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Relevantie 

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), in het Nederlands niet-alcoholische 

vetleverziekte, is wereldwijd de meest voorkomende leverziekte en heeft een 

prevalentie van 20-30% in Westerse landen [1, 2]. Aangezien NAFLD vaak gezien 

wordt bij patiënten met overgewicht, obesitas en diabetes, wordt verwacht dat de 

prevalentie, evenals de prevalentie van overgewicht, obesitas en diabetes, de 

komende jaren verder toe zal nemen. Twintig tot dertig procent van de patiënten met 

NAFLD ontwikkelt niet-alcoholische steatohepatitis (NASH), fibrose, cirrhose en in 

sommige gevallen hepetocellulair carcinoom. Steeds meer patiënten ontwikkelen een 

dermate ernstige leverschade dat ze aangewezen zijn op een levertransplantatie. Van 

het aantal patiënten dat een levertransplantatie krijgt, neemt het aandeel van 

NAFLD/NASH patiënten toe. In 2009 kreeg in de Verenigde Staten 9,7% van de 

patiënten met een levertransplantatie een nieuwe lever i.v.m. NASH [3]. Op dit 

moment is NASH op hepatitis C na zelfs de meest voorkomende ziekte onder mensen 

die op de wachtlijst staan voor een levertransplantatie in de Verenigde Staten [4]. Er is 

sprake van een verhoogde mortaliteit onder NAFLD patiënten t.o.v. de algemene 

populatie t.g.v. sterfte aan hart- en vaatziekten en kanker en door lever-gerelateerde 

sterfte. In Nederland werd in 2011 voor 92 miljoen euro uitgegeven aan zorgkosten 

gerelateerd aan leverziekten, waaronder NAFLD [5]. Ook hierin is een stijging 

zichtbaar t.o.v. 2007 (73 miljoen euro) en 2003 (54 miljoen euro) [5]. 

De kennis rondom de pathogenese van NAFLD is groeiende. Het is duidelijk dat bij de 

pathogenese veel verschillende processen betrokken zijn. Het beeld is echter nog niet 

compleet en er worden nog steeds nieuwe factoren gevonden die bijdragen aan de 

ontwikkeling en progressie van NAFLD. Hoewel er al veel onderzoek verricht is naar 

het zoeken van een medicamenteuze behandeling voor NAFLD, is er tot op heden nog 

geen medicamenteuze behandeling geregistreerd. Het onderzoek dat gepresenteerd 

wordt in deze thesis draagt bij aan een verder begrip van de pathogenese van NAFLD 

en geeft nieuwe inzichten die bijdragen aan de ontwikkeling van medicamenteuze 

therapieën. 

Doelgroepen 

De onderzoeksresultaten uit deze thesis zijn vooral van belang voor patiënten met 

NAFLD. Tot op heden worden leefstijl interventies zoals een gezond dieet en meer 

beweging als belangrijkste behandeling gezien. Het is voor veel mensen echter 
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moeilijk om zich voor langere tijd aan de voorgestelde levensveranderingen te 

houden, omdat het veranderen van een gewoonte zeer complex is. Uit studies die 

leefstijl interventies onderzocht hebben, blijkt compliantie een groot probleem te zijn 

[6]. Een medicamenteuze behandeling die toegevoegd wordt aan een behandeling met 

leefstijl interventies zou ondersteuning kunnen bieden om ontsteking en de gevolgen 

voor het lichaam te behandelen zodat complicaties als hart en vaatziekten, diabetes en 

kanker teruggedrongen kunnen worden. 

Activiteiten/producten 

Hoewel de onderzoeksresultaten uit deze thesis niet direct tot een medicamenteuze 

behandeling voor NAFLD leiden, worden wel stappen gezet om een gerichte therapie 

te vinden. Inzicht in pathofysiologische processen vormt de basis voor een beter 

begrip van het ontstaansmechanisme, de factoren die ziekte verergeren en 

aangrijpingspunten voor diagnostiek en therapie. 

Er zijn op het moment verschillende voedingssupplementen verkrijgbaar die claimen 

de werking van de lever te ondersteunen (fig. 1). In veel van deze supplementen zit 

onder andere mariadistel, een bron van de flavonoïd silymarine. Ook groene thee 

concentraat, met daarin de flavonoïd epigallocatechine gallaat wordt in een aantal 

supplementen verwerkt. Deze supplementen bestaan echter uit allerlei mengsels met 

een scala aan stoffen waarbij er geen rekening wordt gehouden met interacties tussen 

de verschillende stoffen. Ook is niet duidelijk is hoeveel van elke stof wordt 

opgenomen in het maag-darmkanaal. Wanneer er in toekomstig onderzoek één 

flavonoïd of meerdere flavonoïden naar voren komen die werkzaam zijn tegen de 

progressie van NAFLD, zullen deze in het beste geval verwerkt moeten worden in een 

tablet of capsule. Bij het mogelijke voorschrijven van een flavonoid dient rekening te 

worden gehouden met het dieet van de patiënt en de actieve stoffen die hierin 

voorkomen. 
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Figuur 1. Voedingssupplementen met o.a. flavonoïden die claimen de werking van de lever te 

ondersteunen. 

Innovatie 

In de studies die beschreven zijn in dit proefschrift zijn verschillende nieuwe 

hypothesen onderzocht. Verhoogde citraat waarden werden nog niet eerder 

beschreven in NAFLD patiënten. Ook werd citraat in eerder onderzoek niet 

gerelateerd aan de pathogenese van NAFLD. 

Tevens werd niet eerder onderzocht of SOD2flox/flox/Alb-Cre muizen met een lever 

specifieke SOD2 knockout een goed proefdiermodel zouden kunnen zijn om het begin 

van ontsteking in NAFLD te onderzoeken. 

Hoewel verschillende flavonoïden al eerder onderzocht werden in proefdiermodellen 

van NAFLD, werd nog niet eerder een duidelijk overzicht gegeven van de 

pathogenetische processen in NAFLD waarop flavonoïden aangrijpen.  In dit 

proefschrift wordt voor het eerst  het effect van de flavonoïd MonoHER onderzocht in 

een proefdiermodel van NAFLD. 

Planning 

De onderzoeken die zijn beschreven in dit proefschrift gegenereren verschillende 

nieuwe hypothesen die het fundament vormen voor gericht vervolgonderzoek. Met dit 

vervolgonderzoek kan de pathogenese van NAFLD verder worden uitgediept. Een 

belangrijk aspect is om na te gaan of er, gezien de heterogene patiëntgroep, 
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subgroepen van patiënten zijn waarin een specifiek complex aan factoren de 

progressie van NAFLD naar NASH veroorzaakt. Wanneer zo’n specifiek complex 

geïdentificeerd is, is de volgende stap om te onderzoeken welke specifieke 

behandeling die aangrijpt op de betrokken factoren geschikt is voor die subgroep. Ook 

de rol van citraat in NAFLD en de progressie naar NASH dient onder de loep genomen 

te worden. De eerste stap hierin is om in een grote patiëntgroep te onderzoeken of 

citraat spiegels inderdaad gerelateerd zijn aan de ernst van leverschade bij NASH. 

Op het gebied van proefdiermodellen zou nog verder onderzoek gedaan kunnen 

worden, in het bijzonder naar eventuele overeenkomsten in de pathogenese van 

NASH bij de LDL-receptor knockout muizen en NASH patiënten.  

Voor de behandeling van NAFLD verdienen flavonoïden, en vooral MonoHER, nader 

onderzoek. Naast de flavonoïden zelf dienen ook hun metabolieten in dit onderzoek te 

worden meegenomen. Met name het effect van deze verbindingen op de adaptieve 

respons verdient nader onderzoek. 
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