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Het onderzoek dat wordt beschreven in dit proefschrift, werd uitgevoerd om te onderzoeken of 
in vitro levermodellen gebruikt kunnen worden voor het classificeren van schadelijke stoffen 
voor de lever en om de fundamentele mechanismen te ontrafelen van leverschade veroorzaakt 
door deze schadelijke stoffen. De huidige screening van nieuwe medicijnen is afhankelijk van 
dierproeven; echter, het feit dat een stof als veilig wordt beoordeeld op basis van dergelijke 
dierproeven, voorkomt niet dat sommige kandidaat-geneesmiddelen in klinische studies of zelfs 
na introductie op de markt toch giftig blijken te zijn voor de mens. 1 De lever is het belangrijkste 
orgaan met betrekking tot het metabolisme en de uitscheiding van medicijnen, waardoor 
dit orgaan extra kwetsbaar is voor schade geïnduceerd door medicijnen. Er is behoefte aan 
betrouwbare in vitro testen voor toxiciteit met een hoge doorvoersnelheid, voornamelijk omdat 
het aantal kandidaat-geneesmiddelen elk jaar stijgt. Er kan onderscheid gemaakt worden 
tussen verschillende klassen van leverschade, waaronder necrose, steatose en cholestase, en 
elk van deze klassen heeft een ander fenotypische profiel. Necrose is een vorm van vroegtijdige 
celdood, steatose wordt gekenmerkt door de ophoping van vetten in de cel en stapeling van gal 
bestanddelen, zoals galzouten, is kenmerkend voor cholestase. 2-4 Met behulp van traditionele 
biomarkers voor leverbeschadiging is de differentiatie tussen verschillende klassen van 
leverschade moeilijk. Daarom wordt er veel energie gestoken in het ontwikkelen van nieuwe 
testmethodes om nieuwe en meer accurate biomarkers te vinden. Binnen het gebied van 
toxicogenomics zijn er verschillende platforms voor het genereren van moleculaire informatie. 
Het genoom-breed profileren van RNA-moleculen, zoals messenger RNA (mRNA) en microRNA, 
is beter bekend als transcriptomics en vertegenwoordigt het meest gebruikte platform in 
toxicogenomics onderzoek. Proteomics wordt gebruikt om de vertaling van mRNA in eiwitten 
en post-translationele modificaties te onderzoeken. Metabonomics onderzoekt het niveau van 
metabolieten. Al deze platformen leveren individueel waardevolle informatie op over cellulaire 
reacties na blootstelling aan giftige stoffen; echter, een gecombineerde analyse van alle 
platformen heeft de potentie om de fundamentele mechanismen van leverschade veroorzaakt 
door medicijnen volledig op te helderen. Om leverschade veroorzaakt door medicijnen in vitro 
te onderzoeken, worden meerdere modellen voorgesteld als relevant alternatief voor de in 
vivo situatie in laboratoriumdieren. Leverplakken houden een driedimensionale configuratie 
en bevatten alle celtypes en functies van de intacte lever. 5 Echter, het voorbereiden en kweken 
van deze leverplakken is bewerkelijk en langdurige blootstellingen zijn onmogelijk. Primaire 
humane hepatocyten worden beschouwd als een van de beste in vitro levermodellen, omdat 
deze cellen grotendeels hetzelfde gedrag vertonen als hepatocyten in vivo. 6 Echter humane 
leverdonoren zijn schaars en door interindividuele variatie is de vergelijking van meerdere 
experimenten moeilijk. Stamcellen kunnen gebruikt worden om een onbeperkte hoeveelheid 
aan primaire hepatocyten te verkrijgen en zijn daarom mogelijk een waardevol alternatief 
model. Tot nu toe belemmeren moeilijkheden met kweken en differentiatie protocollen het 
gebruik van hepatocyten verkregen van stamcellen in toxiciteit screenings.
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Onderzoek naar lever toxiciteit met behulp van transcriptomics
Andere lever modellen die het onderzoeken waard zijn, zijn geïmmortaliseerde cellijnen 
waarvan HepG2- en HepaRG-cellen het meest gebruikt worden. Beide cellijnen zijn 
menselijke levercellen en zijn eenvoudig en goedkoop te kweken. HepG2 cellen vertonen 
lagere referentiewaarden van fase I en fase II-enzymen dan HepaRG, maar de reactie op 
levertoxische stoffen is vergelijkbaar. 7 In Hoofdstuk 2 trachten we daarom het principe te 
bewijzen dat HepG2 cellen gebruikt kunnen worden om bekende levertoxische en niet-
levertoxische stoffen te classificeren op hun onderscheidende genexpressie profielen. Voor 
de classificatie gebruiken we ‘Prediction Analysis for Microarrays’. Op basis van 36 genen, 
zijn we in staat om levertoxische en niet-levertoxische stoffen te classificeren met een 
nauwkeurigheid van 92% voor de training set en 91% voor de validatie set. In een poging 
cholestatische verbindingen te subclassificeren, is een tweede classificatiemodel opgezet. 
Deze subclassificatie van cholestatische stoffen resulteert in een nauwkeurige voorspelling 
van 8 van de 9 cholestatische verbindingen met een totale nauwkeurigheid van 93%, op 
basis van 12 genen. De genen die zijn geselecteerd voor de classificatie van hepatotoxiciteit 
en cholestase, wijzen op de mogelijke betrokkenheid van endoplasmatisch reticulum stress 
en een ongevouwen eiwit respons in leverschade veroorzaakt door medicijnen. Hoewel we 
in staat zijn om nauwkeurig levertoxische stoffen te classificeren op basis van transcriptoom 
analyse van HepG2-cellen, moet het aantal verbindingen verhoogd worden voor het 
verbeteren en valideren van deze classificatie methode.
 Cholestase veroorzaakt door medicijnen heeft een hoog sterftecijfer en is een van de 
meest ernstige manifestaties van leverschade veroorzaakt door medicijnen. Remming van 
transporteiwitten waardoor intracellulaire accumulatie van gal optreedt, is voorgesteld 
als het onderliggende mechanisme. Wij streven dan ook naar de evaluatie van drie in vitro 
levermodellen voor het onderzoek naar cholestase veroorzaakt door medicijnen door deze te 
vergelijken met cholestatische patiënten, zoals beschreven staat in Hoofdstuk 3. Microarray 
data van HepG2 cellen, primaire muis hepatocyten en primaire humane hepatocyten 
blootgesteld aan drie cholestatische verbindingen, cyclosporine A, chloorpromazine en 
ethinylestradiol, zijn vergeleken met transcriptoom data van cholestatische patiënten. Om 
een in vitro vingerafdruk van cholestase veroorzaakt door medicijnen te vinden zijn de 
differentieel tot expressie komende genen onderzocht die overlappen in alle behandelingen. 
Slechts een beperkt aantal significant veranderde genen lijken te overlappen in alle drie 
de behandelingen in primaire muis en humane hepatocyten, en geen van deze komen 
differentieel tot expressie in de in vivo monsters. Behandeling van HepG2 cellen met deze 
drie verbindingen resulteert echter in 151 differentieel tot expressie komende genen die 
overlappen in alle drie de behandelingen. 13 van deze genen komen ook differentieel tot 
expressie in de in vivo cholestase monsters en deze genen zijn betrokken bij een ongevouwen 
eiwit respons. Dit is in overeenstemming met de resultaten van Hoofdstuk 2, die suggereren 
dat endoplasmatisch reticulum stress en een ongevouwen eiwit respons een belangrijke 
rol spelen bij hepatotoxiciteit, vooral in cholestase. De beperkte overlap van differentieel 
tot expressie komende genen na behandeling met deze drie cholestatische verbindingen 

wijst erop dat er verschillende mechanismen betrokken zijn bij de geïnduceerde toxiciteit. 
Een eerder gepubliceerde metabole route voor cholestase veroorzaakt door medicijnen, 
is vervolgens gebruikt om de genexpressie-veranderingen in humane in vivo cholestase 
te visualiseren. Genen die betrokken zijn bij de opname en de synthese van galzouten 
worden geremd en de transcriptie van hepatocellulaire export eiwitten word gestimuleerd, 
wat wijst op een adaptieve respons van de zieke lever om het niveau van intracellulaire 
galzouten te verlagen en verdere stapeling van galzouten te voorkomen. Indicaties voor 
een adaptieve respons worden ook waargenomen in de in vitro modellen na behandeling 
met de cholestatische stoffen. Bovendien worden medicijn-specifieke veranderingen in de 
expressie van genen in de metabole route voor cholestase waargenomen die kunnen leiden 
tot intracellulaire accumulatie van galzouten.

Multi-omics analyse in hepatotoxiciteit
Met het oog op het ontrafelen van de fundamentele mechanismen van toxiciteit veroorzaakt 
door medicijnen, is een multi-omics aanpak uitgevoerd in Hoofdstuk 4. HepG2 cellen zijn 
behandeld met de cholestatische verbinding cyclosporine A, waarna het mRNA, microRNA, 
en metabonoom profiel is onderzocht. Behandeling van HepG2-cellen zorgt voor een afname 
van de intracellulaire galzoutconcentratie en induceert een intracellulaire accumulatie van 
cholesterol. Analyse van metabole routes is uitgevoerd met behulp van de differentieel tot 
expressie komende genen en significant veranderde metabolieten. Een geïntegreerde analyse 
resulteert in meer relevante informatie dan de afzonderlijke analyses van de twee datasets. 
Geïntegreerde analyse van metabole routes wijst op een significante verandering van routes 
betrokken bij celcyclus en cellulaire stofwisseling. Bovendien zijn significante veranderingen 
gevonden die betrokken zijn bij de eiwit verwerking van het endoplasmatisch reticulum, 
de biosynthese van galzuren en het cholesterol metabolisme. Verder is de route voor 
cholestase veroorzaakt door medicijnen, beschreven in Hoofdstuk 3, aangevuld met mogelijke 
interacties tussen genen en microRNAs. Analyse van de genen, microRNAs en metabolieten 
van deze route levert waardevolle informatie op over de cholestatische eigenschappen van 
verbindingen. Na validatie kan deze route gebruikt worden om kandidaat-geneesmiddelen 
te screenen op hun cholestase-inducerende potentie. De bevindingen in dit hoofdstuk 
bevestigen dat een geïntegreerde omics benadering, waarbij transcriptoom en metabonoom 
analyses van HepG2 cellen worden gecombineerd, verdere ontrafeling van de fundamentele 
mechanismen van hepatotoxiciteit veroorzaakt door cyclosporine A mogelijk maakt.

Er zijn echter meerdere belangrijke genen die minimaal tot expressie komen in HepG2 
cellen, waaronder genen betrokken bij galzuursynthese en belangrijke export eiwitten 
waaronder de galzout export pomp. Tot nu toe worden toxiciteit screenings meestal 
uitgevoerd op knaagdieren, wat suggereert dat de primaire hepatocyten van knaagdieren 
een relevant in vitro lever model vormen. Eerder onderzoek geeft aan dat de primaire 
muis hepatocyten metabolisch stabieler zijn dan primaire rat hepatocyten. 8 Primaire 
muis hepatocyten zijn daarom gebruikt in het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 5, om 
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de fundamentele mechanismen van toxiciteit veroorzaakt door cyclosporine A verder te 
ontrafelen. Na behandeling met cyclosporine A, is de expressie van eiwitten, mRNA, microRNA 
en metabolieten geanalyseerd. Geïntegreerde analyse van significant veranderde eiwitten 
en genen laat zien dat de expressie van eiwit-disulfide isomerase familie A, lid 4 (Pdia4) 
aanzienlijk gestimuleerd wordt op zowel eiwit-, als mRNA-niveau. MicroRNAs kunnen de 
stabiliteit en de vertaling van mRNA beïnvloeden en er bestaan verschillende databases 
met experimenteel gevalideerde en voorspelde interacties van microRNAs met mRNAs. 9 In 
deze studie, zijn geen experimenteel gevalideerde interacties geïdentificeerd van microRNAs 
met het mRNA van Pdia4. Een interactie tussen mmu-miR-182-5p en het mRNA van Pdia4 
wordt voorspeld door twee afzonderlijke databases en dit microRNA komt ook differentieel 
tot expressie na behandeling met cyclosporine A. Pdia4 is betrokken bij het vouwen en de 
secretie van eiwitten in het endoplasmatisch reticulum, wat bevestigd dat endoplasmatisch 
reticulum stress mogelijk betrokken is bij hepatotoxiciteit veroorzaakt door medicijnen. Een 
netwerk is gemaakt met behulp van de differentieel tot expressie komende eiwitten en de 
interacties met genen en microRNAs zijn toegevoegd. Het netwerk bestaat uit 6 clusters, 
die betrokken zijn bij verschillende toxicologische mechanismen, waaronder het vouwen en 
de secretie van eiwitten. Differentieel tot expressie komende metabolieten weerspiegelen 
veranderingen in de homeostase van glucose, lipiden en cholesterol. De bevindingen 
in dit hoofdstuk suggereren dat microRNAs een rol kunnen spelen in de fundamentele 
mechanismen van hepatotoxiciteit veroorzaakt door medicijnen.

Onderzoek suggereert dat microRNAs specifiek voor de lever, zoals miR-122, gebruikt 
kunnen worden als vroege biomarkers voor leverschade. 10 Echter, de rol van microRNAs in 
hepatotoxiciteit veroorzaakt door medicijnen is grotendeels onbekend. In Hoofdstuk 6 worden 
HepG2 cellen en primaire muis hepatocyten blootgesteld aan drie stoffen die toxisch zijn voor 
de humane lever, cyclosporine A, amiodarone en paracetamol, waarvan bekend is dat deze 
respectievelijk cholestase, steatose en necrose veroorzaken. MicroRNA en mRNA expressie 
is geanalyseerd met behulp van microarrays en onthult dat meerdere differentieel tot 
expressie komende microRNAs en mRNAs overlappen tussen alle behandelingen. Onderzoek 
van de overlappende microRNAs en de genen waarmee ze een interactie vertonen, toont 
aan dat regeneratie en proliferatie betrokken zijn bij de cellulaire reactie op hepatotoxische 
stoffen. Een mogelijke rol kan de inductie van cel reparatie en remming van apoptose zijn. 
Echter, aangezien deze drie verbindingen verschillende subtypes van leverbeschadiging 
veroorzaken, zijn de belangrijkste geïnduceerde veranderingen van microRNAs en mRNAs 
medicijn-specifiek. Onderzoek naar medicijn-specifieke veranderingen onthult een mogelijke 
functie van microRNAs in het metabolisme van deze medicijnen. Bovendien zijn differentieel 
tot expressie komende microRNAs wellicht betrokken bij de homeostase van vetten en bij 
cholestatische mechanismen. Gericht onderzoek naar de medicijn-specifieke microRNAs 
die differentieel tot expressie komen, de genen waarmee ze een interactie vertonen en de 
eiwitten waar deze genen voor coderen, zouden de rol van microRNAs in hepatotoxiciteit 
veroorzaakt door medicijnen verder kunnen ontrafelen.

Beperkingen en aanbevelingen voor de toekomst
Veelbelovende resultaten zijn bereikt voor de classificatie van lever-toxische stoffen met behulp 
van HepG2 cellen, maar er moet rekening gehouden worden met het feit dat slechts een 
beperkte hoeveelheid verbindingen getest zijn. Verdere validatie moet dus worden uitgevoerd 
met meer hepatotoxische en niet-hepatotoxische verbindingen. Bovendien vertonen HepG2 
cellen een lage expressie van meerdere belangrijke genen, die een diepgaande analyse van de 
onderliggende mechanismen van lever-toxiciteit compliceert. De metabolische competentie 
van primaire muis hepatocyten is vergelijkbaar met primaire humane hepatocyten, waardoor 
deze beter geschikt zijn voor het onderzoek naar de onderliggende mechanismen in 
hepatotoxiciteit veroorzaakt door medicijnen. Echter, hepatocyten van knaagdieren zijn geen 
humane hepatocyten en extrapolatie van de resultaten gevonden bij knaagdieren naar de 
humane situatie blijkt een hele uitdaging. 11 Verder bestaan in vitro kweken van hepatocyten 
slechts uit één celtype, waar in de lever verschillende celtypen aanwezig zijn, waaronder 
kupffercellen en stellaatcellen die een belangrijke rol spelen bij ontstekingen en fibrose. 
Aangezien deze processen een belangrijke rol spelen bij hepatotoxiciteit, dienen toekomstige 
in vitro experimenten bij voorkeur ook deze cellen te bevatten. 12

 Drie dimensionale, organotypische celculturen zijn recentelijk ontwikkeld en lijken beter 
op de in vivo lever. 13 Verder zouden pluripotente stamcellen gebruikt kunnen worden om 
metabolisch competente menselijke hepatocyten te produceren. 14 Verdere verbetering van 
deze technieken kan leiden tot betere levermodellen wat zal resulteren in een hogere 
betrouwbaarheid van humane toxiciteit screening. 15

 Onze resultaten tonen aan dat een geïntegreerde analyse van meerdere omics meer 
relevante informatie oplevert over de hepatotoxiciteit veroorzaakt door medicijnen. Echter, een 
geïntegreerde analyse van meerdere omics is moeilijk aangezien de beschikbare software nog 
niet in staat is om alle omics data te combineren. De ontwikkeling van nieuwe software die in 
staat is om data van alle omics platforms te integreren, heeft het potentieel om onze kennis van 
leverschade veroorzaakt door medicijnen verder te verdiepen.
 Het verschil in aantallen tussen de onderzochte genen, eiwitten en metabolieten is een extra 
uitdaging bij de integratie. Microarray analyse, en in het bijzonder next generation sequencing, 
kan de expressie van duizenden genen tegelijkertijd meten, en levert waardevolle informatie 
op over transcriptionele veranderingen bij leverschade. Echter, proteomics en metabonomics 
lopen hierbij wat achter. Het volledige menselijk proteoom en metaboloom zijn nog niet 
gepubliceerd, maar recente publicaties tonen grote vooruitgang. 16-17 Toekomstig onderzoek 
moet resulteren in een platform met een hoge doorvoercapaciteit voor complete proteoom en 
metaboloom analyses wat zou helpen bij het ontrafelen van de fundamentele mechanismen 
van hepatotoxiciteit veroorzaakt door medicijnen.
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Conclusie
De in dit proefschrift beschreven resultaten laten zien dat HepG2 cellen gebruikt kunnen 
worden om hepatotoxische en niet-hepatotoxische stoffen te classificeren en informatie 
te verstrekken over de fundamentele mechanismen van hepatotoxiciteit veroorzaakt door 
medicijnen. De veranderingen in HepG2 cellen en primaire muis hepatocyten veroorzaakt door 
toxische medicijnen, duiden erop dat endoplasmatisch reticulum stress en een ongevouwen 
eiwit respons belangrijke gebeurtenissen zijn in hepatotoxiciteit. Het onderzoek in dit 
proefschrift beschrijft een geïntegreerde analyse van meerdere omics technieken, die resulteert 
in meer relevante informatie over toxiciteit veroorzaakt door medicijnen dan enkelvoudige 
omics analyses. Bovendien is aangetoond dat microRNAs mogelijk een belangrijke rol spelen bij 
toxiciteit veroorzaakt door medicijnen.
 Dit proefschrift legt daarmee de basis voor de verdere ontwikkeling van geïntegreerde 
multi-omics analyses in in vitro toxiciteit screenings, die de classificatie van hepatotoxische 
stoffen en de kennis van hepatotoxiciteit veroorzaakt door medicijnen zal verbeteren.
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