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1. Abstract 

Inleiding 

Levercirrose ontstaat als gevolg van levercelnecrose, gevolgd door fibrose en vorming van 

nodules. Tussen 4% en 47% van de patiënten met een chronische leveraandoening ontwikkelt 

uiteindelijk het hepatopulmonaal syndroom (HPS). In de pathogenese van dit syndroom staat 

microvasculaire dilatatie in de pulmonale arteriële circulatie centraal. Verschillende vasoactieve 

factoren waaronder endotheline-1 (ET-1), tumor necrosis factor-α (TNF-α), stikstofoxide (NO) 

en koolstofmonoxide (CO) spelen een rol in deze vasodilatatie.  

Tot op heden bestaat enkel een ratmodel voor het HPS. Gezien de voordelen die een muismodel 

met zich zou meebrengen, is een eerste objectief van deze masterproef de validatie van een 

muismodel voor het HPS. 

In hoeverre structurele afwijkingen zoals angiogenese een rol spelen in de pathogenese van HPS 

werd totnogtoe nog niet onderzocht. Een tweede doel van deze masterproef is dan ook het 

bestuderen van het aandeel van angiogenese in het HPS. Angiogenese blijkt een belangrijk 

pathofysiologisch proces te zijn in het experimenteel HPS en dit biedt mogelijks een nieuw 

therapeutische doelwit. 

Methodologie 

Er werd gebruik gemaakt van muizen met een genetische achtergond Sv129 50%/Swiss 50%.  

Ter validatie van het diermodel werd secundaire biliaire cirrose (CBDL, Common Bile Duct 

Ligation) geïnduceerd. Als controlemodel werden Sham-geopereerde muizen gebruikt. Om 

cirrose te evalueren werden een aantal macroscopische bevindingen (ascites, icterus, toename van 

het lever- en miltgewicht) gebruikt en portale drukken gemeten. Arteriële bloedgasanalyse en 

bepaling van de shuntfractie werden gebruikt om het hepatopulmonaal syndroom aan te tonen. 

Verder werden histologische kleuringen en een ELISA voor TNF-α uitgevoerd. Kweken van 

mesenteriale lymfeknopen, als bewijs van bacteriële translocatie, werden ganalyseerd. 

Om de rol van angiogenese in het HPS na te gaan, werden immunohistochemische kleuringen 

voor CD31, VEGF en ELISA’s voor VEGF, PlGF, sVEGFR1 verricht. Tot slot gebeurde op de 

verworven data statistische analyse. 
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Resultaten 

Als macroscopische bevindingen kunnen een toename in lever- en miltmassa, icterus en ascites 

gezien worden in de CBDL-groep. Verder wordt bij de CBDL-muizen een gedaalde arteriële 

zuurstofspanning en een toegenomen shuntfractie vastgesteld. Er kan ook een significante 

stijging in het aantal positieve kweken van mesenterische lymfeknopen en in de 

serumconcentratie van TNF-α geobserveerd worden bij deze muizen, in vergelijking met Sham-

geopereerde muizen. Er is een significante toename in portale druk in de CBDL-groep. Aan de 

hand van de sirius-red kleuring kan levercirrose vastgesteld worden bij de CBDL-muizen, terwijl 

de haematoxiline/eosine kleuring een cellulair infiltraat in de longen toont waarvan de aard door 

middel van verder onderzoek dient bepaald te worden. 

Er wordt een significant hoger aantal bloedvaten gezien in de CBDL-groep. Aan de hand van de 

resultaten van verschillende ELISA’s wordt een opregulatie van VEGF (vanaf 2 weken na 

inductie), PlGF (langer aanhoudende stijging dan VEGF), sVEGFR1 (vanaf 5weken na inductie), 

en een daling van de sVEGFR1/PlGF-ratio bij de CBDL-muizen vastgesteld. 

Discussie  

In kader van het eerste luik van deze masterproef, namelijk validatie van het muismodel, pleiten 

een aantal macroscopische bevindingen en een verhoogde portale druk, voor de aanwezigheid 

van ernstig leverlijden bij de CBDL-muizen. De gedaalde arteriële zuurstofspanning en 

toegenomen shuntfractie bij CBDL-muizen vormen sterke argumenten voor de aanwezigheid van 

het hepatopulmonaal syndroom. Aan de hand van een verhoogd aantal positieve kweken van 

mesenterische lymfenodi en een verhoogd TNF-α-serumgehalte, kan tot bacteriële translocatie bij 

CBDL-muizen besloten worden. 

Wat betreft de angiogenese kan inderdaad een verhoogd aantal bloedvaten worden vastgesteld in 

de longen van CBDL-muizen, evenals een opregulatie van VEGF, PlGF, sVEGFR1, en tot slot 

een daling van de sVEGFR1/PlGF-ratio. Dit alles pleit voor een belangrijke pro-angiogenetisch 

effect in de CBDL-groep, in vergelijking met de Sham-geopereerde muizen, en dus een 

belangrijke indicatie voor een rol van angiogenese in de pathogenese van het HPS. 

Voorts is er nog verder onderzoek nodig om te kijken of deze resultaten zich consistent 

verderzetten in volgende experimenten, aangezien de bevindingen van deze masterproef, doch 

veelbelovend, onvoldoende zijn om definitieve besluiten te trekken. 
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2. Inleiding 

2.1 Levercirrose en portale hypertensie 

Cirrose is het gevolg van necrose van levercellen gevolgd door fibrose en vorming van nodules. 

Hierdoor wordt de normale leverarchitectuur ernstig verstoord en is er interferentie met de 

doorbloeding en functie van de lever. 

Levercirrose kent meerdere oorzaken waarvan alcohol in de Westerse wereld het meest frequent 

is. Op wereldniveau daarentegen zijn virale infecties het belangrijkste etiologisch agens.  

Aan de basis van de pathogenese liggen inflammatie, necrose en uiteindelijk fibrose, wat 

geïnitieerd wordt door activatie van de stellaatcellen (itocellen, HSC). Deze stellaatcellen worden 

geactiveerd door hepatocyten, Kupffer cellen, verschillende cytokines en hun receptoren, 

reactieve zuurstofradicalen en andere paracriene en autocriene signalen. Geactiveerde 

stellaatcellen differentiëren tot myofibroblasten met contractiele eigenschappen en de potentie 

om collageenvezels te secreteren. Contractie van deze geactiveerde cellen geeft finaal aanleiding 

tot een verstoorde vascularisatie/hypoxie en toegenomen weerstand van de doorbloeding. 

Multiple afwijkingen kunnen wijzen in de richting van de diagnose van levercirrose: klinische 

afwijkingen (bij gedecompenseerde cirrose: icterus, schaarse lichaamsbeharing, palmair 

erytheem, gonadale atrofie, spider naevi,…), biochemische veranderingen (serum albumine en 

prothrombine-tijd als parameters voor de leverfunctie), gestegen leverenzymes, cirrotische 

ombouw van de lever op beeldvormend onderzoek (echografie, CT, en MRi), maar de gouden 

standaard blijft de leverbiopsie. De leverbiopsie heeft het bijkomend voordeel dat het de ernst en 

de oorzaak van de cirrose kan vaststellen. 

Medicamenteuze behandelingen en bestrijding van het uitlokkend agens zijn erop gericht de 

leverfunctie te stabiliseren. De enige curatieve behandeling van decompenseerd leverlijden tot 

op heden bestaat uit levertransplantatie.  

De prognose van levercirrose is wisselend, en hangt in belangrijke mate af van het al dan niet 

optreden van klinische complicaties, ondermeer: varices, ascites, portosystemische 

encefalopathie, hepatocellulair carcinoma, het hepatorenaal syndroom en het hepatopulmonaal 

syndroom. 

Levercirrose gaat gepaard met het ontstaan van portale hypertensie (PHT). Deze is bij cirrose 

van het intrahepatische sinusoïdale type ten gevolge van de verstoring van de normale 
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weefselarchitectuur. De normale portale druk bedraagt 5-8mmHg, met slechts een kleine 

drukgradiënt tussen de Vena Porta en de Venae Hepaticae. Wanneer de portale druk hoger dan 

10-12mmHg wordt, spreekt men van PHT. Tengevolge van deze PHT ontstaan porto-systemische 

collateralen die aanleiding geven tot de belangrijkste klinische complicaties van levercirrose. 

Deze hebben als voorkeursplaatsen de gastro-oesofagale junctie (waar potentieel 

levensbedreigende bloedingen kunnen ontstaan bij ruptuur), het rectum, de Vena Renalis sinistra, 

het diafragma, het retroperitoneum en de abdominale wand via de Vena Umbilicalis.  

(Kumar and Clark, 2005) 

 

2.2 Het hepatopulmonaal syndroom 

2.2.1  Definitie en prevalentie 

Het hepatopulmonaal syndroom (HPS) is het gevolg van intrapulmonaire vasculaire dilataties, en 

wordt gekenmerkt door een klinische triade van: 

- Leveraandoening en/of portale hypertensie. 

- Toegenomen alveolo-arteriële zuurstofgradiënt bij een patiënt die lucht op 

kamertemperatuur inademt. 

- Intrapulmonaire vasculaire dilataties (capillair, precapillair, arterio-veneuze 

malformaties), voornamelijk in de basale delen van de long. 

De prevalentie van het hepatopulmonaal syndroom bij patiënten met een chronische 

leveraandoening ligt tussen 4% en 47%. (Colle et al.,2007) 

 

2.2.2  Pathofysiologie 

Het pathogenetisch kenmerk van het hepatopulmonale syndroom is de microvasculaire dilatatie 

in de pulmonale arteriële circulatie. 

In het humane HPS wordt er verondersteld dat deze vasodilatatie het gevolg is van excessieve 

vasculaire productie van vasodilatoren, waaronder stikstofmonoxide (NO) de voornaamste is. 

(Palma and Fallon, 2006) 

Leverbeschadiging en/of portale hypertensie stimuleren de vrijstelling van endotheline-1 (ET-1), 

tumor necrosis factor-α  (TNF-α) en cytokines, en mediëren bovendien vasculaire shear stress. 
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In het experimenteel hepatopulmonaal syndroom zijn de EndothelineB(ETB)-receptoren 

opgereguleerd in de endotheliale wand van de pulmonale vaten en gaan deze (o.a. onder invloed 

van het hepatisch ET-1), endotheliaal stikstofoxide synthase (eNOS) activeren tot de productie 

van stikstofoxide (NO). NO is een belangrijke vasodilatator en draagt in grote mate bij tot de 

intrapulmonaire vasculaire dilataties. Onder invloed van TNF-α gaan macrofagen accumuleren in 

het pulmonaire vaatbed en zal NO geproduceerd worden via activatie van induceerbaar 

stikstofoxide synthase (iNOS). Ook andere vasodilatatoren zoals koolstofmonoxide (CO), 

vrijgesteld door haemoxygenase-1 (onder andere induceerbaar in macrofagen), dragen bij tot de 

intrapulmonaire vasodilatatie. (Colle et al.,2007) 

In hoeverre naast vasoactieve factoren ook structurele afwijkingen (bv. nieuw bloedvatvorming 

of angiogenese) een rol spelen in de pathogenese van HPS werd tot op heden nog niet bestudeerd. 

In een experimenteel cirrosemodel bij ratten werd via elektronenmicroscopie reeds een verhoogd 

aantal pulmonale vasculaire capillairen waargenomen, maar de hierbij betrokken specifieke 

mediatoren en signaalpathways blijven onduidelijk. (Schraufnagel et al., 1997) 

 

 

 

 
Figuur 1: Het hepatopulmonaal syndroom. (Palma and Fallon,2006) 
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2.2.3  Diagnose 

In een patiënt met levercirrose kan de diagnose van HPS bevestigd worden door het uitvoeren 

van een aantal bijkomende onderzoeken: 

- Arteriële hypoxemie wordt gedefinieerd als een PaO2 van minder dan 70 mmHg, hoewel 

een toegenomen alveolo-arteriële partiële zuurstofdruk-gradiënt (A-a) O2 van meer dan 

20 mmHg voldoende is om de aanwezigheid van gasuitwisselingsstoornissen vast te 

stellen. De diagnose wordt dus gesteld door het berekenen van een leeftijdsaangepaste (A-

a) O2-gradiënt > 20 mmHg via het bepalen van arteriële bloedgassen. 

- Contrast-echocardiografie 

- Een technetium99m-gelabelde macroaggregaat-albumine scan kan gebruikt worden om de 

shuntfractie te kwantificeren. 

- De 100% oxygenatie-test kan de recht-links-shuntfractie meten. 

- Pulmonaire angiografie kan gebruikt worden om een onderscheid te maken tussen de 2 

radiologisch verschillende patronen (type 1 of type 2) van het HPS. 

- Hoge resolutie-CT 

De differentiaal diagnose stelt zich met portopulmonaire hypertensie. Dit is soms geassocieerd 

aan milde hypoxemie, maar zelden aan ernstige hypoxemie en wordt frequent verward met het 

hepatopulmonaal syndroom. In het geval van portopulmonaire hypertensie wordt de obstructie 

van de pulmonaire bloedstroom veroorzaakt door vasoconstrictie, alsook door proliferatie van de 

endotheel- en gladde spiercellen, in situ thrombose en plexogene arteriopathie. De differentiaal 

diagnose kan gesteld worden door het uitvoeren van een echocardiografie.  

(Colle et al.,2007) 

 

2.2.4  Klinische manifestaties 

Progressief optredende dyspnoe, hoofdzakelijk inspanningsgebonden, is de meest voorkomende 

klacht, echter aspecifiek. Platypnoe (i.e. kortademigheid die verergert bij het rechtop zitten en 

verbetert bij ruglig) en orthodeoxy (i.e. hypoxemie verergerend in rechtopstaande positie) worden 

klassiek beschreven en zijn het resultaat van de toegenomen bloedstroom in de uitgezette vaten in 

de basale delen van de longen, met V/Q mismatch tot gevolg. Orthodeoxy is zeer specifiek voor 

het hepatopulmonaal syndroom, echter weinig sensitief. (Palma and Fallon, 2006) 
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Bij meer uitgesproken vormen van HPS noteren we de aanwezigheid van spider naevi, digitale 

clubbing, cyanose en ernstige hypoxemie. (Rodriguez-Roisin and Krowka, 2008) 

 

2.2.5 Prognose 

Bij de meeste patiënten met het HPS verloopt deze aandoening progressief, gekenmerkt door 

progressieve intrapulmonaire vasodilatatie met bijhorende gasuitwisselingsproblemen. 

De doodsoorzaken bij patiënten met het HPS zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan de 

hepatocellulaire dysfunctie en de portale hypertensie, en zijn gecorreleerd met de ernst van de 

hypoxemie in het HPS. Aanwezigheid van een ernstig HPS is echter geassocieerd met een zeer 

hoge mortaliteit na levertransplantatie. (Palma and Fallon, 2006) 

Studies toonden een mediane overleving van 24 maanden en een vijfjaarsoverleving van 23% in 

een groep van 37 patiënten welke geen kandidaat waren voor levertransplantatie. In contrast 

hiermee werd een mediane overleving van 87 maanden en een vijfjaarsoverleving van 63% 

teruggevonden bij een controlegroep van patiënten zonder het hepatopulmonaal syndroom die 

eveneens niet in aanmerking kwamen voor levertransplantatie, en die gematcht waren volgens 

oorzaak en ernst van de leveraandoening. (Rodriguez-Roisin and Krowka, 2008) 

 

2.2.6  Behandeling 

- Farmacologische behandeling:  

Er werden reeds studies uitgevoerd naar de efficiëntie van somatostatine-analogen (Krowka et al., 

1993), β-blokkers (Agusti et al., 1990; Lambrecht et al., 1994), cyclooxygenase-inhibitoren 

(Shijo et al., 1991; Song et al., 1996), glucocorticoïden en immunosupressoren (Cadranel et al., 

1992), pulmonaire vasoconstrictoren (Krowka and Cortese, 1987; Nakos et al., 1993), NO-

inhibitoren (Rolla et al., 1994; Schenk et al., 2000; Brussino et al., 2003; Rolla et al., 2001; Boker 

et al., 1994), geïnhaleerd NO (Durand et al., 1998; Maniscalco et al., 2001), antimicrobiële 

agentia (Rabiller et al., 2002; Anel and Sheagren, 2001) en lookbereidingen (Abrams and Fallon, 

1998), maar geen enkele studie kon enige efficiëntie aantonen. 
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- Niet-farmacologische behandeling: 

Langdurige zuurstoftherapie kan gegeven worden aan patiënten met ernstige hypoxemie. Er zijn 

geen data beschikbaar over de efficiëntie hiervan. 

- Embolisatie 

Een verbetering van de arteriële oxygenatie werd beschreven. 

- Orthotope levertransplantatie: 

Volledige opheffing van het HPS wordt gezien in 80% van de gevallen na levertransplantatie. 

(Rodriguez-Roisin et al., 2004) 

 

2.3 Angiogenese 

2.3.1 Algemeen 

Levercirrose wordt gekarakteriseerd door intrahepatische vasculaire remodellering met 

capillarisatie van de sinusoïden, fibrogenese, en ontwikkeling van intrahepatische en 

extrahepatische shunts, dewelke leiden tot een toegenomen hepatische weerstand en een 

verminderde effectieve hepatocyten-doorbloeding met hypoxie.  

Angiogenese is het proces waarbij nieuwe bloedvaten ontwikkeld worden. Angiogenese bij 

fibrinogene chronische leveraandoeningen kan geïnterpreteerd worden volgens 2 pathways. Eerst 

en vooral is er een proces van fysiologische angiogenese, kaderend in een genezings- en 

regeneratieproces secundair aan weefselschade. Tal van mediatoren spelen hierin een rol, 

waaronder Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), Fibroblast Growth Factor (FGF), 

cytokines, enz. Anderzijds is er pathologische angiogenese bij levercirrose, o.a. uitgelokt door de 

toegenomen weefselhypoxie en finaal resulterend in portosystemische shunts (waardoor de 

sinusoïdale hypoxie nog wordt versterkt). Hiertoe spelen de aanhoudende vrijstelling van 

fysiologische mediatoren alsook pathologische proangiogenetische factoren een rol. 

De centrale rol van de pathologische angiogenese is weggelegd voor de HSC, waarvan reeds 

werd aangetoond dat zij een potente pro-fibrinogene en pro-angiogenetische rol kunnen 

uitoefenen. (Fernandez et. al, 2009) 

Dierexperimenteel werk toonde recent aan dat inhibitie van de angiogenese (o.a. door sorafenib 

en rapamycine) aanleiding kan geven tot gunstige effecten zoals een daling in portale druk en een 

vermindering van de porto-systemische collateralen. (Mejias et. al, 2009) 
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2.3.2 VEGF 

VEGF is een belangrijk signaaleiwit en heeft zes isovormen (VEGF-A,-B,-C,-D,-E and -F) met 

een moleculair gewicht van 35-44 kDa. VEGF is de factor bij uitstek van de fysiologische en 

pathologische angiogenese. Het is de belangrijkste groei- en overlevingsfactor voor de 

endotheelcel. Het bevordert de proliferatie van endotheliale cellen, gedraagt zich als een anti-

apoptotische factor en reguleert de vasculaire permeabiliteit door het induceren van fenestratie in 

de endotheliale cellen van de leversinusoïden. Er werd reeds aangetoond dat de concentratie van 

VEGF verhoogd is in splanchnische organen van portaal hypertensieve dieren. De vrijstelling van 

VEGF wordt multifactorieel bepaald, waarbij weefselhypoxie, cytokines en mechanische stress in 

de pathogenese van PHT belangrijk zijn. (Fernandez et. al, 2009) 

VEGF bindt dan op VEGF receptoren (VEGFR-1,-2) gelegen op o.a. endotheelcellen. De 

belangrijkste pro-angiogenetische receptor van VEGF is VEGF-R2 (cf.infra). Triggering van 

deze receptoren induceert een tyrosine kinase signaal cascade die leidt tot de productie van 

factoren die de bloedvatpermeabiliteit stimuleren en zorgen voor dilatatie (activatie eNOS 

(endotheliale NO synthase) en vrijstelling van NO). NO is een onderdeel van de signaal cascade 

en levert een heel grote bijdrage aan de angiogenese, want inhibitie van NO reduceert de 

angiogenetische groeifactoren. Remming van NO inhibeert echter niet de angiogenese wat er op 

wijst dat er ook nog andere factoren betrokken zijn bij de angiogenese. De vasodilatatie in het 

splanchnisch gebied, veroorzaakt door NO en de stijging van de vasculaire permeabiliteit, 

veroorzaakt door VEGF, zorgt voor extravasatie van plasma-eiwitten die een tijdelijk skelet 

vormen voor migrerende en proliferende endotheelcellen. Deze endotheelcellen groeperen en 

krijgen een lumen. Intercalatie of het versmallen van de endotheelcellen en fusie van reeds 

bestaande bloedvaten, laten toe dat bloedvaten hun diameter en lengte vergroten. (Carmeliet, 

2000) 

Wanneer men portaal hypertensieve muizen van bij de inductie van portale hypertensie behandelt 

met een anti-VEGF-receptor-2 monoclonaal antilichaam (DC101), wordt de vorming van de 

hyperdynamische circulatie, de portosystemische collaterale vaten en de splanchnische 

vascularisatie in belangrijke mate gereduceerd. Gelijkaardige resultaten werden ook bekomen in 

een therapeutische setting waarbij de portale druk en de graad van collateralisatie kon worden 

verminderd wanneer muizen met een bestaande PHT werden behandeld met de VEGF inhibitor 
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rapamycine. Vooral de combinatietherapie van rapamycine met Gleevec werkte synergistisch in 

het tot stand komen van deze bevindingen. (Mejias et. al, 2009) 

Samengevat wijzen verscheidene data erop dat de ontwikkeling van de hyperdynamische 

splanchnische circulatie en de splanchnische neovascularisatie alsook de vorming van 

portosystemische collaterale vaten in portaal hypertensieve ratten gedeeltelijk VEGF-dependente 

angiogenetische processen zijn, die significant preventief kunnen aangepakt worden door 

inhibitie van de VEGF/VEGFR-2 pathway. (Fernandez et. al, 2009) 

 

2.3.3 PlGF 

PlGF heeft drie isovormen (PlGF-1,-2 and-3) en is een lid van de VEGF-familie. In een gezond 

individu speelt PlGF enkel een rol tijdens de zwangerschap en de ovariële cyclus, zonder 

betrokkenheid bij andere aspecten van de fysiologische angiogenese. PlGF bindt enkel in 

pathologische omstandigheden aan VEGFR-1 en neuropiline-1 waardoor de effecten van VEGF 

en dus de angiogenese bevorderd worden (cf. infra). Dat maakt PlGF een aantrekkelijk 

therapeutisch doelwit voor de ontwikkeling van veiligere anti-angiogene geneesmiddelen. 

PlGF stimuleert de overleving van endotheliale cellen en trekt VEGFR-1-positieve stamcellen uit 

het beenmerg aan naar de site van angiogenese. Bovendien speelt het een belangrijke rol bij de 

inflammatie door monocyten, progenitorcellen en functionele natural killercellen te recruteren en 

door het bevorderen van chemotaxis van inflammatoire cellen. Inflammatoire cellen dragen op 

hun beurt bij tot angiogenese door loslating van meerdere angiogenetische factoren, zoals VEGF 

en PlGF. PlGF is ook een majeure speler in de arteriogenese (het proces van maturatie van een 

pasgevormd bloedvat door de vorming van een gladde spiercelwand) door rekrutering van 

beenmergcellen, gladde spiercellen en pericyten. PlGF bevordert tevens de collateralengroei via 

stimulatie van de groei van endotheelcellen en gladde spiercellen. (Fernandez et. al, 2009) 

Het labo van Gastroenterologie UZ Gent toonde recent aan dat de neo-angiogenese in het 

mesenterium van portaal hypertensieve muizen geassocieerd is aan een opregulatie van PlGF. 

(Van Steenkiste et al.,2008) 

Het gebruik van PlGF knock-out muizen of een monoklonaal antilichaam gericht tegen PlGF 

(αPlGF) leidt bij portaal hypertensieve muizen tot een inhibitie van de mesenterische neo-
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angiogenese, een vermindering van de porto-systemische collateraalvorming en lagere portale 

druk (dit laatste enkel in de therapeutische setting). 

Deze data bevestigen opnieuw dat portale hypertensie geassocieerd is met neo-angiogenese en 

dat dit een belangrijke rol speelt in het behoud van de splanchnische hyperdynamische status. 

(Fernandez et. al, 2009) 

Een bijkomende voordeel van het gebruik van αPlGF is de afwezigheid van VEGF-receptor-

inhibitor gerelateerde nevenwerkingen (zoals er zijn trombose, arteriële hypertensie,…). Dit werd 

duidelijk aangetoond in oncologische dierenexperimenteel onderzoek. (Fischer et al.,2007) 

 

2.3.4 VEGFR1 en VEGFR2  

In normale omstandigheden bindt VEGF voornamelijk op VEGFR-1 (Flt-1) en deze receptor 

zorgt ervoor dat VEGF niet bindt op VEGFR-2. Maar in aanwezigheid van PlGF, dat een grotere 

affiniteit bezit voor VEGFR-1, ontstaat er competitie met VEGF en bindt PlGF voornamelijk op 

Flt-1, zodat er meer VEGF beschikbaar is om VEGFR-2 (Flk-1) te activeren, wat dan leidt tot 

pathologische angiogenese. Bovendien bestaat er ook een oplosbare vorm van VEGFR1 

(s(soluble)VEGFR1), dewelke ook VEGF en PlGF capteert in de circulatie. 

(Carmeliet, 2000; Zhao et al., 2004) 

 

                          
Figuur 2: de fysiologische en pathologische angiogenese (Carmeliet, 2000) 



12 
 

Bij fysiologische angiogenese speelt PlGF geen belangrijke rol. In PlGF-deficiënte muizen 

worden wel kleine defecten in de vasculaire ontwikkeling waargenomen, maar deze veroorzaken 

geen enkele functionele insufficiëntie, terwijl het verlies van PlGF wel een duidelijke nadelige 

invloed heeft op pathologische angiogenese. Een mogelijke uitleg zou kunnen zijn dat zowel 

PlGF als VEGFR-1 sterk opgereguleerd zijn in pathologische condities terwijl ze slechts 

minimaal tot uiting worden gebracht in fysiologische omstandigheden. (Autiero et al.,2003) 

Blootstelling aan hypoxie leidt tot een opregulatie van beide VEGF-receptoren (Flt-1 en Flk-1). 

Beide receptoren hebben een pro-angiogenetisch effect, waarbij activatie van VEGFR-2 echter in 

veel grotere mate de proliferatie van deze endotheelcellen weet te stimuleren. (Carmeliet, 2000). 

 

2.3.5 CD31 

CD31 of PECAM-1 (Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule) is een “cluster of 

differentiation”-molecule, en wordt teruggevonden op endotheliale cellen, bloedplaatjes, 

macrofagen, Kupffer-cellen, granulocyten, T/NK-cellen, lymfocyten, megakaryocyten, 

osteoclasten en neutrofielen. Ook in bepaalde tumoren, waaronder vasculaire tumoren, wordt 

CD31 tot expressie gebracht. CD31 speelt een rol in de inflammatoire respons, en dit door 

interactie tussen endotheliale cellen en de leukocyten. Door deze interactie kan de macrofaag zich 

tussen de endotheliale cellen naar de inflammatoire haard verplaatsen. (Janeway et al., 2001) 
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3 Situering en doel van het onderzoek 

Dit onderzoek situeert zich in het kader van de Z-lijn, dewelke loopt gedurende 2 jaar, namelijk 

de 1e en 2e master geneeskunde. De data werden bekomen aan de hand van experimenteel 

onderzoek, uitgevoerd onder begeleiding van Dr. Christophe Van Steenkiste, in het laboratorium 

Gastro-enterologie van het Universitair Ziekenhuis te Gent. 

De laatste jaren werd heel wat onderzoek verricht naar de pathogenese van het hepatopulmonaal 

syndroom (HPS). Een ratmodel werd reeds ontwikkeld voor het HPS, en de rat is totnogtoe het 

meest gebruikte diermodel voor portale hypertensie en cirrose. (Fallon et al.,1997)  

De eerste doelstelling van deze masterproef is dan ook het valideren van een muismodel voor het 

HPS. Gezien de meeste genetisch gemodificeerde dieren beschikbaar zijn in muizen (o.a. PlGF 

knockout muizen) en de meeste antilichamen gericht zijn tegen muizen, is de nood aan een goed 

omschreven muismodel reëel voor de studie van angiogenese in het HPS.  

In een tweede doelstelling wordt nagegaan in hoeverre in het experimenteel hepatopulmonaal 

syndroom pulmonaire angiogenese een rol speelt, en in welke mate bovenstaande 

angiogenetische groeifactoren in de pathogenese belangrijk zijn.  

Angiogenese blijkt een belangrijk pathofysiologisch proces te zijn in het experimenteel HPS en 

dit biedt mogelijks een nieuw therapeutische doelwit. In de literatuur werd recent aangetoond dat 

door toediening van angiostatine en endostatine deze pulmonaire angiogenese voorkomen wordt, 

alsook de gasuitwisselingsproblemen die men terugvindt bij het HPS. (Zhang et al.,2007) 
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4 Methodologie 

4.1    Validatie van het diermodel 

4.1.1 Proefdieren 

De gebruikte muizen hebben een genetische achtergrond Sv129 50%/Swiss 50%. Het betreft 

mannetjes van rond 8 weken oud. 

4.1.2 Diermodel voor het hepatopulmonaal syndroom 

4.1.2.1 CBDL 

Secundaire biliaire cirrose werd geïnduceerd door ligatie van de ductus hepaticus communis 

(CBDL). Onder isoflurane-inhalatieanesthesie werd een midabdominale incisie gemaakt, en werd 

vervolgens de hoofdgalweg geïsoleerd. De hoofdgalweg werd afgebonden met een dubbele 

ligatuur met een niet-resorbeerbare draad. De eerste ligatuur werd gemaakt ter hoogte van junctie 

van de linker en rechter ductus hepaticus, en de tweede boven de ingang van de ductus 

pancreaticus. De ductus hepaticus communis werd gereseceerd tussen deze 2 ligaturen. De 

abdominale wand werd gesloten via hechting van de abdominale spierlaag en de huid. 

De CBDL-muizen (n=10) werden op verschillende tijdstippen na inductie gedood, namelijk 

respectievelijk na 2, 3, 4, 5, 6 en 8 weken. 

 

4.1.2.2 Sham-operatie 

Bij de sham-geopereerde muizen werd de abdominale holte opengemaakt en de ductus hepaticus 

communis geïsoleerd, maar werden geen ligaturen geplaatst.  

De muizen werden gedood na 6 weken (n=8 in elke groep). 

 

4.1.2.3 Arterieel bloedgas-analyse en bepaling van de arteriële zuurstofspanning 

De anesthesie werd bekomen met isofluraan-gas, waardoor de muizen onder narcose werden 

gebracht. Er werd ook een tracheacanule ingebracht om de dode ruimte te verminderen en tijdens 

het experiment bleven de ventilatoire settings constant via een perslucht-flow. De abdominale 

beharing werd afgeschoren en ontsmet met een iodine-oplossing. Hierna werd een incisie in de 
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halsregio gemaakt en een katheter geplaatst in de A. Carotis. Na 30 minuten metabole stabilisatie 

werden bloedgassen afgenomen. De arteriële zuurstofspanning werd bepaald in het laboratorium 

P8 in het UZ Gent. 

 

4.1.2.4 Bepaling van de shuntfractie 

De pulmonaire microcirculatie werd geëvalueerd na injectie van technetium99m-gemerkte 

albumine macro-aggregaten (gemiddelde grootte 15 µm, Perkin Elmer) in de staartvene. Na 30 

minuten werden de dieren gesacrifieerd. Hersenen en longen werden gepreleveerd en vervolgens 

werd de radioactiviteit van deze organen bepaald, waarna de shuntfractie kon berekend worden. 

Als cut-off waarde voor de aanwezigheid van het HPS werd een gemiddelde shuntfractie van 

1.5% gekozen. De shuntfractie wordt gedefinieerd als [radioactviteit hersenen/radioactiviteit 

longen] x 100. 

 

4.1.2.5 Bacteriële translocatie 

Op het einde van de isotopenstudie wordt een laparotomie uitgevoerd en werden de 

mesenterische lymfenodi gedisseceerd. Uitstrijkjes ervan werden uitgeplaat op een chocolade-

agar. Iedere positieve cultuur werd als indicatief voor bacteriële translocatie vanuit het intestinale 

lumen beschouwd. 

Er werden ook serumstalen afgenomen om de daarin aanwezige concentratie TNFα te bepalen, 

dewelke in relatie staat met bacteriële translocatie. 

 

4.1.2.6 Portale druk 

Voor het evalueren van de portale hypertensie werd in elke muis de portale druk gemeten. Deze 

werd gemeten door een 24-gauge catheter (Terumo, Leuven, België) verbonden met een zeer 

gevoelige druktransducer, in de iliocolische vene te plaatsen. Het uitwendige nul referentiepunt 

werd ter hoogte van het midden van het dier genomen. 
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4.1.3 Histologie 

4.1.3.1  Fixatie 

Fixatie gebeurt ter stopzetting van de metabolische activiteiten in het weefsel om zo 

weefselschade te voorkomen. 

Vooreerst werd het longweefsel in situ reeds gefixeerd door instillatie van paraformaldehyde 4% 

via de tracheacanule, en dit gedurende 10 minuten aan een constante snelheid. Hierna werden de 

longen geëxtraheerd en verder gefixeerd in een bad met paraformaldehyde 4%.  

4.1.3.2 Dehydratatie 

Na fixatie werden de weefselstalen 2 maal gespoeld met fosfaat-gebufferde oplossing (PBS) en 

werden ze gedehydrateerd in ethanolbaden (Klinipath NV, Geel, België) met stijgende 

concentraties (30%, 50%, 70%, 96% en 99%). Hierna werden ze 2 maal 1 uur gespoeld met 

ultraclear (Klinipath NV, Geel, België). Deze procedure is noodzakelijk voor de inbedding. 

4.1.3.3 Paraffinering en inbedding 

De weefselstalen werden in vloeibare paraffine gelegd en overnacht geïncubeerd in een oven op 

57-60°C, het smeltpunt van paraffine. De volgende dag werden de stalen in een metalen houder 

met vloeibare paraffine georiënteerd zodat het breedste snijvlak horizontaal kwam te liggen. 

Boven deze metalen houder werd een plastieken cassette gelegd. De paraffine ging stollen en de 

houders/cassettes werden in de diepvriezer (-20°C) geplaatst om verder af te koelen. Tot slot 

werden de paraffineblokjes uit de houder verwijderd. 

4.1.3.4 Snijden van longcoupes 

De paraffineblokjes dienden weer een aantal minuten in de diepvriezer geplaatst te worden 

waardoor ze koud konden worden en gemakkelijker konden gesneden worden. De levercoupes 

werden gesneden aan een dikte van 2µm en de longcoupes aan een dikte van 6 µm met behulp 

van een microtoom (Leica RM 2145, Leica Microsystems AG, Wetzlar, Duitsland). Vervolgens 

werden de coupes met behulp van een waterdruppel op een gecoat draagglaasje geplaatst, waarna 

ze overnacht in de oven op 37°C werden gezet om de vasthechting van de weefselcoupes aan de 

draagglaasjes te bevorderen. 
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4.1.3.5 Deparaffinering en rehydratatie 

De preparaten werden in een houder geplaatst en ondergedompeld in ultraclear om te 

deparaffineren. Om te rehydrateren werden ze in baden met een dalend ethanolgehalte (2 x 5min 

99%, 2 x 5min 96% en 1 x 5min in gedestilleerd water) geplaatst. 

4.1.3.6 Kleuring van de preparaten 

4.1.3.6.1 Sirius red-kleuring  

Met deze kleuring wordt specifiek fibrillair collageen rood aangekleurd, en kan dus de 

aanwezigheid van levercirrose aangetoond worden.  

Na deparaffinering en rehydratatie werden de preparaten 30 minuten in Picro Sirius Red 

gedompeld. Deze oplossing bestaat uit 0,1% sirius red (Sirius Red F3B 80115, Klinipath NV, 

Geel, België) opgelost in verzadigd picrinezuur (Sigma, St-Louis, MO, VS). Vervolgens werden 

de preparaten onmiddellijk gespoeld met leidingwater. Tot slot werden ze nog 3 x 5 minuten 

gespoeld met gedestilleerd water. 

De preparaten werden op een blinde manier geëvalueerd door 2 onafhankelijke onderzoekers 

(Christophe Van Steenkiste en Marjan Waterloos) met behulp van een lichtmicroscoop (Olympus 

BX41, Aartselaar, België) onder een vergroting van 200x en een lichtintensiteit van 4-5. 

De quotering van de coupes gebeurde aan de hand van de Metavir-score, waarbij een score van 

F0 tot F4 aan het preparaat wordt toegekend: FO staat voor een volledige afwezigheid van 

leverfibrose, F1 wordt gekenmerkt door fibrotische zones rond de portale velden (portale 

fibrose), F2 bestaat uit portale fibrose en de vorming van een aantal partiële septa, bij F3 ziet men 

septa die van het ene naar het andere portaveld lopen, tot slot is F4 het stadium van volledige 

cirose. 

     

 

 

 

Figuur 3: De evolutie van fibrose over periportale fibrose 

tot cirrose volgens de Metavir-score. (Bedossa, 2000) 
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4.1.3.6.2 Haematoxilline/eosine-kleuring 

De haematoxilline/eosine-kleuring geeft inzicht in de structuur van het weefsel waardoor 

differentiatie van de onderzochte structuren mogelijk is. Haematoxilline is een basische kleurstof 

die negatief geladen en dus zure bestanddelen zal aankleuren. Deze bevinden zich voornamelijk 

in de kern van de cel, en zullen blauw tot donkerpaars en zwart kleuren. Eosine is een zure 

kleurstof en zal positief geladen of basische bestanddelen kleuren die zich voornamelijk in het 

cytoplasma van de cellen bevinden, dewelke rood zullen aankleuren. 

Na deparaffinering en rehydratatie van de preparaten werden ze gedurende 30 seconden in 

Haematoxilline Mayer (Klinipath NV, Geel, België) geplaatst, waarna ze gespoeld werden met 

leidingwater. Vervolgens werden de coupes 3 x 5 minuten in gedestilleerd water geplaatst. 

Nadien werden de preparaten gedurende 5 minuten in eosine 0,5% ondergedompeld (Klinipath 

NV, Geel, België) waarna ze opnieuw gespoeld werden met leidingwater. Tot slot werden de 

coupes nog eens 3 x 5 minuten in gedestilleerd water geplaatst. 

 

4.1.3.7 Dehydratatie en montering 

Na de kleuring dienen de preparaten terug gedehydrateerd te worden. Dit gebeurde door 

onderdompeling in baden met oplopend ethanolgehalte (1 minuut ethanol 96% en 1 minuut 

ethanol 99%), vervolgens 3 x 1 minuut in ultraclear, en tot slot 1 minuut mounting clear 

(Klinipath NV, Geel, België). Dan werd op elk draagglaasje een druppel Neutral Mounting 

Medium (D.P.X., Klinipath, Geel, België) gepipetteerd zodat er een dekglaasje (Novolab NV, 

Geraardsbergen, België) op kon gemonteerd worden. De preparaten werden gedroogd op 

kamertemperatuur. 

 

4.1.4 ELISA 

ELISA of Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay is een methode om de concentratie van een 

bepaald eiwit in een oplossing te bepalen. In dit geval werden ELISA’s uitgevoerd ter bepaling 

van de eiwitconcentratie van TNF-α in serum. Hiervoor werden specifieke ELISA-kits 

(Quantikine, R&D, Minneapolis, USA) gehanteerd, dewelke 96 well polystyreen microplaten 

bevatten die reeds gecoat zijn met een muis monoclonaal antilichaam tegen TNF-α.  
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Eerst werden lysaten van de stalen gemaakt. Dit werd gedaan door de weefselstalen te 

homogeniseren in een RIPA (= radio immunoprecipitation assay) -buffer, wat een lysebuffer is. 

Deze RIPA bestaat uit 20µl EDTA-free protease (Roche Diagnostics GmbH, Penzberg, 

Duitsland), 0,055g β-glycerolfosfaat (Sigma, St-Louis, MO,VS), 1µl 1M DTT (Roche 

Diagnostics GmbH, Penzberg, Duitsland), 0.1515 25mM Tris pH8,2 (VWR International, 

Leuven, België), 50 mM NaCl 0,1461g (VWR International, Leuven, België), 0,5% NP40 250 µl 

(FlukaChemieGmbH, Buchs, Zwitserland), 0,5% deoxycholaat 250µl (Sigma, St-Louis, MO, 

VS), 0,1% SDS 250 µl (Bio-rad Laboratories S.A.-N.V., Nazareth Eke, België), standard 

fosfatase inhibitor cocktail 20µl/ml (Sigma, St-Louis, MO, VS). 

Hierna werd de proteïneconcentratie in deze lysaten bepaald. Dit kon dan na het uitvoeren van de 

ELISA in rekening gebracht worden, zodat de concentratie van het te bepalen eiwit kon bepaald 

worden ten opzichte van de totale hoeveelheid eiwit in het lysaat. De eiwitconcentratie werd 

gemeten via een colorimetrische analyse (Bio-Rad DC Proteïn Assay, Bio-Rad, Nazareth Eke, 

België). 

Vooraleer aan de eigenlijke ELISA kon begonnen worden, dienden verdunningen te worden 

gemaakt met gekende concentraties van TNF-α, de zogenaamde standaardoplossingen, volgens 

de instructies van de ELISA-kit. Ook de stalen werden verdund om uit te testen bij welke 

concentratie men zich binnen de detectierange bevond. Bij TNF-α bleek na het uittesten geen 

verdunning nodig te zijn. 

Aan elke well van de microplaat werd eerst 100µl assay diluent toegevoegd, gevolgd door de 

standaardoplossing of het staal. De wells werden afgedekt met een adhesieve strip en geïncubeerd 

gedurende 2u op kamertemperatuur. Tijdens deze incubatie kreeg TNF-α de tijd om te binden aan 

de geïmmobiliseerde antilichamen op de microplaat. Na de incubatie werden de wells 5 maal 

gespoeld met wasbuffer om niet-gebonden substanties te verwijderen. 

Vervolgens werd 100µl van het TNF-α-conjugaat toegevoegd aan elke well. Dit is een 

polyclonaal antilichaam gericht tegen TNF-α, dat gelinked is met een horseradish peroxidase. Het 

werd gedurende 1u bij kamertemperatuur geïncubeerd. Erna werden de wells opnieuw 5 maal 

gespoeld met wasbuffer om alle niet-gebonden antilichamen te verwijderen. 

De laatste stap bestond uit het toevoegen van 200µl substraatoplossing aan elke well. Dit werd 

dan gedurende 30 minuten geïncubeerd bij kamertemperatuur, waarbij de plaat afgeschermd werd 

van licht.  



20 
 

Tot slot werd in elke well 50µl stopoplossing (HCl, zoutzuur) gepipetteerd zodat een kleuromslag 

van blauw naar geel verkregen werd. 

Binnen de 30 minuten moest de optische densiteit van elke well gemeten worden met de 

microplaatlezer die ingesteld werd op een golflengte van 450nm. Via de standaardoplossing met 

gekende concentraties kon dan de concentratie van het eiwit in het staal bepaald worden. 

Aangezien de hoeveelheid signaal evenredig is met de hoeveelheid TNF-α, kon bepaald worden 

wat de concentratie in het staal is. 

 

4.1.5 Statistische analyse 

De gegevens werden statistisch verwerkt in SPSS versie 15.0 (SPSS Inc, Chicago, USA). Om het 

verschil tussen de verschillende groepen weer te geven werd gebruik gemaakt van een Mann-

Whitney-U-test. Deze test wordt gebruikt bij niet-normaal verdeelde waarden. Indien de waarden 

normaal verdeeld waren, werd een student t-test voor onafhankelijke groepen gehanteerd. Voor 

de categorische variabelen werd een Chi-kwadraattest gebruikt.  De data werden voorgesteld als 

gemiddelde ± Standard Error of the Mean (SEM) of mediaan ± range. Een p-waarde kleiner dan 

0,05 werd als statistisch significant beschouwd. 

 

4.2 Angiogenese, VEGF en PlGF 

4.2.1 Vasculaire corrosie casting 

Vasculaire corrosie casting is een techniek waarbij men de anatomie van het vasculaire vaatbed 

van normale of pathologische weefsels zichtbaar maakt.  

Na de muizen gedurende 24u niet gevoed te hebben, werden deze gesacrifieerd aan de hand van 

een overdosis fenobarbital, intraperitoneaal toegediend. Hierna werd de Vena Cava inferior 

gedisseceerd en werd hierin een katheter geplaatst, via dewelke 2ml Batson-oplossing (bestaande 

uit 5ml base monomeer, 0,75ml katalysator, 2 druppels promotor en een spoor blauw pigment) 

werd geïnjecteerd. Vervolgens werden de muizen gedurende 30 minuten in lauw water geplaatst 

om polymerisatie van de bloedvaten te verzekeren, en erna overnacht in een bad van 25% 

kaliumhydroxide (KOH). De volgende dag werden de vasculaire corrosie casts gedurende 3u met 

warm water gespoeld. 
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De bloedvaten werden dan geëvalueerd en gefotografeerd met een dissectie-microscoop (ook 

stereoscopische microscoop genoemd), uitgerust met een digitale camera. Tenslotte werden 

scanning elektronen microscoop opnames gemaakt. 

 
 

4.2.2 Immunohistochemie 

4.2.2.1 CD31 

Na deparaffinering en rehydratatie was er een voorbehandeling met trypsine en methanol/H2O2. 

Nadien vond een incubatie met het primair antilichaam (BD Pharmingen, California, USA) plaats 

overnacht op kamertemperatuur. De volgende dag volgde incubatie met het secundair antilichaam 

(rabbit anti-rat, Dakocytomation) gedurende 45 minuten. De detectie gebeurde dan aan de hand 

van een gecommercialiseerd streptavidine-biotine amplificatie systeem (Perkin Elmer, 

Massachusetts, USA) en het antigen werd gevisualiseerd met 3’-3-diamino benzideen (DAB, 

Dakocytomation). De tegenkleuring werd bekomen met haematoxylline.  

De coupes werden geëvalueerd door manuele telling van het aantal CD31-positieve bloedvaten. 

Het aantal bloedvaten werd gescoord in 3 velden onder een vergroting van 200x op een blinde 

manier door 2 onafhankelijke onderzoekers (Christophe Van Steenkiste en Marjan Waterloos). 

 

4.2.2.2 VEGF 

Nadat de immuunkleuringen op punt werden gesteld qua bepaling van de geschikte concentratie 

aan antilichamen, werden deze op stalen van verschillende muizen uitgevoerd. 

De immuunkleuring van VEGF gebeurde aan de hand van een avidine-biotine complex (ABC)-

methode, wat een indirecte peroxidase-methode is die gebaseerd is op de enzymatische reactie 

van exogene peroxidase-enzymen. Eerst werd de endogene peroxidase-activiteit van de 

preparaten geblokkeerd door middel van een oplossing bestaande uit H2O2, NaN en TBS, en 

vervolgens werden primaire antilichamen (VEGF(A-20) sc-125 rabbit polyclonal IgG, Santa 

Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) tegen VEGF aangebracht. In een volgende stap 

werden secundaire antilichamen (LSAB+system-HRP, Dakocytomation, Carpinteria, CA, USA), 

gemerkt met biotine, toegevoegd, dewelke dan konden binden op de primaire antilichamen. Dan 

werd een streptavidine-enzyme conjugaat aangebracht, dat reageerde met het aanwezige biotine. 



22 
 

Het peroxidase, dat nu gekoppeld was met de aan te tonen factoren, kon op zichzelf niet 

gedetecteerd worden, waarvoor het chromogeen DAB (3,3’-diaminobenzidine 

tetrahydrochloride) werd toegevoegd, waardoor omzetting in een gekleurd eindproduct werd 

bekomen. 

De evaluatie van de coupes gebeurde op een blinde manier door 2 onafhankelijke onderzoekers 

(Christophe Van Steenkiste en Marjan Waterloos) aan de hand van de Shalky-methode, wat een 

morfometrische scoring is. Deze methode verloopt als volgt: eerst worden de coupes gescreend 

met een lichtmicroscoop (Olympus BX41, Aartselaar, België) bij een lage vergroting (100x) om 

de 3 regio’s met de hoogste intensiteit (de “hot spots”) te detecteren. Dan worden foto’s genomen 

van deze 3 velden onder een vergroting van 200x met een digitale camera (Olympus, Tokyo, 

Japan). Gespecialiseerde software (Cell D, Olympus Soft Imaging Solutions, Münster, Duitsland) 

wordt gebruikt om een waarde te genereren die overeenkomt met het oppervlak (µm2) dat door de 

DAB-kleurstof wordt ingenomen, en dit in een voorafbepaalde “region of interest”. De 

parameters voor de detectie van deze kleurstof en de “region of interest” worden constant 

gehouden tijdens de analyse. 

Gemiddelden van alle metingen per veld werden gebruikt voor statistische analyse. 

 

4.2.3 ELISA 

ELISA’s ter bepaling van de eiwitconcentraties van VEGF, PlGF en sVEGFR1 werden 

uitgevoerd. Hiertoe werden opnieuw specifieke ELISA-kits (Quantikine, R&D, Minneapolis, 

USA) gehanteerd, dewelke 96 well polystyreen microplaten bevatten die reeds gecoat zijn met 

een muis monoclonaal antilichaam tegen respectievelijk VEGF, PlGF en sVEGFR1. 

Op voorhand werden verdunningen gemaakt met gekende concentraties van VEGF, PlGF en 

sVEGFR1, de zogenaamde standaardoplossingen, volgens de instructies van de kit. Ook de stalen 

werden verdund om uit te testen bij welke concentratie men zich binnen de detectielimiet bevond. 

De daaropvolgende stappen zijn analoog aan wat hierboven beschreven staat bij 4.1.4. 

 

4.2.4 Statistische analyse 

Deze verliep analoog met de hierboven beschreven statistische analyse in 4.1.5. 
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5.   Resultaten 

5.1  Validatie van het muismodel 

5.1.1  Mortaliteitsratio 
 
Er werd geen mortaliteit vastgesteld in de sham-groep. In de CBDL-groep was er een mortaliteit 

van 10%. Alle overlijdens deden zich voor in de eerste week na inductie en dit tengevolge van 

een gallek met biliaire peritonitis. Gedurende de verdere follow-up ontstonden er macroscopische 

tekenen van cholestase, zoals blijkt de aanwezige icterus.  

 
5.1.2  Macroscopische bevindingen 
 

Vooraleer de muizen onder narcose werden gebracht, werd hun lichaamsgewicht bepaald. Na het 

doden van de dieren werden de organen geëxtraheerd en de gewichten van lever en milt gemeten. 

Zowel het lever- als miltgewicht werd gestandaardiseerd per 10g lichaamsgewicht. Er kan een 

duidelijke significante toename van het levergewicht worden vastgesteld bij de CBDL-muizen 

van 8 weken na inductie ten opzichte van de Sham-geopereerde muizen (p=0,025).  

 

 

 
 

Figuur 4: Het gemiddelde levergewicht per 10g lichaamsgewicht in de verschillende groepen. 
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Wat het miltgewicht betreft, kan er ook een significante toename van het miltgewicht in de groep 

CBDL-muizen 8 weken na inductie versus de Shamgroep  worden vastgesteld (p=0,042). 

 

 

 
 

Figuur 5: Het gemiddelde miltgewicht per 10g lichaamsgewicht in de verschillende groepen. 

 

Op 6 en 8 weken ontwikkelden 50% van de CBDL-dieren ascites. Op de andere tijdstippen na 

inductie van CBDL, evenals in de Sham-groepen was er geen ascites detecteerbaar. 

 

5.1.3  Arteriële bloedgasanalyse en arteriële zuurstofspanning (PaO2) 

Voor de analyse werden de data van de arteriële zuurstofspanning gepoold van de cirrotische en 

Sham-muizen vóór en na 6 weken. Vanaf 6 weken is namelijk geweten dat deze dieren een F4 

cirrose hebben ontwikkeld. Er wordt vastgesteld dat vóór 6 weken 86% van de Sham muizen en 

78% van de cirrotische muizen een arteriële zuurstofspanning hebben van boven de 60 mmHg. 

Bij het ontstaan van cirrose (na 6 weken) wordt gezien dat nog maar 43% van de muizen een 

PaO2 heeft van boven de 60 mmHg. 
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Figuur 6: De arteriële zuurstofspanning (in %) bij de verschillende groepen. 

 

5.1.4  Bepaling van de shuntfractie met Tc99m- albumine macro-aggregaten 
 

Uit onderstaande figuren kan opgemerkt worden dat binnenin de groep van CBDL-muizen na 6 

weken er een significante dichotome verdeling is in gemiddelde shuntfractie: er zijn muizen die 

een hoge gemiddelde shuntfractie hebben en muizen die weinig of niet shunten (p=0,024). 

Arbitrair lijkt een cut-off waarde van 1,5% een zeer goede differentiatie te geven tussen muizen 

met een hoge (≥1,5%) gemiddelde shuntfractie (en dus met het HPS) en een lage (<1,5%) 

gemiddelde shuntfractie (zonder het HPS). 

Binnenin de Sham-groep hebben alle muizen een gemiddelde shuntfractie <1,5% en dit is 

significant lager ten opzichte van de CBDL-muizen met het HPS (p=0,036). Op basis van deze 

grenswaarde kan worden vastgesteld dat 37% van de CBDL-muizen 6 weken na inductie een 

gemiddelde shuntfractie hebben van minstens 1,5%, en dus het HPS ontwikkelen. 

 

 

Figuur 7: De gemiddelde shuntfractie (in %) bij de verschillende groepen. 
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Figuur 8: Het aantal muizen (in %) 6 weken na CBDL-inductie dat aan het HPS lijdt. 

 

5.1.5 Bacteriële translocatie 

Het percentage positieve culturen van de mesenterische lymfeknopen op een chocolade-agar is 

significant verhoogd bij CBDL-muizen in vergelijking met Sham-geopereerde muizen (p<0.05). 

Dit resultaat is het meest duidelijk bij CBDL-muizen minstens 6 weken na inductie, dus met 

cirrose, in vergelijking met CBDL-muizen binnen de eerste drie weken na inductie. Na uitvoering 

van een Chi-kwadraat test kon een p-waarde <0.05 vastgesteld worden. 

 

 

Figuur 9: Het percentage positieve culturen in de verschillende groepen. 
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5.1.6 Bepaling concentratie TNF-α serum 

Wanneer de concentratie van TNF-α per ml serum vergeleken wordt tussen de groep CBDL-

muizen 6 weken na inductie en de sham-geopereerde groep, wordt een statistisch sterk 

significante stijging (p=0,005) van de TNF-α-concentratie bij de CBDL-muizen vastgesteld. 

Samen met de significante stijging van positieve kweken (zie 5.1.5) wijst dit op bacteriële 

translocatie vanuit het intestinale lumen bij muizen waarbij cirrose werd geïnduceerd. 

 

 
 

Figuur 10: De gemiddelde concentratie aan TNF-α in het serum van de Sham-muizen en de CBDL-  

                   muizen 6 weken na inductie. 

 
5.1.7  Portale druk 
 
De CBDL-groep op 6 weken na CBDL-inductie had een gemiddelde portale druk van 11 mmHg 

en dit is significant verhoogd ten opzichte van de Sham-groep (4,8 mmHg) (p = 0,006). 

 

5.1.8. Sirius Red kleuring van het leverweefsel 
 
Bij de Sham-dieren was er geen fibrose aanwezig (F0). Bij het CBDL-model werd na drie weken 

reeds portale fibrose met de vorming van een paar septa geobserveerd (F2). Vanaf 6 weken 

werden de fibrotische strengen nog dikker en breidden zich nog verder uit, waardoor duidelijke 

nodules zichtbaar werden. Dit stadium komt overeen met cirrose (F4).  
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Figuur 11: De verschillende muizen-groepen met bijhorende F-score volgens het Metavir-systeem. 

 

 

Figuur 12: Sirius red-kleuring op leverweefsel van een Sham-muis (F0). 

               

 

Figuur 13: Sirius red-kleuring op leverweefsel van een CBDL-muis 6w na inductie (F4) 
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5.1.9  Haematoxiline/eosine kleuring longweefsel 

De haematoxiline/eosine kleuring verschaft inzicht in de structuur van de long waardoor 

differentiatie van verschillende structuren mogelijk wordt. Bij Sham-muizen kan de structuur van 

normale alveolaire septa worden geobserveerd, waartussen zich bloedvaten en bronchiale takken 

bevinden. Bij CBDL-muizen hebben ontstaat de indruk dat de alveolaire septa een lichte 

verdikking vertonen en dat de cellulaire densiteit van deze septa is toegenomen. Er dient verder te 

worden onderzocht over welke cellen het hier gaat: gaat het om een inflammatoir infiltraat? 

 

 

Figuur 14: Haematoxilline/eosine-kleuring op longweefsel 

    van een Sham-geopereerde muis. 

 

 
Figuur 15: Haematoxilline/eosine-kleuring op longweefsel 

           van een CBDL-muis 8 weken na inductie. 
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5.1.10    Samenvatting: validatie van het muismodel voor HPS 
 
Tijdens deze masterproef werden helaas niet alle aspecten in de pathogenese van het HPS, zoals 

bestudeerd in het ratmodel voor HPS, gevalideerd voor het muis-CBDL model. De verschillende 

elementen die aan bod kwamen werden met rode cirkels aangeduid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Samenvatting van de onderzochte factoren ter validatie van het muismodel voor het HPS. 
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5.2  Angiogenese, VEGF en PlGF 

5.2.1. Vasculaire casting 
 
Bij de Sham-dieren kan op SEM-microscopie de mooie honingraatstructuur van de vasculaire 

vertakkingen van de arteria pulmonalis tot op capillair niveau gezien worden. Opvallend is dat bij 

CBDL-muizen 6 weken na inductie er frequent kleine openingen (zie pijl figuur 19) worden 

gezien op de splitsing van een bloedvat. Nazicht van de literatuur leert ons dat dit overeen komt 

met intussusceptieve angiogenese. Intussceptie is het proces waarbij een nieuw bloedvat wordt 

gevormd door splitsing van een bestaand bloedvat in twee. 

Voorbeelden van de vasculaire casts worden getoond in onderstaande figuren. 

 

 

  Figuur 17: Foto van het beeld bij SEM-microscopie (350x)  

         van  de pulmonaire circulatie van een Sham-muis. 

 

 

    Figuur 18: Foto van het beeld bij SEM-microscopie (1600x) 

            van de pulmonaire circulatie van een CBDL-muis. 
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5.2.2 CD31 immunohistochemie 
 
We zien een significante hogere expressie van CD31-positieve bloedvaten vanaf 4 weken na 

CBDL-inductie versus de Sham-groep. 

 

 
                a p=0,079 CBDL 3w versus Sham; b p=0,041 CBDL 4w versus  

Sham; c p=0,03 CBDL 6w versus Sham; d p=0,014 CBDL 8w  

versus Sham 

Figuur 19: CD31-scores in de verschillende groepen. 
 

Voorbeelden van de CD31-kleuring op CBDL- en Sham-muizen worden getoond in onderstaande 

figuren.  

 

 

Figuur 20: CD31-kleuring op longweefsel van een Sham-muis. 

      De pijl toont een aangekleurd bloedvat aan. 
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Figuur 21: CD31-kleuring op longweefsel van een CBDL-muis 

weken na inductie. De pijl toont een aangekleurd 

                                 bloedvat aan. 

 

5.2.3  VEGF 

5.2.3.1   Immunohistochemie voor VEGF 

De specifieke immuunkleuringen voor VEGF op longweefsel van CBDL- en Sham- muizen laten 

zien waar VEGF zich juist bevindt in de long.  

Bij de Sham-muizen kan een aankleuring van het bronchiaal epitheel, de endotheelcellen van de 

bloedvaten en hier en daar de capillairen, gelegen in de alveolaire septa, geobserveerd worden. 

Bij de CBDL muizen daarentegen kan op 6 weken na inductie gezien worden, dat het percentage 

endotheelcellen dat aankleurt significant toeneemt en dat er bovendien een veel sterkere positieve 

aankleuring is. 

Er kan een statistisch significante stijging vastgesteld worden in de expressie van VEGF tussen 

de Sham-geopereerde muizen en de CBDL-muizen, minstens 6 weken na inductie (p=0,042). 
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Figuur 22: De gemiddelde VEGF-expressie in de verschillende groepen. 

 

 

Voorbeelden van de VEGF kleuring op CBDL en Sham muizen worden getoond in onderstaande 

figuren.  

 

 
 

Figuur 23: VEGF-kleuring op het longweefsel van een Sham-muis. 
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Figuur 24: VEGF-kleuring op het longweefsel van een CBDL-muis 6 weken na inductie. 

 

5.2.3.2  ELISA voor VEGF 

De ELISA voor VEGF geeft weer hoeveel VEGF aanwezig is in het longweefsel van CBDL- en 

Sham-muizen. De resultaten van deze ELISA worden weergegeven in onderstaande grafiek. 

Bij de CBDL-groepen 2,  4 en 5 weken na inductie is er een significant grotere hoeveelheid 

VEGF aanwezig in vergelijking met de Sham-groep (p=0.03; p=0.029; p=0,0001 respectievelijk). 

De CBDL-groep 2 weken na inductie heeft een significant hogere VEGF-expressie in 

vergelijking met de andere CBDL groepen 3, 5 en 6 weken na inductie  (p=0.043; p=0.04; p=0.05 

respectievelijk). Vanaf 3 weken verschillen de CBDL-groepen onderling niet meer. 

Hieruit kunnen we besluiten dat VEGF duidelijk opgereguleerd is, en dit reeds 2 weken na 

CBDL-inductie. 
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Figuur 25: De gemiddelde VEGF-concentratie (in pg/mg totaal proteïne) bij de verschillende groepen. 

 
5.2.4  PlGF 

 
Met behulp van een ELISA kan vastgesteld worden hoeveel PlGF er aanwezig is in de long bij 

CBDL-muizen. De resultaten van ELISA staan weergegeven in onderstaande grafiek. 

Op de ELISA kan gezien worden dat de PlGF-expressie significant hoger is bij de CBDL-

groepen 2, 4, 5 en 6 weken na inductie in vergelijking met de sham groep (p=0.014; p=0.001; 

p=0.03 en p=0,08 respectievelijk). Er kan geen duidelijke verklaring gegeven worden voor de 

gedaalde expressie van PlGF 3 weken na CBDL inductie ten opzichte van de andere CBDL- 

groepen. Na drie weken zijn er geen verschillen meer in de CBDL groepen onderling. 

Mits abstractie van de groep CBDL 3 weken, kan besloten worden dat PlGF duidelijk 

opgereguleerd is ten opzichte van de Sham-groep en deze stijging langer aanhoudt in vergelijking 

met VEGF. 

 

 
 

Figuur 26: De gemiddelde PlGF-concentratie (in pg/mg totaal proteïne) bij de verschillende groepen. 
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5.2.5 sVEGFR1 

sVEGFR-1 is in staat om VEGF en PlGF te capteren in de circulatie, waardoor deze twee laatst 

genoemde proangiogenetische factoren niet meer kunnen binden op hun transmembranaire 

receptor en dus geen signaaltransductie cascade op gang kunnen brengen. Hierdoor heeft 

sVEGFR-1 in se een remmende werking op de bloedvatvorming. De resultaten van ELISA staan 

weergegeven in onderstaande grafiek. 

Er wordt een statistisch significante stijging in de sVEGFR-1 concentratie vastgesteld tussen de 

sham-geopereerde muizen en de CBDL-groepen, respectievelijk 5 weken (p=0,036) en 6 weken 

(p=0,024) na inductie. Er wordt geen statistisch significant verschil opgemerkt tussen de sham-

geopereerde muizen en CBDL-muizen na 3 weken (p=0,13) en 4 weken (p=0,28) inductie. 

 
 

 

Figuur 27: De gemiddelde sVEGFR1-concentratie (in pg/mg totaal proteïne) bij de verschillende 

             groepen. 

 

Gezien PlGF (pro-angiogenetisch) een grotere affiniteit heeft voor sVEGFR-1 (anti-

angiogenetisch), zal in pathologische omstandigheden voornamelijk PlGF gebonden worden. Om 

een uitspraak te kunnen maken over het netto-effect op de bloedvatvorming, is het daarom juister 

om de ratio sVEGFR-1/PlGF te berekenen. Een daling in deze ratio komt dus overeen met een 

netto toename in angiogenese. Op uitzondering van CBDL 3 weken na inductie, kan inderdaad 

een significante daling in deze ratio vastgesteld worden in de CBDL-groepen 2, 4, 5 en 6 weken 

ten opzichte van de Sham-groep (allen p < 0,05). 
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Figuur 28: De sVEGFR1/PlGF ratio in de verschillende groepen. 
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6. Discussie 

Het eerste objectief van deze masterproef was het valideren van een muismodel voor het 

hepatopulmonaal syndroom. Het ontwikkelen van een muismodel zou een aantal belangrijke 

voordelen met zich meebrengen, onder meer een betere opportuniteit om met genetisch 

gemodificeerde dieren te werken en een groter aanbod aan antilichamen. 

Ter validatie van dit model werd eerst en vooral aangetoond dat de muizen cirrose en portale 

hypertensie ontwikkelen. Dit bleek al uit een aantal macroscopische bevindingen zoals icterus, 

een verhoogd lever- en miltgewicht. De verhoogde portale drukken bewijzen de aanwezigheid 

van portale hypertensie in de aanwezigheid van een zieke lever zoals blijkt uit de F4 Metavir 

score vastgesteld op Sirius Red kleuring. 

Om aan te tonen dat CBDL-muizen inderdaad het HPS ontwikkelen werd de arteriële 

zuurstofspanning bepaald en de gemiddelde longshuntfractie berekend. Uit de vergelijking van de 

gemiddelde shuntfractie tussen CBDL-muizen en Sham-geopereerde muizen kan besloten 

worden dat bij een deel van de cirrotische muizen zich inderdaad het HPS ontwikkelt. Er wordt 

vastgesteld dat, op basis van de PaO2 onder de 60 mmHg, er 57 % van de muizen HPS 

ontwikkelen en, op basis van de gemiddelde shuntfractie, 37% van de muizen HPS krijgen.  

Verder werd er geconcentreerd op de validatie van de pathogenese van HPS in muizen. Uit het 

experimenteel ratmodel voor HPS, is geweten dat bacteriële translocatie uit de darm een 

belangrijke rol speelt, en dit aanleiding geeft tot vrijstelling van TNF-α door onder andere 

macrofagen.  Het TNF-α-gehalte in het serum werd bepaald waaruit een statistisch significante 

verhoging bij CBDL-muizen 6 weken na inductie kon worden vastgesteld. Dit samen met het 

duidelijk verhoogd percentage positieve kweken van de mesenteriale lymfeknopen, gaf 

voldoende argumentatie om te besluiten tot bacteriële translocatie bij CBDL-muizen in 

vergelijking met Sham-geopereerde muizen. Tevens werd een verhoogde cellulariteit in de 

longsepta van CBDL-muizen gezien. Wanneer het hier zou gaan om macrofagen, zouden zij 

kunnen bijdragen tot activatie van iNOS en de vrijstelling van NO. Dit moet echter verder 

worden bevestigd. 

In een tweede luik werd op de angiogenese in de longen van cirrotische muizen, en de rol van 

verschillende angiogenetische mediatoren in dit proces gefocusseerd. In de inleiding werd reeds 

vermeld dat bij een experimenteel cirrosemodel bij ratten via elektronenmicroscopie een 
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verhoogd aantal pulmonale vasculaire capillairen werd waargenomen. Over de rol van 

angiogenese in het hepatopulmonaal syndroom bij muizen, verscheen tot op heden enkel een 

abstract (Zhang et al., 2007), zodat dit nog een vrij onontgonnen onderzoeksdomein betreft. 

Allereerst werd nagegaan of het aantal bloedvaten inderdaad toegenomen is in CBDL-longen 

versus Sham. Hiertoe werd een CD31-kleuring op longweefsel uitgevoerd. CD31, wat een merker 

voor endotheliale cellen is, is duidelijk in hogere concentraties aanwezig bij CBDL-muizen. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er in de longen van deze CBDL-muizen een hoger aantal 

bloedvaten aanwezig is. 

VEGF is zoals reeds vermeld de factor bij uitstek wat betreft fysiologische en pathologische 

angiogenese. Er wordt vastgesteld dat de concentratie aan VEGF in de longen van CBDL-muizen 

6 weken na inductie significant hoger is dan de VEGF-concentratie bij Sham-geopereerde 

muizen. De ELISA voor VEGF bevestigt dit en toont aan dat er een opregulatie van VEGF is 

reeds 2 weken na CBDL-inductie. Hieruit kan besloten worden dat er bij deze CBDL-muizen een 

verhoogde angiogenese aanwezig is in het longvaatbed en dat dit mogelijk een VEGF-dependent 

proces is.   

PlGF is ook een lid van de VEGF-familie, maar verschilt van VEGF door niet betrokken te zijn 

in de fysiologische, maar enkel in de pathologische angiogenese, wat het een potentieel 

therapeutisch doelwit in het hepatopulmonaal syndroom zou kunnen maken. Reeds vanaf 2 

weken na CBDL-inductie, zien kan een opregulatie gezien worden. Er kan ook worden 

vastgesteld dat deze PlGF-stijging langer aanhoudt dan de VEGF-toename. Dit vormt alweer een 

argument voor de belangrijke rol van angiogenese in het hepatopulmonaal syndroom en een 

mogelijke invloed van PlGF in dit proces. 

Met betrekking tot receptoren van bovenvermelde angiogenetische factoren, werd actueel alleen 

sVEGFR-1 bestudeerd. Aan de hand van een ELISA voor sVEGFR1 kan vanaf 5 weken na 

CBDL-inductie een significante stijging in de sVEGFR1-concentratie worden vastgesteld. Zoals 

reeds hoger vermeld, is er een interactie tussen PlGF en sVEGFR1. Aangezien beide factoren 

opgereguleerd zijn na CBDL-inductie en PlGF in veel grotere mate dan sVEGFR-1, pleit de ratio 

van deze twee factoren in het voordeel van angiogenese in het hepatopulmonaal syndroom. 

Samenvattend werden aan de hand van verschillende hoger vermelde experimenten data 

verzameld ter validatie van de muis als diermodel voor het hepatopulmonaal syndroom. De 

bevindingen van deze masterproef zijn op zich onvoldoende om definitieve besluiten te trekken, 
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doch pleiten de resultaten ervan in de richting van een ontwikkeling van HPS bij muizen. 

Bijkomend onderzoek dient dit bevestigen, waarbij bij de rol van endotheline-1 en NO in dit 

muismodel primordiaal zijn.  

Ook werden proeven uitgevoerd om een beter zicht te krijgen op het aandeel van angiogenese in 

het hepatopulmonaal syndroom. Na het verzamelen van heel wat data, kan besloten worden tot 

een duidelijk opregulatie van verschillende indicatoren voor angiogenese. Dit pleit sterk voor een 

aanzienlijke rol van deze nieuwe bloedvatvorming in de pathogenese van het hepatopulmonaal 

syndroom. 
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7. Toekomstige onderzoeksmogelijkheden 
 

Verder onderzoek dient te gebeuren voor de oppuntstelling van de muis als diermodel voor het 

hepatopulmonaal syndroom. 

De pathogenese van het hepatopulmonaal syndroom en de rol van angiogenese hierin vormt een 

onderzoeksdomein waar zich nog een aantal uitdagingen in bevinden. Meerdere proeven met 

grotere steekproeven dienen plaats te vinden om te kijken of een definitieve trend zoals hoger 

beschreven zich stelt. 

Bijzonder interessant zou tevens het gebruik van anti-angiogenetische strategieën en knock-out 

muizen voor bepaalde factoren zijn, om de definitieve betrokkenheid van bijvoorbeeld VEGF en 

PlGF in de pathogenese van HPS te illustreren. 

In een finaal stadium zou men kunnen overgaan tot het ontwikkelen van medicatie met als 

doelwit de in het HPS van belang zijnde pathogenetische factoren. Het blokkeren van de 

angiogenese via angiogenese-remmers zou kunnen leiden tot nieuwe therapeutische strategieën. 

Een specifiek voordeel van therapeutica die zich richten op de inhibitie van PlGF, zou de 

afwezigheid van de klassieke bijwerkingen van angiogeneseremming (hypertensie, thrombose, 

bloedingen, enz.) kunnen zijn. In verdere studies dienen dan ook de effecten van PlGF-inhibitie 

ter hoogte van het pulmonale vaatbed verder te worden uitgespit. 
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