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S A M E N VAT T I N G , C O N C L U S I E S E N
T O E K O M S T P E R S P E C T I E V E N

De veiligheidsbeoordeling van potentiële kandidaat-geneesmiddelen is een uitdaging voor
de farmaceutische industrie. Hepatotoxiciteit is een van de belangrijke redenen waarom
kandidaatgeneesmiddelen falen in preklinische en klinische testen. De blootstelling van
de lever is hoog en de lever is grotendeels verantwoordelijk voor het metabolisme van
geneesmiddelen wat tot toxische verbindingen kan leiden, en daardoor is de lever het meest
kwetsbare orgaan voor geneesmiddel-geïnduceerde toxiciteit. Geneesmiddel-geïnduceerde
hepatotoxiciteit kan intrinsiek (dosis-afhankelijk) of idiosyncratisch (lage incidentie en
grotendeels dosis-onafhankelijk) zijn. Preklinische in vivo testen van geneesmiddeltoxiciteit
gaan gepaard met ernstig dierenleed en ongemak, en zijn slechts gedeeltelijk voorspellend
voor humane toxiciteit als gevolg van verschillen tussen mens en dier. Dit benadrukt de
noodzaak van de ontwikkeling van nieuwe screeningsmethoden die het toxicologische
risico in begin van het geneesmiddel ontdekkingsproces beter in kaart kunnen brengen.
Daarnaast wordt veel energie gestoken in het ontwikkelen van nieuwe en accurate
preklinische en klinische biomarkers. Dit zal leiden tot een veiliger en efficiënter
geneesmiddelontdekking en ontwikkelingsproces. Met de traditionele biomarkers voor
leverbeschadiging is het onderscheid tussen verschillende klassen van hepatotoxiciteit
moeilijk te maken. Bovendien is er behoefte aan betrouwbare in vitro toxiciteitstesten,
waarbij de voorspelling, de karakterisering en het begrip van het mechanisme van
geneesmiddel-geïnduceerde hepatotoxiciteit verbeteren. Een voorwaarde voor een goede
voorspelling is dat het gebruikte model een goede geneesmiddelmetaboliserende capaciteit
heeft, omdat geneesmiddelgerelateerde levertoxiciteit vaak het gevolg is van toxische
metabolieten gevormd in de lever. Bovendien is het van belang om dergelijke methoden
te ontwikkelen voor toepassing op humaan weefsel om levertoxiciteit in mensen beter te
voorspellen door het vermijden van interspecies extrapolatie. Van het Precision-Cut Liver
Slices (PCLS) model is aangetoond dat het in staat is om metabolisme en toxiciteit van
geneesmiddelen in de lever goed te representeren [69]. Dit model kan worden geplaatst
tussen de in vivo experimenten en de momenteel gebruikte celkweek modellen, en kan
worden beschouwd als een ex vivo model met al de verschillende celtypen van de lever
aanwezig in hun natuurlijke architectuur en met intacte cel-cel en cel-matrix contacten. Voor
toxiciteitstudies is dit van groot belang, omdat geneesmiddel-geïnduceerde toxiciteit wordt
gezien als een multi-cellulair proces, waar naast hepatocyt-functies ook cel-cel interacties en
niet-parenchymale celfuncties worden beschouwd als belangrijke factoren in het toxiciteits
proces [31].

De toepassing van transcriptomics maakt het onderzoeken van de veranderingen in
genexpressie van het volledige genoom, geïnduceerd door blootstelling aan geneesmiddelen,
mogelijk. Door het meten van de globale genexpressie is het mogelijk om hepatotoxische
pathways en mechanismen van een specifiek fenotype van toxiciteit te identificeren.
Bovendien is het mogelijk om soortgelijke eindpunten te selecteren in vivo en in
vitro/ex vivo wat het vergelijken van in vitro/ex vivo en in vivo studies mogelijk
maakt. Zelfs als de eindpunten niet hetzelfde zijn, kunnen de gevonden in vitro/ex vivo
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eindpunten voorspellend zijn, mits een goede correlatie tussen in vivo en in vitro/ex
vivo eindpunten kan worden vastgesteld. De toepassing van transcriptomics kan dus
bijdragen aan de ontwikkeling en het gebruik van ex vivo of in vitro modellen voor het
voorspellen van hepatotoxische reacties bij mensen. Ook is een juiste classificatie van de
hapatotoxische stoffen op basis van hun hepatotoxische fenotype een randvoorwaarde voor
de veiligheidsbeoordeling van geneesmiddelen. Geneesmiddelgeïnduceerde leverschade kan
resulteren in verschillende toxische fenotypen, zoals hepatische cholestase (verminderde
galstroom en een toename van intracellulaire ophoping van galzouten), necrose (een vorm
van vroegtijdige celdood als gevolg van schade door bijvoorbeeld vrije radicalen en/of
tosiche metabolieten), of fibrose (de ophoping van collageen).

Het doel van dit proefschrift was om inzicht te krijgen in het gebruik van PCLS als
ex vivo model in combinatie met transcriptomics voor de identificatie en classificatie
van hepatotoxische verbindingen, en in de opheldering van de mechanismen van de
hepatotoxische effecten van die verbindingen op gen- en pathwayniveau. Voor dit
doel onderzochten we de genexpressie profielen van PCLS die waren blootgesteld aan
verbindingen die fibrose, necrose, cholestase en idiosyncratische leverschade induceren.

validatie van pcls rat als model om fibrose te
bestuderen

In hoofdstuk 2 was het doel om PCLS verder te karakteriseren als een geschikt
model om te bepalen of vroege veranderingen in genexpressie een indicatie kunnen
geven van het fenotype van toxiciteit op lange termijn dat wordt veroorzaakt door
levertoxische stoffen die necrose of fibrose induceren. In deze studie is een vergelijkende
analyse uitgevoerd van de genexpressieprofielen van rat PCLS geïnduceerd door
paracetamol (APAP) en koolstoftetrachloride (CCl4), waarvan bekend is dat deze
leverschade induceren via verschillende mechanismen, respectievelijk necrose en fibrose. De
vergelijking werd uitgevoerd met behulp van genexpressiepatronen, gereguleerde genen,
en pathway en upstream regulator analyse van de gereguleerde genen. Analyse van
de genexpressiepatronen onthulde kenmerkende veranderingen in de expressiepatronen
als gevolg van blootstelling aan een toxische concentratie van elk van de verbindingen
vergeleken met de overeenkomstige controle. Vergelijking van de gereguleerde genen toonde
aan dat er een aanzienlijke overlap is tussen de genen die gereguleerd worden door beide
toxinen, maar er is ook een significant aantal genen dat uniek wordt gereguleerd door
ofwel APAP of CCl4. Van sommige van die genen die alleen gereguleerd worden door
CCl4 behandeling is bekend dat ze zijn betrokken bij fibrogenese. Genen betrokken bij
de activatie van stellaatcellen en van fibrogenese zoals CRYAB (alfa-B crystalline), KLF6

(Krüppel-Like Factor 6) en HSP47 (heat shock protein 47) werden opgereguleerd, wat
aangeeft dat fibrotische processen in de met CCl4 behandelde slices worden geïnitieerd,
zoals eerder ook met andere methoden werd aangetoond [72, 73]. De groeifactor TGF-β1
(Transforming growth factor beta 1) speelt een sleutelrol in fibrose via activatie van de
stellaatcellen [214]. Uit het genetische netwerk van TGF-β1, dat volgde uit de analyse van
de gereguleerde genen door APAP of CCl4 behandeling, kan men zien dat de genen die
causaal zijn verbonden met TGF-β1 en een duidelijke rol hebben in fibrose, zoals JUN
(Jun Proto-Oncogene), LITAF (lipopolysaccharide geïnduceerde tumor necrosis factor) en
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SERPINE1 (Serpin Peptidase Inhibitor, Clade E, lid 1), alleen werden opgereguleerd na
blootstelling aan CCl4, maar niet door APAP. Deze waarneming duidt op een aanzienlijke
betrokkenheid van TGF-β1 in het toxiciteitsproces, geïnitieerd door CCl4 en niet door APAP,
en geeft een indicatie dat vroege fibrotische processen binnen 16 uur na blootstelling aan een
toxische concentratie van CCl4 worden geactiveerd. Bovendien bleek uit upstream regulator
analyse van de CCl4-behandelde PCLS, dat verschillende regulatoren waarvan bekend is dat
deze de expressie van de gereguleerde genen controleren, gerelateerd zijn aan leverfibrose.
Kortom, de vroege genexpressie veranderingen na kortdurende blootstelling aan CCl4 en
APAP ex vivo weerspiegelen het karakteristieke verschil tussen deze verbindingen in hun
vermogen om leverfibrose te induceren na chronische dosering in vivo. Deze studie geeft
aan dat transcriptoom analyse van PCLS kan worden gebruikt om de vroege gebeurtenissen
in PCLS, die indicatief zijn voor een pathologie (fibrose) die ontwikkelt na chronisch letsel,
te identificeren. Verdere studies, met meer fibrotische en niet- fibrotische verbindingen zijn
nodig om deze bevinding te verifiëren en een reeks biomarkers te identificeren die in
de toekomst kunnen worden gebruikt in de screening van nieuwe geneesmiddelen voor
geneesmiddel geïnduceerde toxiciteit.

validatie van humane pcls om geneesmiddel-
geïnduceerde cholestatische (dici) schade te
besturen

In hoofdstuk 3 was het doel om humane PCLS te valideren als een ex vivo model
dat de geneesmiddel-geïnduceerde cholestase processen weerspiegelt met behulp van
transcriptoom analyse. Tot op heden werden humane PCLS niet gebruikt voor onderzoek
naar cholestase. Hepatotoxische stoffen waarvan bekend is dat deze cholestase induceren
bij mensen, zoals cyclosporine, chloropromazine, ethinylestradiol en methyltestosteron zijn
getest in humane PCLS. Bovendien werd ANIT (a-naftyl-isothiocyanaat), een bekende
cholestatische verbinding bij ratten, opgenomen in de studie. Voor veel cholestatische
geneesmiddelen is de remming van BSEP (galzuuruitscheidingspomp) de primaire
oorzakelijke gebeurtenis leidend tot cholestasis, wat resulteert in de intracellulaire
ophoping van galzuren. De hypothese was dat incubatie van PCLS in het gebruikelijke
cultuurmedium niet erg gevoelig zou zijn voor de toxische effecten van deze BSEP
remming, omdat ze nietworden blootgesteld aan externe galzuren maar alleen aan
nieuw gesynthetiseerde galzuren. Daarom werd een niet-toxisch galzuur mengsel (60

μM) aan het incubatiemedium toegevoegd om een omgeving te creëen die vergelijkbaar
is met de fysiologische concentratie in de poortader van de mens in vivo [119]. Pilot
experimenten toonden aan dat de galzuurconcentratie in de slices inderdaad nagenoeg
gelijk blijft tijdens incubatie met galzuren, terwijl het sterk vermindert tijdens incubatie
in het gebruikelijke medium zonder galzouten. Transcriptoom analyse in humane PCLS
toonde aan dat cholestatische geneesmiddelen duidelijk de regulering van genen en
pathways veroorzaken die geassocieerd zijn met cholestase bij incubatie in aanwezigheid
van galzuren. Daarnaast was het waargenomen genexpressie patroon van cholestatische
schade concentratieafhankelijk voor alle geneesmiddelen. Lever-cholestase was een van de
top 5 gereguleerde pathways. De meeste van de pathways gereguleerd in de humane PCLS
komen voor in de Adverse Outcome Pathway (AOP) voor cholestase zoals voorgesteld door
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Vinken et al., inclusief de primaire directe cellulaire reacties en secundaire adaptieve reacties
betrokken bij galzuur-geïnduceerde cholestatische schade [16], zoals NRF2 (Nucleaire
factor (erythroide-afgeleide 2)-like 2) gemedieerde oxidatieve stressrespons, ontsteking
gemedieerde hepatische fibrose, endoplasmatisch reticulum stress en activering van de
stolling en het complementsysteem. Het is welbekend dat adaptieve reacties op intracellulaire
galzuur ophoping worden gemedieerd via de nucleaire receptoren FXR (farnesoid X
receptor), LXR (lever X-receptor), PXR (pregnaan X receptor) en VDR (vitamine D receptor).
Zoals verwacht, waren deze signaleringsroutes en de bijbehorende cholesterol biosynthese
pathways aangetast in PCLS blootgesteld aan cholestatische geneesmiddelen. Activering
van deze nucleaire receptoren activeert cellulaire aanpassing om galzuur ophoping, en dus
cholestatische leverschade, tegen te gaan [142, 19]. In tegenstelling tot de verwachte activatie
van FXR zoals in de AOP werd aangegeven, waren de doelgenen van de FXR pathway
verlaagd in humane PCLS, waaronder genen waarvan bekend is dat deze een rol spelen
in cholestase zoals MDR3 (Multiple Drug Resistance 3), BSEP (ABCB11) en SHP (Small
Heterodimeer Partner). Afname van BSEP expressie zou een direct effect kunnen zijn van de
geteste cholestatische stoffen, immers van potente BSEP remmers is gebleken dat zij de BSEP
expressie in primaire humane hepatocyten verminderen [128]. Bovendien kan de gevonden
verminderde expressie van FXR tenminste gedeeltelijk de verminderde FXR signalering
verklaren. Dit is in overeenstemming met de bevinding dat zowel FXR als SHP expressie
werd gereduceerd met 90% of meer in cholestatische patiënten [15]. Daarom, gebaseerd op
onze bevindingen kan worden gesteld dat blootstelling aan cholestatische verbindingen kan
leiden tot een verminderde FXR gemedieerde adaptieve responsen, waardoor cholestatische
schade ontstaat. Daarnaast lijken downregulatie van genen betrokken bij cholesteroltransport
zoals ABCG5 en ABCG8 een verlies van de beschermende werking van LXR te geven. Verder
waren verschillende genen in de PXR en VDR pathways meestal gereduceerd. Tezamen
zouden de verlaagde activatie van FXR, LXR, PXR en VDR verantwoordelijk kunnen zijn
voor een beperkte adaptieve respons op de effecten van de cholestatische stoffen en leiden
tot de ontwikkeling van cholestatisch letsel.

Gecompromitteerde adaptieve reacties kunnen leiden tot schadelijke cellulaire effecten
via toxiciteitsprocessen zoals oxidatieve stress en endoplasmatisch reticulum (ER) stress.
Van oxidatieve stress is bekend dat het een rol speelt in de pathogenese van
geneesmiddel-geïnduceerde cholestase als gevolg van galzuurophoping. We zagen ook
de activering van een NRF2 gemedieerde oxidatieve stress respons in de humane PCLS
behandeld met cholestatische geneesmiddelen. Dit geeft aan dat ontgiftende mechanismen
worden geactiveerd in de PCLS om de oxidatieve stress, wellicht als gevolg van accumulatie
van galzuren, te verlichten. Of de galzuren inderdaad ophopen in de slices na blootstelling
aan een cholestatisch geneesmiddel zal nog moeten worden vastgesteld en wordt momenteel
onderzocht in ons laboratorium.

Een recente studie toonde aan dat ER stress betrokken is bij galzuur-geïnduceerde
hepatocellulaire schade [124]. In overenkomst hiermee, zagen we ook dat ER stress,
unfolded protein respons (UPR) en eiwit ubiquitinatie pathways een van de zwaarst
getroffen pathways waren. De UPR signaleringsroute wordt geactiveerd in een reactie
op ER stress en bevordert de overleving en de adaptatie van de cel. Er is steeds meer
bewijs voor de betrokkenheid van ER stress in cholestase [215, 149, 124]. Onze resultaten
suggereren dat ER stress, eiwit ubiquitinilering en UPR vroege cellulaire effecten van
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geneesmiddel-geïnduceerde cholestase kunnen zijn. Verdere studies zijn nodig om de
precieze rol van die processen in galzuur-gemedieerde cholestase op te helderen.

Leverfibrose en stellaatcel activering werd ook waargenomen in humane PCLS als gevolg
van blootstelling aan cholestatische geneesmiddelen. Inderdaad, accumulatie van galzuren
door obstructieve cholestase [134] bleek te leiden tot een ontstekingsreactie in vivo wat
vervolgens leidt tot activatie van hepatische stellaatcellen en leverfibrose.

De genen betrokken bij cholesterol biosynthese, het uitgangsmateriaal voor de synthese
van galzuren in de lever, kwamen verminderd tot expressie in humane PCLS, hetgeen duidt
op een adaptieve respons van hepatocyten door de cholesterolsynthese te laten dalen als
reactie op cholestatische drugs. Interessant genoeg werd dit ook waargenomen in muizen
PCLS die werden blootgesteld aan cholestatische drugs [113].

We hebben onze bevindingen eveneens vergeleken met genexpressie data verkregen uit de
lever monsters van patiënten met cholestase als gevolg van galgangatresie en intrahepatische,
niet door geneesmiddelen-geïnduceerde cholestase [123]. Na vergelijking van de aangetaste
pathways tussen humane PCLS en patiënt monsters bleek dat er een goede overlap was
in de veranderingen in de cholestase gerelateerde genen, hoewel in vivo meer pathways
werden beïnvloed. Zo bleek de tight junction signalering beïnvloed in patiëntmonsters, maar
niet in de humane PCLS. De waargenomen verschillen tussen in vivo en ex vivo gegevens
kunnen zijn veroorzaakt door de verschillende oorzaken van cholestase of het grote verschil
in tijdsduur van de ziekte, omdat het in de patiënt chronische cholestatische aandoeningen
betreft en de PCLS slechts 24 uur werden blootgesteld aan cholestatische stoffen. Humane
PCLS moeten bij voorkeur worden gevalideerd door het vergelijken met humaan leverweefsel
van patiënten die lijden aan geneesmiddel-geïnduceerde cholestase, maar voor zover ons
bekend zijn zulke gegevens tot nu toe nog niet in de literatuur verschenen. De waarnemingen
in onze studie komen wel overeen met de verwachte genexpressiepatronen bij cholestase.

Tot slot, de transcriptoom analyse van humane PCLS die zijn blootgesteld aan
cholestatische geneesmiddelen in aanwezigheid van galzuren toonde aan dat dit model
de primaire toxiciteit en adaptieve processen die geassocieerd zijn met levercholestase
weerspiegelt. De resultaten suggereren dat de verminderde adaptieve responsen, gemedieerd
via nucleaire receptoren, in verband staan met deze cholestatische effecten en leiden
tot de daaropvolgende toxische processen zoals oxidatieve stress, ER stress en UPR
respons. Onze studie toont aan dat de humane PCLS geïncubeerd in aanwezigheid van
een fysiologische concentratie van galzuren, een geschikt model is voor toekomstige
toepassing in screening van geneesmiddelen op mogelijke cholestatische bijwerkingen en
voor identificatie van mogelijke mechanismen van toxiciteit van cholestatische verbindingen.
Verdere studies kunnen biomarkers onthullen voor geneesmiddel-geïnduceerde cholestase.
Inzichten verkregen uit de pathway analyse, zoals verminderde activering van de FXR
pathway, verminderde regulatie van de cholesterol biosynthese, verhoogde ER stressreactie
en NRF2 gemedieerde oxidatieve stress respons, kunnen worden opgenomen in de adverse
outcome pathway van cholestase.
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classificatie van cholestase en necrose
inducerende geneesmiddelen

In hoofdstuk 4 waren we gericht op het classificeren van hepatotoxicants naar hun
bekende toxische fenotype (cholestase of necrose) op basis van de genexpressieprofielen
na blootstelling van humane PCLS en op de identificatie van mogelijke classificatie of
markergenen. Naast de vijf cholestatische verbindingen die werden onderzocht in hoofdstuk
3, werden de humane PCLS blootgesteld aan vijf hepatotoxicants: paracetamol, benziodarone,
chlooramfenicol, colchicine en nitroso-diethylamine waarvan bekend is dat deze hepatische
necrose veroorzaken. In al deze experimenten werden de PCLS blootgesteld aan de toxische
verbindingen in aanwezigheid van de fysiologische galzuurmix. Machine learning analyse
van de genexpressie gegevens van PCLS blootgesteld aan deze vijf cholestatische en
vijf necrotische verbindingen resulteerde in vier classificatie modellen op basis van twee
verschillende algoritmes, namelijk SVM (Support Vector Machine) en RF (Random Forest), en
twee verschillende geteste concentraties (lage en middelhoge), die voor 70-80% nauwkeurig
het fenotype van de door de hepatotoxische stoffen veroorzaakte schade voorspellen.
Interessant genoeg werd chlooramfenicol steeds geklasseerd als cholestatische verbinding
ondanks dat het algemeen wordt beschouwd als een direct werkende necrotische verbinding.
Echter, sommige oudere studies hebben aangetoond dat chlooramfenicol ook kan leiden
tot cholestase [41, 157]. Ondanks het feit dat de verbindingen werden gekozen op basis
van hun in de literatuur gerapporteerde toxische lever fenotype is algemeen bekend dat
cholestase zich vaak presenteert als een combinatie van cholestatische en hepatocellulaire
schade [141]. Verder zijn er aanwijzingen dat inflammatoire necrose ook kan leiden tot
cholestase [225]. Deze overlappende mechanismen betrokken bij de toxiciteit van necrotische
en cholestatische verbindingen bemoeilijken de indeling van hepatotoxische stoffen op
grond van het juiste fenotype van toxiciteit [150]. Echter, ondanks de complexiteit als
gevolg van overlap van de mechanismen in de toxiciteit voor de classificatie van necrose
en cholestase, waren de ontwikkelde classificatiemodellen in staat om de hepatotixische
stoffen te classificeren als necrotisch of cholestatisch met een relatief goede nauwkeurigheid.
De classificatie gebaseerd op genexpressieprofielen van PCLS werden blootgesteld aan
een lage concentratie van de toxische stoffen bleek nauwkeuriger dan wanneer de PCLS
waren blootgesteld aan een hogere concentratie, wat waarschijnlijk zou kunnen worden
veroorzaakt door de bijkomende necrose bij hogere concentraties van de cholestatische
verbindingen. Tenslotte, hoewel alle vier de modellen een redelijk vergelijkbare prestatie
gaven wat betreft de nauwkeurigheid van de voorspelling van het fenotype van schade
van de toxische verbindingen, gaf het zogenaamde SVM lage concentratie model de meest
nauwkeurige voorspelling van de juiste classificatie van alle 5 cholestatische verbindingen,
en de classificatiegenen geïdentificeerd door dit model werden consistent gevonden bij
alle concentraties en bleken niet erg gevoelig voor inter-individuele variatie, wat de
betrouwbaarheid van dit model voor toekomstig gebruik ondersteunt. Verdere analyse van
de functie van de geïdentificeerde 4 classificatiegenen toonde aan dat ze betrokken zijn bij
ER stress, oxidatieve stress en ongevouwen eiwit respons (UPR), en het lipide en cholesterol
metabolisme (inclusief een natrium / galzuur cotransporter) wat in overeenstemming is
met de bevindingen in hoofdstuk 3. Classificatiegenen, geïdentificeerd in ons humane PCLS
model, werden vergeleken met cholestase-specifieke classificatiegenen die vermeld zijn in
verschillende rat in vivo studies [150, 52, 30]. Onder de classificatiegenen werd geen overlap
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waargenomen bij vergelijking van rat in vivo en humane ex vivo gevonden genen. Dit gebrek
aan overeenkomst kan deels te wijten zijn aan verschillen tussen mens en rat en onderstreept
het belang van humane cellen of weefsels om specifieke humane biomarkers te identificeren.
Daarnaast moet worden vermeld dat er ook weinig of geen overlap gevonden werd onder
de classificatiegenen die gevonden waren voor het cholestase fenotype tussen verschillende
rat in vivo studies onderling [150, 52, 226]. Het is nog onduidelijk hoe dit ontbreken van
overeenstemming in deze onderzoeken kan worden verklaard, maar het kan deels te wijten
zijn aan het overfitten van de gegevens.

Tot slot, de genexpressie profilering na blootstelling van humane PCLS ex vivo aan
hepatotoxische stoffen waarvan bekend is dat deze ofwel cholestase of necrose induceren,
resulteerde in een classificatiemodel dat een goede nauwkeurigheid toonde in het
onderscheiden van cholestase en necrose. Ondanks de beperking van het lage aantal
onderzochte verbindingen op één tijdstip (24 uur), waren de ontwikkelde modellen in staat
de hepatotoxische stoffen te classificeren op basis van hun fenotype of toxiciteitsmechanisme
met een goede nauwkeurigheid en de geïdentificeerde classificatiegenen zijn geassocieerd
met het toxische fenotype. De geïdentificeerde classificicatiegenen zijn mechanistisch
betrokken bij endoplasmatisch reticulum stress, ongevouwen eiwit respons en andere
stressreactie pathways, fenomenen waarvan is aangetoond dat deze een rol spelen bij
cholestase (hoofdstuk 3). Ze bleken consistent bij verschillende concentraties, verschillende
voorspellende algoritmen en bij de verschillende individuele levermonsters. Daarom is het
humane PCLS model een nuttig model om de mechanismen van geneesmiddel-geïnduceerde
toxiciteit te bestuderen, toxines op basis van hun mechanisme van toxiciteit te classificeren
en de classificatiegenen verantwoordelijk voor geneesmiddel-geïnduceerde levertoxiciteit bij
mensen te identificeren en te valideren. Een beperking van onze studie is de lage aantal
stoffen en humane weefselmonsters, en verdere validatie van de geïdentificeerde classifiers
door het opnemen van additionele verbindingen is nodig.

humane pcls om de mechanismen te bestuderen
die betrokken zijn bij geneesmiddel-geïnduceerde
idiosyncratische toxiciteit

In hoofdstuk 5, hebben we transcriptoom analyse toegepast om de mogelijke mechanismen
of pathways te ontdekken die betrokken zouden kunnen zijn in idiosyncratische
geneesmiddel-geinduceerde levertoxiciteit (IDILI). Verschillende hypotheses zijn recent
getest in dierlijke of humane modellen om IDILI en bijbehorende mechanismen te
onderzoeken. Onder de geteste hypothesen is de inflammatoire stress hypothese, die
onder mer gerelateerd is aande mitochondriale stress hypothese [198]. Zo werd gemeld
dat ontstekingsmediatoren die geïnduceerd worden tijdens ontstekingen mitochondriële
dysfunctie kunnen induceren [216, 217, 218]. Recentelijk waren Hadi et al. de eersten die de
inflammatoire stress hypothese in humane en muis PCLS ex vivo hebben bestudeerd [195],
waarbij zij ontdekten dat co-incubatie van de LPS (lipopolysaccharide) met verscheidene
IDILI geneesmiddelen, waaronder clozapine, resulteerde in synergistische toxiciteit. Om
de mogelijke mechanismen betrokken bij clozapine-geïnduceerde IDILI beter te begrijpen,
vergeleken we de genexpressie profielen van clozapine met de niet-IDILI analoog olanzapine,
in de aanwezigheid en afwezigheid van LPS. Pathway-analyse met name van immuun
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gemedieerde en signaaltransductie pathways van cellulaire stress respons toonde activatie
aan van Toll-like receptor-signalering, HMGB1 (High-mobiliteit groep box 1) signalering,
iNOS (Inducible nitric oxide synthase) signalering, p38-MAPK (Mitogen-activated protein
kinase) en NRF2 oxidatieve stress respons in de LPS + clozapine groep. Verschillende
inflammatoire mediatoren betrokken bij de verschillende inflammatoire signaalwegen
zoals IL1A (interleukin-1 alfa), IL1B (interleukine-1 beta), ICAM1 (Intercellulaire adhesie
molecuul 1), GM-CSF (granulocyt-macrofaag-koloniestimulerende factor), MAPKAPK-2
(MAPK-activated protein kinase 2) en PAI-1 (plasminogeen activator inhibitor-1) werden
gereguleerd met significant verhoogde expressie in LPS + clozapine behandelde humane
PCLS vergeleken met de humane PCLS blootgesteld aan LPS of clozapine alleen, of LPS
+ olanzapine. Deze verhoogde productie van ontstekingsmediatoren zou kunnen bijdragen
aan de leverbeschadiging die voorkomt in necrotische gebieden in humane PCLS behandeld
met LPS + clozapine. Ook zou de verhoogde expressie van NFkB, iNOS, AP-1 en IFNy,
in LPS + clozapine, kunnen bijdragen aan IDILI door de verhoogde productie van reactief
stikstofmono-oxide die mitochondriale schade kan veroorzaken [197]. Geneesmiddelen die
vaker geassocieerd worden met IDILI blijken een sterke activatie van de NRF2 gemedieerde
stressrespons te veroorzaken [197]. In onze studie veroorzaakte clozapine (maar niet LPS
of olanzapine) activatie van de NRF2 stressrespons en de clozapine-geïnduceerde NRF2

reactie werd verder versterkt door de aanwezigheid van een inflammatoire stress toestand
(LPS). Er is ook steeds meer bewijs dat een groot aantal geneesmiddelen, die in verband
worden gebracht met idiosyncratische bijwerkingen, mitochondriële dysfunctie veroorzaakt
[182, 184]. In overeenstemming hiermee, toonde pathway-analyse van de 719 genen die
uniek gereguleerd zijn als gevolg van LPS + clozapine behandeling aan dat oxidatieve
fosforylering de meest getroffen pathway was en veel genen betrokken bij complex IV van
de elektron transport keten werden gereduceerd. Dit bevestigt de rol van de mitochondriële
schade in ontstekingsgerelateerde IDILI. Daarnaast toonde de genexpressie analyse aan dat
de activering van HMGB1, p38 MAPK, en NFkB signaalwegen eventueel betrokken is bij
LPS+clozapine geïnduceerde IDILI.

Samenvattend, humane PCLS lijkt een veelbelovend ex vivo model voor het karakteriseren
van IDILI en toxische mechanismen die daarbij betrokken zijn. Mitochondriële dysfunctie
werd geïdentificeerd als een potentieel mechanisme van ontstekingsgerelateerde IDILI.
Verder onderzoek met meer IDILI gerelateerde geneesmiddelen in vergelijking met hun
niet-IDILI-gerelateerde analogen is nodig om de bevindingen te bevestigen.

beperkingen en toekomstperspectieven

Met de in dit proefschrift beschreven studies is het PCLS model gevalideerd als
een model om de effecten van mogelijke levertoxische stoffen en de mechanismen van
geneesmiddel-geïnduceerde toxiciteit te bestuderen. Bovendien is uit de transcriptoom
analyse gebleken dat de PCLS een nuttig model kan zijn voor het identificeren van intrinsieke
geneesmiddel-geïnduceerde toxische fenotypen zoals necrose, cholestase en fibrose alsook
IDILI.

Een van de belangrijkste beperkingen van deze studies is dat slechts een beperkt aantal
verbindingen werd bestudeerd in een beperkt aantal humane levermonsters, voornamelijk
vanwege praktische redenen zoals een beperkte beschikbaarheid van menselijk weefsel, de



502429-L-bw-Vatakuti502429-L-bw-Vatakuti502429-L-bw-Vatakuti502429-L-bw-Vatakuti

summary, conclusions and future perspectives 119

beperkte beschikbare tijd en de hoge kosten voor microarray metingen. Verdere studies
met een extra set van verbindingen zijn nodig om de bevindingen in dit proefschrift te
bevestigen. De beperkte beschikbaarheid van menselijke donoren voor humane lever slices
zou beperkend kunnen zijn voor het gebruik van PCLS voor onderzoek naar toxicogenomics.
Maar de resultaten van onze studies bevestigen dat zelfs met 5 verschillende levermonsters
een redelijk goede karakterisering van hepatotoxiciteit kan worden verkregen. Hoewel de
humane levers behoorlijk wat variatie vertonen in basale genexpressie, zijn de veranderingen
in genexpressie als gevolg van blootstelling aan een toxische verbinding vrij consistent, wat
de mogelijkheden aangeeft van de haalbaarheid van dit type experimenten met een beperkt
aantal humane monsters.

Microarrays meten alleen de respons op mRNA-transcriptieniveau van genen, wat
alleen een nogal ruwe schatting geeft van de corresponderende veranderingen op
eiwitexpressie-niveau en de daaropvolgende metabolische veranderingen. Proteomics
onderzoek, gericht op het meten van de expressie van alle eiwitten in een cel, weefsel
of organisme en vervolgens functionele studies van de gevonden eiwitten, is nodig om
het functionele belang begrijpen van eiwitten die gereguleerd worden door een toxische
insult. Daarnaast kunnen metabolomics studies, gericht op het karakteriseren van de globale
metabolietprofielen in een systeem (cel, weefsel of organisme) onder een gegeven set
van omstandigheden, de effecten van de geïnduceerde veranderingen in eiwitexpressie
ophelderen. De lever is verantwoordelijk voor de productie en secretie van een grote
verscheidenheid aan plasma-eiwitten en endogene moleculen en is ook een belangrijke
target voor geneesmiddel-geïnduceerde toxiciteit. Daarom kunnen uitgescheiden eiwit- of
metabolietprofielen ook relevante toxische kenmerken onthullen. Om een breder inzicht te
verkrijgen in de geneesmiddel-geïnduceerde leverschade en klinisch significante biomarkers
te ontdekken, is vergelijking van de uitkomsten van transcriptomics, proteomics en
metabolomics experimenten nodig.

Verdere genexpressie studies met behulp van RNA-Seq (RNA sequencing) kunnen worden
overwogen voor betere voorspelling van biomarkers voor DILI. RNA-Seq kan kijken
naar verschillende RNA populaties, waaronder totaal RNA, klein RNA (zoals microRNA),
transferRNA en ribosomale profilering, alsook naar mRNA transcripten. MicroRNA
(miRNA) zijn niet-coderende RNA’s die een belangrijke rol spelen in de post-transcriptionele
regulatie van genexpressie en participeren in fysiologische en pathologische regulatie
processen, waaronder leverziekten. Veranderingen in de expressie van specifieke miRNAs
zijn gemeld bij verschillende leverziekten, wat een indicatie is voor hun potentieel gebruik
als biomarkers voor DILI [227, 219, 221]. Andere voordelen van RNA-Seq vergeleken met
microarrays zijn de hoge gevoeligheid, de ontdekking van nieuwe genen, en de capaciteit
om een groot dynamisch bereik van expressieniveaus te kwantificeren [222].

Tot nu toe werden toxicogenomics studies die gebruik maken van het PCLS model
nauwelijks vermeld in de literatuur. De aanwezigheid van alle verschillende leverceltypes
in het PCLS model maakt het bestuderen van de interactie tussen verschillende cellen in
reactie op een toxisch insult mogelijk, maar draagt tegelijk bij aan een extra niveau van
complexiteit in de studie. Genexpressie is altijd heterogeen tussen verschillende celtypen, en
het is soms moeilijk de waargenomen veranderingen in genexpressie toe te kennen aan elk
van de verschillende celtypen. Single cel transcriptoom studies met gebruik van bijvoorbeeld
Laser Scanning Microscopy Dissection, zou informatie kunnen verstrekken over de reactie
van elk van de verschillende celtypen en de meest reagerende celtypen in de PCLS vaststellen
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[223]. De beperkte levensduur van het PCLS model werd ook beschouwd als een van de
belangrijkste nadelen en beperkte hun uitgebreide gebruik in toxicologisch onderzoek in
vergelijking met andere in vitro modellen. Onlangs zijn echter aanzienlijke verbeteringen in
het incubatiemedium gerapporteerd die de verlenging van de levensvatbaarheid van PCLS
tot 5 dagen mogelijk maken [224]. Met de verhoogde levensvatbaarheid tot vijf dagen, lijkt het
erop dat sub-chronische toxiciteitsstudies in de nabije toekomst kunnen worden uitgevoerd.

De resultaten van de in dit proefschrift beschreven studies tonen het vermogen van de
humane PCLS om geneesmiddel-geïnduceerde leverschade zoals waargenomen in de kliniek
weer te geven en humaan specifieke toxiciteitsmarkers te identificeren met behulp van
toxicogenomics analyse. Het gebruik van humaan weefsel zal een belangrijke bijdrage leveren
aan de vervanging, vermindering en verbetering (3R’s) van dieren voor wetenschappelijke
doeleinden, en kan daarnaast tot een betere risico-evaluatie leiden door het vermijden van
de vertaling van resultaten van proefdieren naar de mens.




