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Inleiding

In de toxicologie, de leer van giftige stoffen, worden erg veel proefdieren gebruikt om 
de schadelijkheid van stoffen te voorspellen. Voornamelijk binnen de reproductie- en 
ontwikkelingstoxicologie worden grote aantallen proefdieren gebruikt, omdat voor 
deze studies vaak meerdere generaties nodig zijn. Er is grote behoefte aan alternatieve 
methoden voor het voorspellen van toxiciteit, omdat de huidige manier van onderzoek 
met behulp van proefdieren ethisch ongewenst is. Bovendien biedt de huidige methode 
voor toxiciteit voorspelling niet de capaciteit om de toxiciteit van de vele duizenden 
stoffen met onvolledig toxiciteitsprofiel te evalueren.

Een veelbelovende alternatieve testmethode voor het voorspellen van schadelijkheid 
van een stof voor de embryonale ontwikkeling (embryotoxiciteit) is een model dat 
gebaseerd is op differentiatie van embryonale stamcellen (ESC) naar hartspiercellen, 
de Embryonale Stamcel Test (EST). Verstoring in het proces van embryonale stamceldif-
ferentiatie ten gevolge van blootstelling aan een stof kan gebruikt worden als maat voor 
embryotoxiciteit. De remming van de hartspierdifferentiatie kan beoordeeld worden 
onder de microscoop. Een nadeel van deze manier van beoordelen is dat deze subjec-
tief en tijdrovend is. Het doel van dit onderzoek was te bestuderen of een betrouwbare 
voorspelling voor embryotoxiciteit gedaan kan worden met behulp van de EST in com-
binatie met transcriptomics. Transcriptomics is een relatief nieuwe techniek waarmee 
de expressie van wel 20.000 genen in één keer gemeten kan worden. Met deze techniek 
kunnen veranderingen in genexpressie patronen in blootgestelde differentiërende 
cellen geïdentificeerd worden. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden voor 
voorspelling van embryotoxiciteit. De EST in combinatie met transcriptomics zal naar 
verwachting leiden tot een snellere, goedkopere en meer specifieke proefdiervrije test 
voor voorspelling van embryotoxiciteit.

Samenvatting

De eerste studie die uitgevoerd is in het kader van dit proefschrift is beschreven in 
hoofdstuk 2. Het doel van deze experimenten is om de relatie tussen proliferatie en 
differentiatie in het protocol van de EST op te helderen. Experimenten lieten zien dat 
celoverleving en proliferatie waren aangetast in celkweken die gedurende de eerste drie 
dagen van het protocol waren blootgesteld aan aspecifiek werkende embryotoxische 
stoffen (5-fluorouracil en 5-bromo-2’-deoxyuridine), terwijl specifiek werkende embry-
otoxische stoffen (monobutyl phthalaat (MBP) en 6-aminonicotinamide (6-AN)) deze 
parameters niet beïnvloedden. Een ander experiment toonde aan dat markers voor een 
vroeg stadium van ontwikkeling gedetecteerd werden rond dag 3. Samen wijzen deze 
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bevindingen erop dat voor een verbeterde bepaling van effecten van stoffen op ESC 
differentiatie de blootstelling het beste kan starten vanaf dag 3 van de EST.

In hoofdstuk 3 was het ESC differentiatie proces in de EST in meer detail gekarakteri-
seerd met behulp van transcriptomics. De monsters, genomen 6, 12 en 24 uur na initiatie 
van differentiatie op dag 3, lieten een duidelijke inductie zien van bekende markers voor 
ontwikkeling. Dit bevestigde differentiatie van de cellen in de kweken. Alle genen die 
verhoogd tot expressie kwamen tijdens het differentiatie proces werden samengevoegd 
in een genenset (‘Van_Dartel_heartdiff_24h’). Voor detectie van subtiele genexpressie 
veranderingen werden additionele analyses uitgevoerd gebaseerd op verrijking van 
genensets. Hiervoor werden genenset collecties gebruikt die verkregen zijn uit databa-
ses en literatuur, maar ook de nieuw beschreven genenset ‘Van_Dartel_heartdiff_24h’ 
werd gebruikt. Deze analyses bevestigden ESC differentiatie in de controle kweken 
door suppressie van genensets gerelateerd aan pluripotentie en een samengaande 
verhoogde expressie van genensets gerelateerd aan ontwikkeling. Bovendien was er 
een grote overlap tussen de nieuwe genenset ‘Van_Dartel_heartdiff_24h’ en andere 
ontwikkeling gerelateerde genensets. Dit bevestigde dat de nieuwe genenset ‘Van_Dar-
tel_heartdiff_24h’ de vroege ESC differentiatie beschrijft. Tevens was in deze studie de 
genexpressie verandering ten gevolge van blootstelling aan de embryotoxische stof 
MBP bestudeerd. Ondanks dat morfologische evaluatie bevestigde dat de geteste con-
centratie de ESC differentiatie remde, werd geen enkel gen significant gereguleerd door 
de blootstelling. Echter, een analyse gebaseerd op verrijking van genensets liet zien dat 
de expressie van onze nieuwe genenset ‘Van_Dartel_heartdiff_24h’ significant verlaagd 
was. Deze vinding toonde direct bewijs dat MBP de ESC differentiatie moduleert. Dit 
resultaat werd verder ondersteunt door verhoogde expressie van pluripotentie-, proli-
feratie-, en non-mesodermale differentiatie gerelateerde genensets.

De genexpressie regulatie in ESC differentiatie in de tijd werd bestudeerd in hoofd-
stuk 4. De analyses onthulden zowel vroege, als middel en late genexpressie regulatie 
tijdens ESC differentiatie. Deze resultaten bevestigden het gedrag van bekende proces-
sen die gerelateerd zijn aan ontwikkeling; als vroege respons werd de expressie van 
genen gerelateerd aan pluripotentie en proliferatie verlaagd en als late respons werd de 
expressie van genen gerelateerd aan differentiatie verhoogd. Tevens werden ook twee 
clusters geïdentificeerd met een tijdelijke expressie op 24 en 48 uur. Het is aannemelijk 
dat de genen in deze twee genen clusters een rol spelen in ontwikkeling, toch is dit 
voor slechts een klein deel van deze genen bekend. We hebben laten zien dat Principal 
Component Analyse (PCA), gebruik makende van de genen die gereguleerd werden 
tijdens ESC differentiatie, gebruikt kon worden om het traject van ESC differentiatie te 
beschrijven. Dit traject werd de ‘differentiation track’ genoemd. De ‘differentiation track’ 
was een nuttige benadering om embryotoxische stoffen te identificeren. De stoffen MBP 
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en 6-AN weken significant af van de differentiation track, dit was in overeenstemming 
met de embryotoxische eigenschappen van deze stoffen.

De studie beschreven in hoofdstuk 5 bevestigde de mogelijkheid om embryo-
toxische stoffen te identificeren met behulp van de ‘differentiation track’ benadering. 
Vervolgens werd een kleine set bestaande uit 26 genen geïdentificeerd in deze studie. 
Deze 26 genen werden zowel in ESC differentiatie als door blootstelling aan embryo-
toxische stoffen gereguleerd. Samen vormden deze genen de set ‘EST biomarker genes’. 
De stoffen die geselecteerd waren in deze studie werden correct geïdentificeerd via de 
‘differentiation track’ benadering gebaseerd op de ‘EST biomarker genes’. Bovendien 
toonde cross validatie aan dat deze bevindingen erg robuust waren.

Identificatie van embryotoxische stoffen met behulp van de EST en de genensets 
beschreven in hoofdstuk 3 en 5, respectievelijk ‘Van_Dartel_heartdiff_24h’ en ‘EST bio-
marker genes’ was geëvalueerd in hoofdstuk 6 door het testen van 12 extra stoffen. De 
genenset ‘Van_Dartel_heartdiff_24h’ voorspelde 83% (10/12) van de stoffen goed. De 
goed voorspellende waarde was 67% (8/12) voor de genenset ‘EST biomarker genes’. 
Tevens werd aangetoond dat de remming van ESC differentiatie, wat gerelateerd is 
aan de concentratie van de stof, correleerde met de significantie van afwijking van de 
‘differentiation track’. Vanwege deze bevinding concludeerden we dat voor een juiste 
voorspelling van embryotoxiciteit de concentratie van de stof een grote rol speelt.

Het effect van concentratie op genexpressie regulatie in ESC differentiatie kweken 
was het onderwerp van de studie beschreven in hoofdstuk 7. De embryotoxische stof 
flusilazole werd geselecteerd als teststof. Deze studie bevestigde dat de significantie 
van afwijking van blootgestelde kweken van de ‘differentiation track’ afhankelijk is van 
de concentratie. Tevens liet deze studie zien dat effecten op processen gerelateerd aan 
ontwikkeling gedetecteerd werden bij alle geteste concentraties van flusilazole, zelfs 
nog voordat er remming van ESC differentiatie op het morfologisch eindpunt gevonden 
was. Bij de hoogst geteste concentratie werd een verstorend effect op celdeling gere-
lateerde processen gevonden. Tevens kon het farmacologische werkingsmechanisme 
van flusilazole, namelijk verstoring van sterol biosynthese, geïdentificeerd worden op 
genexpressie niveau. Onze data liet zien dat tengevolge van oplopende concentraties 
de genexpressie regulatie duidelijker te detecteren was door significantere expressie en 
sterkere regulatie van genen.

De mogelijkheid om verschillende klassen van stoffen met verschillende werkingsme-
chanismen te onderscheiden, met behulp van transcriptomic analyses, is beschreven in 
hoofdstuk 8. Voor deze studie is genexpressie data van zes verschillende stoffen beho-
rend tot twee stof klassen gebruikt, namelijk phthalaten en triazolen. Drie verschillende 
data analyse methoden toonden aan dat de karakteristieke genexpressie regulatie per 
klasse gebruikt kon worden om phthalaten en triazolen te discrimineren. Bovendien 
lieten onze analyses zien dat de niet embryotoxische phthalaat een ander genexpressie 
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profiel opleverde dan de embryotoxische phthalaten. Dit wijst er op dat toxiciteits-
ranking van stoffen binnen een klasse mogelijk zou kunnen zijn.

Een nieuwe analyse met de transcriptomic data van hoofdstuk 5, 6 en 7 werd uit-
gevoerd en beschreven in hoofdstuk 9. Deze analyse resulteerde in de identificatie 
van een genenset die een verbeterde voorspelling voor embryotoxiciteit liet zien. Het 
merendeel van de genen was gerelateerd aan processen die karakteristiek zijn voor 
ontwikkeling en stamcellen, wat de biologische robuustheid van de set illustreerde. 
Door middel van cross validatie bevestigde deze studie dat de voorspelling van embry-
otoxiciteit met deze genenset en de ‘differentiation track’ benadering een verbeterde 
correlatie opleverde met het kwantitatieve eindpunt van de EST.

In hoofdstuk 10 werd een co-regulatie netwerk geconstrueerd door identificatie van 
genen die gezamenlijk tot expressie komen. Genensets die eerder werden beschreven 
in de literatuur werden gebruikt om het netwerk te maken. Hierin waren twee grote 
subnetwerken aanwezig, waarvan er één overeenkwam met processen die actief zijn 
tijdens een vroeg stadium van differentiatie en het andere kwam overeen met proces-
sen die actief zijn tijdens late stadia van differentiatie. Deze scheiding van vroege en late 
differentiatie werd ondersteund door de genexpressie data van onze onafhankelijke stu-
die, beschreven in hoofdstuk 4, te koppelen aan het netwerk. Het co-regulatie netwerk 
bevatte verschillende genen die niet eerder geassocieerd waren met ESC differentiatie, 
maar waaraan een vermoedelijk nieuwe biologische functie is toegeschreven.

Conclusie

Uit de resultaten van dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat embryotoxiciteit 
objectiever kan worden vastgesteld met de transcriptomics gebaseerde EST vergeleken 
met de ‘klassieke’ EST waar morfologische evaluatie een van de eindpunten is. Transcrip-
tomics is een gevoeligere methode om de verstoring van ESC differentiatie te detecte-
ren. Hierdoor is het mogelijk modulatie van ESC differentiatie al kort na aanvang van 
de blootstelling aan te tonen. Het gebruik van een genenset, die de dynamische fase 
van ESC differentiatie beschrijft, in combinatie met de beschreven ‘differentiation track’ 
methode heeft aangetoond een veelbelovende benadering te zijn om de verstoring op 
ESC differentiatie te detecteren. Het detecteren van embryotoxische verbindingen is 
echter afhankelijk van de gekozen test-concentratie.

Op dit moment wordt de EST voornamelijk gebruikt voor identificatie van toxiciteit. 
Om de test geschikt te maken voor risicobeoordeling is een uitgebreidere definitie van 
het toepassingsdomein en de voorspellende capaciteit van de test essentieel. In het 
bijzonder mechanistische validatie is een zeer belangrijk aandachtspunt. Hiervoor moet 
het toepassingsdomein van de EST met betrekking tot de ontwikkelings pathways die 
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aanwezig zijn in de EST nader opgehelderd worden. Een gedetailleerde definitie van 
deze actieve processen in de EST zal bijdragen aan een definitie van de biologische 
pathways en het stadium van embryonale ontwikkeling dat gedekt wordt door de EST. 
Deze informatie zal uiteindelijk leiden tot betrouwbare identificatie van embryotoxische 
stoffen die dat specifieke stadium van ontwikkeling beïnvloeden.

Dorien BW v12.indd   227 12-05-11   14:08




