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Vitamin A is an essential nutrient for healthy reproduction, vision, organ (re)generation, 

immune control and energy metabolism. Fortunately, our body very efficiently 

manages dietary uptake, storage and distribution of vitamin A to all tissues. By far the 

most vitamin A (>80%) is stored (as retinyl esters) in the liver, which also regulates 

controlled release to the bloodstream (as retinol) to distribute to vitamin A-demanding 

tissues. Even in the complete absence of vitamin A intake, a healthy liver can support 

normal circulating retinol levels for many months before vitamin A deficiency (VAD) 

kicks in, which typically reveals itself in night blindness and uncontrolled infections. 

Patients with chronic liver disease are believed to be at increased risk for developing 

VAD as their sick liver is unable to support efficient bile production for intestinal 

absorption of vitamin A. Moreover, the development of fibrosis leads to active release 

of vitamin A from the liver. However, there is still a lot of controversy about the effect 

of liver disease on vitamin A metabolism. 

In this thesis, we report a few remarkable observations that may change our view on 

the association between liver disease and VAD. Chapter 2 provides a detailed 

overview of the body vitamin A metabolism and its mutual interaction with bile acid 

metabolism. Hepatic vitamin A storage is a resultant of vitamin A esterification (via 

LRAT) and hydrolysis (via ATGL and PNPLA3). In chapter 3, we identified another 

novel enzyme, hormone-sensitive lipase (HSL), predominantly present in vitamin A 

storing hepatic stellate cells that contribute in the release of vitamin A from the healthy 

liver along with other enzymes (ATGL and PNPLA3). This indicates the presence of 

alternative pathways for the mobilization and release of vitamin A from the liver for 

distribution to extra-hepatic tissues. 

There are many reports that show that chronic liver diseases are associated with 

impaired vitamin A status.  In chapter 4, we reviewed the current knowledge about 

vitamin A metabolism in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and associated Type 

2 diabetes and metabolic syndrome. Most studies report that NAFLD is associated with 

systemic VAD. This is primarily based on levels of circulating retinol. Only few 

anecdotal reports analyzed hepatic vitamin A reserves (both retinol and retinyl esters).  

This prompted us to analyze hepatic vitamin A metabolism in more detail in chapter 

5. We indeed confirmed reduced hepatic retinol levels in 2 mouse models of NAFLD. 

In sharp contrast, hepatic retinyl palmitate (vitamin A storage) was increased and 

accumulated preferentially in hepatocytes in NAFLD as compared to the normal 

vitamin A-storing hepatic stellate cells in the healthy liver. This leads to retinol 



Summary 

 

253 
 

deficiency in liver, but not true VAD. Remarkably, efficient extraction of retinyl esters 

from fatty liver tissue was strongly influenced by the lipid extraction procedure applied, 

which may underlie the controversy between earlier previous reports that used different 

extraction protocols. 

Glycogen Storage Disease Ia (GSD Ia) patients are at risk to develop fatty liver and in 

chapter 6, we analyzed vitamin A metabolism in patients and mice to determine 

whether such patients may also be at risk for impaired vitamin A metabolism. Similar 

to NAFLD, hepatic retinol levels were reduced, while circulatory retinol levels were 

elevated in GSD Ia. In contrast to NAFLD, vitamin A reserves did not change in GSD 

Ia mice. These results indicate that GSD Ia patients are prone to develop circulatory 

hypervitaminosis A that may cause vitamin A-toxicity and contribute to disease 

symptoms including hepatic steatosis, hyperlipidemia and osteoporosis. 

Production of bile is one of the main functions of the liver. Bile acids are the major 

components of bile and they facilitate the absorption of lipid and lipid-soluble vitamins, 

including vitamin A, in the proximal part of the small intestine. Bile acids are 

endogenous ligands for the nuclear receptor Farnesoid X receptor (FXR). Ligand-

activated FXR regulates various vital functions in the liver related to lipid, glucose and 

protein metabolism. FXR-targeted therapies have shown therapeutic potential in 

NAFLD in several clinical trials. Vitamin A metabolites are well-known to (co)regulate 

bile acid metabolism. However, the possible role of FXR-activation on vitamin A 

metabolism was not studied before. In chapter 7, we show that FXR plays a vital role 

in maintaining effective storage of vitamin A in the liver. An impairment in FXR function 

may, therefore, increase the risk for developing VAD. Secondly, clinical available FXR-

targeted therapies also impaired hepatic vitamin A storage, which may be a desirable 

effect in NAFLD, but this could also further aggravate the disease symptoms with 

increased risks to develop VAD. 

In conclusion, hepatic vitamin A metabolism is heavily disturbed in chronic liver 

diseases but does not necessarily lead to true VAD. The clinically available therapies 

such as bile acids or FXR-agonists may fix or aggravate this metabolic impairment, 

though this still remains to be established in future studies. However, it seems clear 

that oral supplementation of vitamin A is unlikely to be of any therapeutic value for 

NAFLD patients. Thus, vitamin A metabolite-specific therapies may achieve more 

desirable outcomes in chronic liver disease. This thesis provides an outlook for future 

directions to target vitamin A metabolism in the treatment of chronic liver diseases. 
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In onze voeding is vitamine A mede essentieel voor een gezonde voortplanting, goed 

zicht, orgaan (re)generatie, regulatie van het immuunsysteem en energiemetabolisme. 

Op zeer efficiënte wijze wordt in ons lichaam de opname, opslag en transport van 

vitamine A naar alle weefsels gereguleerd. Verreweg de meeste vitamine A (> 80%) 

wordt opgeslagen (als retinylesters) in de lever. Ook reguleert de lever de afgifte aan 

bloed (als retinol), waarna het verder getransporteerd wordt naar weefsels die vitamine 

A nodig hebben. Zelfs wanneer er geen vitamine A wordt ingenomen kan een gezonde 

lever maandenlang het retinolgehalte in bloed op peil te houden voordat er vitamine A-

deficiëntie (VAD) optreedt, wat zich gewoonlijk uit in nachtblindheid en 

ongecontroleerde infecties. Men denkt echter dat patiënten met chronische 

leveraandoeningen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van VAD. Dit 

omdat door hun aangedane lever de galproductie niet optimaal genoeg is voor de 

intestinale absorptie van vitamine A. Bovendien leidt de ontwikkeling van fibrose tot 

het actief vrijkomen van vitamine A uit de lever. Toch zijn de meningen over het effect 

van leverziekte op vitamine A-metabolisme nog verdeeld. 

In dit proefschrift rapporteren we enkele opmerkelijke observaties die ons inzicht op 

de associatie tussen leverziekte en VAD kunnen veranderen. Hoofdstuk 2 geeft een 

gedetailleerd overzicht van het vitamine A-metabolisme in ons lichaam en de 

onderlinge interactie ervan met het galzuurmetabolisme. Opslag van vitamine A in de 

lever is het gevolg van de balans tussen verestering (via LRAT) en hydrolyse (via 

ATGL en PNPLA3) van vitamine A. In hoofdstuk 3 hebben we een ander nieuw enzym 

geïdentificeerd, hormone-sensitive lipase (HSL), welke voornamelijk aanwezig is in de 

hepatische stellaatcel waar vitamine A wordt opgeslagen. Samen met andere 

enzymen (ATGL en PNPLA3) draagt het bij aan de afgifte van vitamine A uit de 

gezonde lever. Dit wijst op de aanwezigheid van alternatieve routes voor de mobilisatie 

en afgifte van vitamine A vanuit de lever voor transport naar extrahepatische weefsels. 

Er zijn veel studies die aantonen dat chronische leverziekten geassocieerd zijn met 

een verminderde vitamine A-status. In hoofdstuk 4 hebben we de huidige kennis over 

vitamine A-metabolisme bij niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) en de daarbij 

geassocieerde diabetes type 2 en metabool syndroom besproken. De meeste studies 

tonen aan dat NAFLD is geassocieerd met systemische VAD. Dit is voornamelijk 

gebaseerd op de concentratie retinol dat in het bloed gemeten wordt. Slechts enkele 

anekdotische rapporten analyseerden vitamine A-reserves in de lever (zowel retinol 

als retinylesters). 
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Dit heeft ons ertoe aangezet om het vitamine A-metabolisme in de lever in hoofdstuk 

5 gedetailleerder te analyseren. We vonden inderdaad ook lagere retinol concentraties 

retinol in muizenlevers in 2 diermodellen van NAFLD. In tegenstelling hiermee was dat 

de concentraties retinylpalmitaat (vitamine A-opslag) in de lever sterk verhoogd waren 

en bleek voornamelijk in hepatocyten aanwezig te zijn in deze NAFLD levers, in plaats 

van in de hepatische stellaatcellen waar vitamine A normaliter in de gezonde lever 

wordt opgeslagen. Dit leidt tot retinoldeficiëntie in de lever, maar niet tot echte VAD. 

Opmerkelijk was dat een efficiënte isolatie van retinylpalmitaat uit vettig leverweefsel 

sterk werd beïnvloed door de gebruikte lipide-extractieprocedure. Dit kan mogelijk ook 

de oorzaak zijn van de controverse tussen eerdere studies die deze verschillende 

extractieprotocollen gebruikten. 

Patiënten met glycogeenstapelingsziekte type Ia (GSD Ia) hebben een verhoogd risico 

op het ontwikkelen van een vette lever. In hoofdstuk 6 hebben we het metabolisme 

van vitamine A bij GSD Ia patiënten en muizen geanalyseerd om te bepalen of deze 

ziekte mogelijk ook een verhoogd risico hebben op een ontregeld vitamine A-

metabolisme. Net als bij NAFLD waren ook in GSD Ia de retinol concentraties in de 

lever verlaagd, terwijl de concentraties in het bloed juist verhoogd waren. In 

tegenstelling tot NAFLD veranderden de vitamine A-reserves in de lever niet in GSD 

Ia muizen. Deze resultaten tonen aan dat GSD Ia-patiënten vatbaar zijn voor het 

ontwikkelen van hypervitaminose A (te hoge vitamine A waarden) in het bloed dat 

mogelijk zelfs vitamine A-toxiciteit kan veroorzaken en kan bijdragen aan 

ziektesymptomen, waaronder leververvetting (steatose),  te veel vetten in het bloed 

(hyperlipidemie) en botontkalking (osteoporose). 

De productie van gal is een van de belangrijkste functies van de lever. Galzuren zijn 

belangrijke componenten van gal en ze vergemakkelijken de absorptie van vetten en 

vet-oplosbare vitaminen, waaronder vitamine A, in het eerste deel van de dunne darm. 

Galzuren zijn lichaamseigen liganden die de nucleaire receptor Farnesoid X-receptor 

(FXR) kunnen activeren. Geactiveerd FXR reguleert verschillende vitale functies in de 

lever die verband houden met het metabolisme van vetten, suikers en eiwitten. Op dit 

moment wordt er veel onderzoek gedaan naar medicijnen die FXR activeren, omdat 

deze mogelijk een therapeutische werking kunnen hebben in patiënten met NAFLD. 

Vitamine A-metabolieten zijn in staat om het metabolisme van galzuren (mede) te 

reguleren. De mogelijke rol van FXR op het vitamine A-metabolisme is echter niet 

eerder geanalyseerd. In hoofdstuk 7 laten we zien dat FXR een essentiële rol speelt 
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in de effectieve opslag van vitamine A in de lever. Een afgenomen functie van FXR 

zou daarom het risico op het krijgen van VAD kunnen verhogen. Opmerkelijk was dat 

een experimenteel medicijn dat FXR activeert ook de opslag van vitamine A in de lever 

sterk verminderd. dit zou een positief effect kunnen zijn in patiënten met vette lever 

(NAFLD), maar het zou ook symptomen kunnen verergeren met daarbij verhoogde 

risico’s op de ontwikkeling van VAD.  

Als conclusie van het werk beschreven in mijn proefschrift kan ik zeggen dat 

chronische leveraandoeningen gepaard gaan met een sterk ontregeld vitamine A 

metabolisme in de lever, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs ook leidt tot echte 

vitamine A deficiëntie. Beschikbare (experimentele) medicijnen, zoals galzuren of 

FXR-agonisten, kunnen deze metabole stoornis verhelpen of juist verergeren, maar dit 

zal nog moeten worden geanalyseerd in toekomstige studies. Het is echter wel 

duidelijk dat orale vitamine A supplementen waarschijnlijk niet van enige 

therapeutische waarde zal zijn voor NAFLD-patiënten. Hiervoor zullen therapieën 

ontwikkeld moeten worden die zich richten op specifieke vitamine A metabolieten. 

Hiermee is dus zeker nog geen einde gekomen aan het belangrijke onderzoek naar 

de rol van vitamine A in chronische leverziekten. 
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