
 

 

 University of Groningen

An alternative approach based on microfluidics to study drug metabolism and toxicity using
liver and intestinal tissue
Midwoud, Paul Marcel van

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2010

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Midwoud, P. M. V. (2010). An alternative approach based on microfluidics to study drug metabolism and
toxicity using liver and intestinal tissue. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/390069e5-8583-4929-a606-ba9bc6b5e2bc


163

Appendix

Samenvatting

List of non-standard abbreviations

Dankwoord

Curriculum Vitae

List of publications 



Samenvatting
Het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel kost gemiddeld 800 miljoen dollar en

kan meer dan 10 jaar duren. Tijdens regulier geneesmiddelonderzoek wordt het

 geneesmiddel eerst uitvoerig getest tijdens de zogenoemde preklinische fase voordat

het toegediend wordt aan gezonde vrijwilligers. Tijdens deze preklinische fase wordt

naast de werking onder andere de omzetting (metabolisme) van het geneesmiddel tot

afbraakproducten (metabolieten) en de mogelijke toxiciteit getest. Tijdens deze pre-

klinische fase wordt veel gebruik gemaakt van in vitro systemen, wat inhoudt dat het

metabolisme en toxiciteit van een geneesmiddel wordt getest op gekweekte

 (lichaams)cellen en/of weefsel. Daarnaast wordt het geneesmiddel getest op proef-

dieren, in vivo. Het verschil tussen in vivo en in vitro studies is dat tijdens in vivo
 studies het complete organisme wordt gebruikt, terwijl tijdens in vitro studies cellen

of weefsel van een of enkele organen worden gebruikt. Daarbij is het natuurlijk

 essentieel dat de in vitro systemen de omzettingen van geneesmiddelen in vivo  correct

voorspellen. Vele in vitro systemen zijn de laatste decennia ontwikkeld,1 maar helaas

falen veel potentiële medicijnen alsnog in een laat stadium van de ontwikkeling door

onacceptabele toxische eigenschappen.2, 3 Ondanks het vele onderzoek met die

 ontwikkelde in vitro systemen is het nog steeds lastig om met de huidige in vitro
 methoden de in vivo situatie goed te voorspellen. 

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is het ontwikkelen van

een nieuw in vitro systeem dat gebruikt kan worden om meer en betere informatie

over het metabolisme en de toxische eigenschappen van potentiële medicijnen te

 verkrijgen in een vroeg stadium van geneesmiddelontwikkeling. Hierdoor kan het

gebruik van proefdieren en de totale kosten tijdens medicijnontwikkeling  verminderd

worden. Het streven was om de in vivo situatie zo goed mogelijk na te bootsen.

Daarom is er gekozen voor het gebruik van weefselplakjes (slices) van een intact

 orgaan, waarvan in eerder onderzoek is aangetoond dat ze de eigenschappen van het

orgaan in vivo goed weergeven. Het ontwerp van het hier beschreven incubatie -

systeem maakt het mogelijk dat de slices continue kunnen worden voorzien van vers

medium, dit in tegenstelling tot bestaande incubatiesystemen waar de slices

 gedurende 24 uur in hetzelfde medium worden geïncubeerd. Hierdoor krijgen de

 cellen in de slices continue nieuwe voedingsstoffen en worden de afvalstoffen

 afgevoerd, net zoals dat in het menselijk lichaam gebeurt. Omdat de omzetting van

medicijnen voornamelijk plaats vindt in de lever is het systeem in eerste instantie

ontwikkeld voor leverslices. Om de in vivo situatie nog beter na te bootsen werd er

een geminiaturiseerd systeem ontwikkeld voor de incubatie van slices met behulp

van microfluïdische technieken. Hierdoor is de verhouding incubatiemedium ten

 opzichte van slice oppervlakte vele malen kleiner dan in huidige in vitro systemen.

Het toepassen van microfluïdische technologie in het systeem heeft vele voordelen in

vergelijking met conventionele incubatiesystemen.4 Het belangrijkste voordeel is de
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mogelijkheid om de incubatieomgeving waarin de cellen zich bevinden precies te

controleren en om de evenwichtstoestand van voedingsstoffen en afvalstoffen te

 handhaven door een continue stroom van vers medium.

Er zijn in de afgelopen jaren vele microfluïdische systemen ontwikkeld voor de

 incubatie van geïsoleerde levercellen met als doel om de omzetting van medicijnen

in de menselijke lever te bepalen. Hoofdstuk 2 behandelt de verschillende op

 microfluïdica gebaseerde in vitro systemen die zijn beschreven in de literatuur voor

het  bepalen van levermetabolisme en toxiciteit, en de bijbehorende voor- en nadelen

ervan. Uit dit literatuuroverzicht kan worden geconcludeerd dat slechts twee van deze

modellen in staat zijn om het in vivo levermetabolisme goed na te bootsen, en dat

zijn primaire (vers geïsoleerde) hepatocyten (de belangrijkste cellen voor metabo-

lisme in de lever) en leverslices. Leverslices zijn dunne plakjes gemaakt van het

 intacte  weefsel. Aangezien in slices de architectuur van het weefsel met alle

 verschillende celtypes, inclusief cel-cel en cel-matrix contacten, intact blijft, lijken

deze uitermate geschikt voor metabolisme- en toxiciteitsstudies. Met name omdat

alle celtypes  aanwezig zijn is het ook mogelijk om met dit model multicellulaire

 toxiciteitsstudies uit te voeren.5

Het eerst prototype van een door ons ontwikkelde, op microfluïdica gebaseerde in
vitro systeem waarin leverslices geïncubeerd kunnen worden, wordt beschreven in

Hoofdstuk 3. Hiervoor werd er een chip ontwikkeld van het elastomeer poly -

dimethylsiloxaan (PDMS). De slice in deze chip wordt continue voorzien van vers

medium door het introduceren van een vloeistofstroom (flow). Om ervoor te zorgen

dat de pH, de zuurstofconcentratie en de temperatuur constant blijven in het

 incubatiemedium zijn er twee dunne gas-doorlaatbare membranen geïntegreerd en

wordt de chip in een temperatuur gecontroleerde omgeving geplaatst welke 5% kool-

stofdioxide (voor pH regulatie) en 95% zuurstof bevat. De gassen passeren de

 membranen en houden de pH en zuurstofconcentratie constant gedurende tenminste

24 uur. Aangezien het van belang is om de prestaties van een nieuw ontwikkeld

 systeem te verifiëren met een conventioneel systeem, zijn de resultaten van ratten -

leverslices die werden geïncubeerd in de chip vergeleken met slices geïncubeerd in

well platen. De levensvatbaarheid en metabolisme waren in beide systemen niet

 significant verschillend, wat erop wijst dat de leverslices intact en functioneel blijven

in de chip gedurende tenminste 24 uur.

In Hoofdstuk 5 staat beschreven dat wanneer de slices ingebed zijn in een

 hydrogel, Matrigel, en het medium wordt aangevuld met runderserum, dexamethason

en insuline de rattenlever slices zelfs gedurende 72 uur intact blijven. In deze opzet

blijft het fase II metabolisme constant gedurende 72 uur, maar neemt het fase I

 metabolisme nog wel af net zoals ook is beschreven in de literatuur voor slices die

worden geïncubeerd in conventionele systemen.6-8 

Een voordeel van de continue vloeistofstroom is dat de vorming van  metabolieten
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en producten door de slice direct en continue gemeten kan worden in het medium dat

de chip verlaat. De ontwikkeling van een on-line analyse systeem waarbij de chip is

gekoppeld aan een HPLC met ultraviolet lichtdetectie wordt in Hoofdstuk 4

 beschreven. Door het volume van de chip zo klein mogelijk te houden, is de

 metaboliet concentratie in het medium hoog, en makkelijk te detecteren. Met het

 ontwikkelde systeem is het mogelijk om de slices volledig geautomatiseerd

 herhaaldelijk bloot te stellen aan substraten. In de beschreven experimenten werden

de slices gedurende 24 uur vier keer gedurende twee uur blootgesteld aan 7-

 hydroxycoumarine met intervallen van vier uur. De vorming van metabolieten werd

continu gemeten. In deze opstelling blijft de metabolietvorming constant tijdens de

elk van de vier periodes van blootstelling. Tevens is het mogelijk om met het

 ontwikkelde systeem automatisch een concentratiegradiënt van een te onderzoeken

substraat aan te brengen. In Hoofdstuk 4 zijn slices geïncubeerd met een inhibitor die

het metabolisme van een modelverbinding remt, waarbij de concentratie van de

 inhibitor tijdens het experiment varieerde van 0 tot 200 µM. Een volledige

 remmings curve kan zo worden verkregen met slechts drie slices per experiment. Dit

is dus erg geschikt voor weefsel dat in geringe hoeveelheid beschikbaar is, zoals

 humaan materiaal. Met dit on-line systeem is het mogelijk om geneesmiddel -

interacties te meten en vast te stellen welke concentratie van inhibitor een remming

vertoont op de enzymactiviteit van de slices. Een ander groot voordeel van dit  systeem

is de capaciteit om chemisch instabiele metabolieten te meten. Dit werd aangetoond

door diclofenac acyl-glucuronide te meten, een instabiele metaboliet van diclofenac

die door de lever wordt gevormd. Acyl-glucuronides zijn reactieve metabolieten en

kunnen daardoor toxiciteit veroorzaken. Het is lastig om deze metabolieten te meten

in conventionele systemen, doordat ze al tijdens de incubatie uiteenvallen vanwege

de chemische instabiliteit. Met het on-line systeem kunnen deze metabolieten direct

na vorming in een vrij hoge concentratie gemeten worden. 

Om de juiste voorspelling te maken van in vivo geneesmiddelmetabolisme in de

mens, is het beter om menselijk materiaal te gebruiken in in vitro studies dan dierlijk

weefsel, omdat metabolisme in de mens en dier vaak sterk van elkaar verschilt.9

 Levermateriaal kan verkregen worden als “chirurgisch restmateriaal” na operaties,

bijvoorbeeld bij verwijdering van een tumor.10 In Hoofdstuk 6 wordt het gebruik van

slices van gezonde humane levers in het nieuw ontwikkelde in vitro systeem

 beschreven. Ook van humane leverslices blijft de levensvatbaarheid, gemeten aan de

hand van morfologie en de lekkage van lever specifieke enzymen, gedurende 24 uur

intact. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen leverslices

 geïncubeerd in de chip en in well platen. Ook de fase I en fase II metabole omzetting

van vier model geneesmiddelen, testosteron, lidocaïne, ethoxycoumarine en

 hydroxycoumarine, zijn goed vergelijkbaar met resultaten behaald in well platen,

waarvan al eerder was aangetoond dat die goed correleert met de in vivo situatie.11

Appendix

166



Daarom concluderen wij dat de ontwikkelde chip ook geschikt is om humaan

 materiaal te incuberen voor metabolisme- en toxiciteitsstudies. 

Gezien het feit dat metabolisme niet alleen in de lever plaats vindt, maar dat ook

de darm een belangrijke rol speelt, is in Hoofdstuk 7 ook de incubatie van darm -

slices in de chip beschreven. Dit is het eerste voorbeeld van darmslices in een

 microfluïdische chip. De slices vertonen gedurende tenminste 3 uur een hoge meta-

bole activiteit met drie testgeneesmiddelen. Vervolg experimenten zullen moeten

 uitwijzen hoe lang de darmslices levensvatbaar en functioneel kunnen blijven. 

Doordat er een continue vloeistofstroom aanwezig is, worden de producten

 gevormd door de slices (waaronder de metabolieten) direct afgevoerd. Door deze

stroom is het ook mogelijk om twee kamers die elk een orgaanslice bevatten aan

 elkaar te koppelen om interacties tussen twee organen te onderzoeken. In Hoofdstuk

7 zijn op deze manier een darmslice en een leverslice achter elkaar gekoppeld en

doorstroomd. Uit eerder gepubliceerd onderzoek is bekend dat blootstelling van de

darm aan CDCA ervoor zorgt dat de darm een eiwit, genaamd fibroblast groeifactor

15 (FGF15) produceert. Vervolgens gaat dit eiwit in vivo via de leverpoortader naar

de lever, waar het de expressie van het enzym CYP7A1 onderdrukt. CYP7A1 is

 verantwoordelijk voor de productie van galzouten, en door deze remming worden er

minder galzouten gesynthetiseerd. Dit proces bleek ook op te treden in een leverslice

wanneer een darm en een leverslice achter elkaar doorstroomd werden met het

 primaire galzout, chenodeoxycholzuur (CDCA). Door de sequentiële doorstroming

van de kamers is het exact te bepalen welk orgaan het effect veroorzaakt. Twee  slices

kunnen ook in één well of kamer geïncubeerd worden, maar dan is het niet duidelijk

welk orgaan een product vormt dat effect heeft op het functioneren van het andere

 orgaan. 

Alle experimenten werden uitgevoerd met een chip gemaakt van polydimethyl -

siloxaan (PDMS). Dit is een ideaal polymeer om snel prototypes te maken van nieuw

ontwikkelde chips. Dit polymeer heeft echter als nadeel dat het stoffen die sterk

 hydrofoob zijn kan adsorberen of zelfs kan absorberen.12 In Hoofdstuk 6 kwam dit

probleem naar boven bij de incubatie met het hydrofobe substraat testosteron. Omdat

dit de toepasbaarheid van de chip beperkt tot onderzoek naar niet hydrofobe genees-

middelen, is er in Hoofdstuk 8 gezocht naar een ander polymeer dat PDMS  eventueel

zou kunnen vervangen. In dit hoofdstuk werden de thermoplastische polymeren:

 polystyreen (PS), polycarbonaat (PC), polymethylmethacrylaat (PMMA), en cyclo-

olefine copolymeer (COC) getest. Deze polymeren werden geselecteerd vanwege de

goede biocompatibiliteit en omdat het mogelijk was om met deze polymeren chips te

maken met behulp van een hot embosser. Hiermee kunnen in een korte tijdsperiode

meer chips gemaakt worden dan van PDMS. In hun originele vorm zijn deze poly-

meren ook hydrofoob, maar deze kunnen hydrofiel gemaakt worden door het

 oppervlakte te oxideren met behulp van UV-ozon of zuurstofplasma behandeling.
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Met behulp van UV-ozon bleek het mogelijk om het oppervlakte gedurende  tenminste

vier weken hydrofiel te maken. Chips gemaakt van UV-ozon behandelde PC, PS en

COC vertoonden geen adsorptie van testosteron en 7-ethoxycoumarine en hun

 metabolieten. Om de biocompatibiliteit na UV-ozon behandeling te bepalen zijn er

 levercellen van een cellijn (HepG2) op platen van met UV-ozon behandeld materiaal

geïncubeerd. De cellen bleken goed te groeien op deze platen wanneer deze bedekt

werden met een laag collageen. Op PC, PS en COC werden nauwelijks dode cellen

gevonden (~2%), wat erop wijst dat het materiaal niet toxisch en dus biocompatibel

is. Daarentegen was ongeveer 25% van de cellen op PMMA dood na 24 uur kweken.

Dit wijst erop dat de combinatie PMMA en UV-ozon niet geschikt is voor het  gebruik

in in vitro systemen met cellen of weefsels. Het is mogelijk om van PC, PS en COC

chips te maken die biocompatibel zijn en een lage adsorptie van hydrofobe en

 hydrofiele componenten hebben. Gezien het feit dat PS minder resistent is tegen

 organisch oplosmiddelen heeft het gebruik van PC en COC de voorkeur. Van deze

twee heeft COC het extra voordeel dat het een lagere autofluorescentie heeft dan PC,

wat weer voordelig is voor experimenten waarin gebruik gemaakt wordt van  optische

detectie, zoals fluorescentie.13

Samenvattend, in dit proefschrift staat de ontwikkeling van een op microfluïdica

gebaseerd in vitro systeem met continue vloeistofstroom voor lever- en darmslices

 beschreven. Een stabiele incubatieomgeving werd gerealiseerd (stabiele pH, zuur-

stofconcentraties en voedingsstoffen) door een lage vloeistofstroom te introduceren.

Leverslices blijken levensvatbaar gedurende tenminste 72 uur en darmslices

 gedurende tenminste 3 uur. Door andere onderzoekers werd er gesuggereerd dat de

aanwezigheid van vloeistofstroom een langere levensvatbaarheid tot gevolg zou

 hebben, maar hiervoor hebben wij nog geen aanwijzingen gevonden.14, 15 Een

 beperking van dit systeem is de mogelijke adsorptie/absorptie van hydrofobe

 componenten aan het materiaal van de chip, maar dit kan verholpen worden door de

chip te maken van COC in plaats van PDMS. Dit nieuw ontwikkelde systeem kan

 gebruikt worden voor de bepaling van metabolisme van geneesmiddelen, van

 geneesmiddelinteracties en van interorgaan interacties, waarbij slechts een minimale

hoeveelheid weefsel nodig is. Tevens is het mogelijk om instabiele metabolieten te

 bepalen met het ontwikkelde on-line analysesysteem. Samen met het well plaat

 systeem, zal dit biochip systeem bijdragen tot een betere voorspelling van

 metabolisme en toxiciteit in de mens en proefdieren in vivo. Daardoor heeft het de

 potentie om een significante bijdrage te leveren aan metabolisme- en toxiciteits studies

van nieuwe medicijnen en aan de reductie van het proefdiergebruik bij de genees-

middelontwikkeling en bij toxiciteitstesten van andere chemicaliën.
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