的每一位 

我并不算是一个聪明的人，但每做一件事就想把它做好。我能如期完成这

项博士课题还要感谢汕医很多其他的老师，实验员，师兄师姐，师弟师妹，

在这里请允许我向所有帮助过我的每一个人诚挚地说一声：“谢谢！” 特

别感谢附一体检中心杨佩璇主任的提供测试所有生化学指标; 感谢附一中

心实验室蔡博治帮助多次组织切片; 感谢程訸，姜霁洋，沈岱菲，李丽君

在动物实验上大力帮助;感谢周巧玲，罗夏炯，陈伟东在 PCR，western blot

的帮助; 感谢汕医动物实验中心的谢仰民老师在动物实验上提供的方便;

感谢药理教研室陈一村，张艳美，高分飞，牛永东老师的指导。感谢汕医

黄东阳院长，霍霞处长，张建军科长的关心。由衷祝愿老师们工作顺利，

师弟师妹们锦绣前程！ 

致所有格村的小伙伴 

和我同年来到格罗宁根一同求学的很多朋友们，现在你们大多已毕业，虽

然在最后我们没有惜别，但还是要感谢你们曾经在那段一同走过的日子里，

给我的关心和温暖，谢谢你们！祝大家一切顺利！特别感谢孙铖，蓝菁，

在我初到荷兰时，是你们友善的帮助，让我很快地熟悉周围的生活，安顿

下来。感谢刘伟林，你是在实验室我见到的第一个中国人，还记得第一次

和你见面，你就说要有什么事就和你说，这个真的让这个初来乍到的我倍

感安心，谢谢你！祝你和家人、女儿生活愉快，工作顺利。荆洋，耿亚娜
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在离开荷兰两年后能认识你们真的很高兴，虽然我们相处的时间很短暂，

但是还要谢谢对我的照顾和帮助。也祝福你们的博士学习一切顺利！ 

致我最亲爱的爸爸妈妈 

妈咪老爸，看到你们的女儿即将成为一名博士，是不是很欣慰啊，这一切

真的离不开你们这么多年的辛苦培养。求学在外，很难有在家陪你们的时

候，感谢你们一直的理解与支持，让我没有负担去追求自己的理想！我爱

你们！  

致我的爱人 

亲爱的颜先生，感谢你一直的支持与鼓励，让我有足够的信心完成博士学

业。也感谢你在很多时候放下自己的工作， 来帮助我解决遇到的困难。更

感谢你在米兰给了我一个属于我们的家！ 

致我即将出生的女儿 

小麦子，好开心你能以这样一种独特的方式参加妈妈的博士答辩，和妈妈

共同经历见证这个特别的日子。你的到来，是上帝赐予我和爸爸的礼物，

也同时是我们进一步的成长的开始，我们细细地体会孕育你这个小生命的

奇妙，也慢慢地学习理解为人父母的不易。这段时间，诸事繁多压力好大，

对你也是呵护不够，但是我们的小麦子真的好懂事，在妈妈最难的时候，

静静地陪着我一起走过。在这里，我也要感谢你，爱你小麦子！我们期待

你的出生！ A 
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Xueting Bai was born on August 19, 1984 in Taiyuan, Shanxi, China. She was born in 
an inland city, and therefore, from her youth, she always dreamt to go South and see 
the sea. Her dream became true when she graduated from college and entered 
Shantou University Medical College for her master in September 2008. Shantou is 
located on the coastline of the South Sea of China. During her three years of study, 
she was immersed into the culture of research and science and also the first results 
(published papers) gave her more confidence to continue her studies.  

In 2010, fortunately, there was a fantastic opportunity to join the sandwich PhD 
program in collaboration with the University of Groningen. She grasped the 
opportunity with both hands and started a brand new life in Groningen, the 
Netherlands. In Groningen, she called herself Jackey. Everybody knows her by this 
name and all like her very much because of the eternal smile on her face. She also 
enjoyed many amazing experiences, like traveling, dancing and fishing. She likes 
photography very much and all her emotions and feelings were recorded and 
presented, although sometime she was alone. In 2013, she had the day of her life: 
marriage ceremony on July 29. She was so happy and excited to be a bride and get 
married to her right MAN, Yunsong Yan. This was definitely an unforgettable day in 
her whole life.  

Dedicated to her belief and with hard work, she finally finished all experiments in 
China and Holland, and was rewarded the doctorate degree from the University of 
Groningen. During the 4 years of her PhD, she focused her research on the 
investigation of natural compounds for the treatment of hepatic inflammatory 
disorders and liver fibrosis. Many studies were performed using mice and it was 
extremely hard time to raise and care for the mice:  “Actually, you have to treat and 
care for them as your babies every day in order to have good results” she said. These 
experiences could be very useful in the next step of her career.  

In 2015, she moved to Milan, Italy and lived together with her husband. It was really 
a new start for her as a wife and in November 2016, she will become mother. Her life 
will again change very much when the little girl comes. Good luck, Jackey! God bless 
you! 
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