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ADDENDUM I

Samenvatting en Algemene discussie
Wereldwijd is kanker de meest voorkomende, ziekte-gerelateerde, doodsoorzaak. Er wordt
verwacht dat het aantal mensen dat door deze ziekte overlijdt in de komende twintig jaar flink
zal stijgen1. Leverkanker, met name hepatocellulair carcinoma (HCC), staat in de wereld op de
zesde plaats van meest gediagnostiseerde vormen van kanker en op nummer 2 als zijnde de
dodelijkste vorm van kanker1. Vooral in de minder ontwikkelde landen vormt HCC een enorm
gezondheidsprobleem. HCC wordt, behalve door genetische elementen, veroorzaakt door met
name biologische (bv. hepatitis-B en -C virussen) en omgevingsfactoren (bv. aflatoxine B1
blootstelling)2. Ongeveer een derde van het aantal nieuwe gevallen zou voorkomen kunnen
worden door een zorgvuldige controle en het vermijden van blootstelling met carcinogenen uit
de omgeving (bv. chemicaliën, geneesmiddelen en voedingsstoffen)1.
Traditioneel worden omgevingscarcinogenen gescheiden in twee verschillende groepen,
gebaseerd op het verschil in werkingsmechanismse van de respectievelijke stoffen, namelijk in:
genotoxische (GTX) en niet-genotoxische (NGTX) carcinogenen3. GTX-carcinogenen
(GTXC) kunnen een directe reactie aangaan met het DNA, waarbij ze mutaties kunnen
initiëren die kunnen leiden tot de activatie van kanker-gerelateerde processen. NGTXcarcinogenen (NGTXC) bevorderen kanker via diverse niet-DNA-reactieve mechanismen, bv.
door de inductie van oxidatieve stress of via binding aan de arylhydrocarbon receptor (AhR),
dan wel aan de peroxisoom proliferator geactiveerde receptor alfa (PPAR-α)4. Om een goede
controle te garanderen en de blootstelling aan omgevingscarcinogenen te voorkomen, is
nauwkeurige en gevoelige chemische risicobeoordeling van genotoxiciteit en carcinogeniteit
noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen op de markt worden gebracht, om
de humane blootstelling aan carcinogenen te reduceren en om het aantal nieuwe gevallen van
bv. HCC te verminderen.
Nieuwe chemicaliën, geneesmiddelen of voedingsstoffen worden gewoonlijk getest in een
reeks van in vitro genotoxiciteitstesten (bv. de bacteriële mutageniteitstest van Ames, muis
lymphoma mutageen assay (MLA), micronucleus (MN) test en de chromosomale aberraties
(CA) test), welke representatief zouden moeten zijn voor het carcinogene effect op de langere
termijn5-9. Zodra een chemische stof, geneesmiddel of voedingsstof positief is bevonden op
basis van deze in vitro testen, zullen er additionele in vivo testen moeten worden uitgevoerd. De
huidige in vitro genotoxiciteitstesten worden echter gekenmerkt door een groot aantal vals
positieven10. Een vals positief resultaat in vitro wil zeggen dat een stof positief wordt bevonden
in de in vitro situatie, maar daadwerkelijk negatief is in vivo. Misschien nog wel belangrijker,
NGTXC-verbindingen worden niet gedetecteerd11. In vivo validatie van positieve resultaten van
de in vitro genotoxiciteitstesten wordt standaard uitgevoerd door middel van een twee jaar
durende studie bij knaagdieren (bv. muizen of ratten). Deze tests zijn langdurig, kosten
bovendien veel geld en eisen veelal onnodig het leven van een groot aantal proefdieren. Een
ander nadeel van deze tweejarige studies bij knaagdieren is dat ze vrij beperkt zijn in hun
voorspellend vermogen (~ 50%) 12 van in vivo carcinogeniteit bij mensen. In vivo testen
genereren een hoge mate van vals positieven (specifieke knaagdier carcinogenen) en vals
negatieven (exclusief humane carcinogenen)12. Zowel in vitro als in vivo genotoxiciteits- en
carcinogeniteitstesten gaan dus gepaard met een hoog aantal vals positieven. Wegens het
gebrek aan nauwkeurige en gevoelige testen, die in staat zijn om de genotoxische en (nietgenotoxisch) carcinogene potentiaal van chemische stoffen in humane risicobeoordeling te
evalueren, is er een grote vraag naar betrouwbare alternatieve systemen en assays13.
De focus van de humane risicobeoordeling is daarom verschoven naar een benadering die
meer is gericht is op de systeembiologie14-16. Het basis principe achter deze nieuwe strategie is
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dat door het verkrijgen van een beter begrip van de biologische mechanismen die ten
grondslag liggen aan genotoxiciteit en carcinogeniteit, in een meer nauwkeurige en gevoelige
voorspelling kan worden voorzien, welke bruikbaar is voor de in vivo humane
risicobeoordeling17. Het vakgebied van toxicogenomics, waarbij veelal op -omics gebaseerde
high-throughput technologieën worden toegepast, lijkt veelbelovend voor het ontwikkelen van
dergelijke alternatieve systemen18. Vooral met behulp van de integratie van meerdere lagen van
biologische systemen kan meer inzicht worden verkregen wat kan bijdragen tot het beter
begrijpen van de onderliggende carcinogene mechanismen19. Processen die de transcriptie
(d.w.z. DNA-methylatie) en de translatie (d.w.z. regulatie door korte niet-coderende
microRNA’s) reguleren, zouden hierbij in beschouwing moeten worden genomen 20-22.
Bovendien zou de identificatie van belangrijke regulatoire genen en processen die een rol
spelen in zogenoemde “Adverse Outcome Pathways (AOPs)” 17, relevant kunnen zijn voor
voorspellingsdoeleinden binnen de humane risicobeoordeling20-22. Veel van deze regulatoire
mechanismen zijn afwijkend in het geval van ziekte, bv. in HCC. Sommige microRNA’s met
een tumor-onderdrukkende functie worden omlaag gereguleerd binnen HCC23-29. In een groot
aantal studies naar HCC is aangetoond dat de promotor van specifieke tumor-onderdrukkende
genen vaak een DNA-hypermethylatie vertonen, alsmede een globale genoom DNAhypomethylatie30-37. De wisselwerking tussen de verschillende regulatoire lagen lijkt een grote
invloed te hebben op het transcriptoom waarmee het lot van de cel wordt bepaald38.
Chemische carcinogeen blootstelling lijkt ook deze regulatoire netwerken te beïnvloeden en
kunnen zelfs, indien de effecten persisteren, voorspellend zijn voor de vroege tekenen van de
ziekte, zoals HCC21. Het doel van dit proefschrift was dan ook om de rol van microRNA’s en
epigenetische veranderingen op het transcriptoom in deze regulatoire netwerken verder te
ontrafelen na blootstelling aan GTX- en NGTX-verbindingen in de in vitro lever.
Identificatie van een robuust in vitro lever model voor genotoxiciteit en
carcinogeniciteitsbepalingen
Bij de ontwikkeling van een nauwkeuriger in vitro systeem voor het testen van genotoxiciteit en
carcinogeniteit, is het erg belangrijk dat een robuust model wordt gekozen, gebaseerd op zijn
relevantie voor humane risicobeoordeling. Aangezien een groot aantal van de genotoxiciteitsen carcinogeniciteitstestresultaten afkomstig zijn van knaagdieren, is het belangrijk dat er een
zekere mate van conservering van de toxische respons na blootstelling aan chemische stoffen
is tussen knaagdieren en mensen. In hoofdstuk 2 is de robuuste geconserveerde genotoxische
respons, tussen drie veelgebruikte in vitro modellen, na blootstelling aan een prototypische
GTX-verbinding, cisplatine, verder onderzocht39. Transcriptoom resultaten, van cisplatine
blootgestelde primaire muis hepatocyten (PMH), muis embryonale stamcellen (mES) en
humane hepatocellulaire carcinoma cellijn (HepG2) voor 24 uur en 48 uur, werden vergeleken.
Vierenveertig geconserveerde differentieel tot expressie gekomen genen (DEGs) konden
worden geïdentificeerd. Deze genen bleken te zijn betrokken bij karakteristieke GTXgerelateerde processen (bv. apoptose, celcyclus, DNA-schade respons en DNA-herstel). Het
belang van deze geconserveerde genen werd verder ondersteund toen ze werden vergeleken
met transcriptomics resultaten van GTX-blootgestelde primaire humane hepatocyten (PHH).
De regulatie van de vastgestelde DEGs zijn dus geconserveerd tussen de drie in vitro modellen
afkomstig van muis en mens. De vier transcriptiefactoren (TFs) HNF4-α, SP-1, c-MYC en
p53, bleken in staat ongeveer vijftig procent van DEGs te reguleren voor alle modellen en
blootstellingsperiodes. Uit hoofdstuk 2 kunnen we concluderen dat de robuuste genotoxische
respons vooral werd bepaald door een complex geconserveerd regulatoir netwerk van 4 TFs.
Daarnaast, als gevolg van een lage reactie op het transcriptoom niveau in het niet-lever model
mES en de verminderde metabole capaciteit van HepG2 cellen, werd het PMH model gekozen
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als een geschikt model voor onze verdere blootstellingsonderzoeken met GTX- en NGTXverbindingen.
Begrip van de regulerende netwerken die ten grondslag liggen aan het
werkingmechanisme van GTXC- en NGTXC-verbindingen
Het basisprincipe van het ontwikkelen van een verbeterd in vitro model voor genotoxiciteit en
carcinogeniteitstesten is dat het GTXC moet kunnen onderscheiden van NGTXC. Om dit te
bewerkstelligen zullen de regulatoire mechanismen die ten grondslag liggen aan de toxische en
carcinogene effecten van GTXC en NGTXC, in ons geval leidend tot HCC, verder moeten
worden onderzocht. Voor deze doeleinden is het robuuste in vitro lever model PMH, toegepast
in hoofdstuk 2, opnieuw gebruikt in hoofdstuk 3. In deze studie werden PMH blootgesteld
voor 24 en 48 uur aan drie prototypische GTXC- (d.w.z. aflatoxine B1, benzo [a] pyreen en
cisplatine) en drie NGTXC (2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine, cyclosporine A en Wy-14643) verbindingen met verschillende werkingsmechanismen40. Op basis van transcriptoom
resultaten van deze blootgestelde PMH konden onderscheidende sets van genen en
microRNA’s en kenmerkende processen worden verkregen. Na 48 uur blootstelling, waren
deze waarnemingen het meest duidelijk. Een microRNA-target gen interactie, in het bijzonder
mmu-miR-503-5p met cycline D2, bleek duidelijk onderscheidend te zijn tussen PMH
behandeld met GTXC- of NGTXC-verbindingen. Deze interactie lijkt belangrijk te zijn binnen
de p53 signaleringsroute en zou een rol kunnen spelen in metabolisme-gerelateerde processen.
Speciaal voor PMH behandeld met NGTXC-verbindingen is deze interactie relevant, omdat
het naar verwachting een oncogene functie zal hebben door het stimuleren van Ccnd2. Dit kan
leiden tot een tumorigene celcyclus progressie. Voor PMH behandeld met GTXCverbindingen, konden voornamelijk verbindingsspecifieke microRNA-target gen interacties
worden geïdentificeerd. De interactie mmu-miR-301b-3p met Papss2 leek relevant te zijn in
PMH behandeld met aflatoxine B1, terwijl mmu-miR-29b-3P met Col4a2 en mmu-miR-24-3p
met FLNA meer prominent bleken te zijn na benzo(a)pyreen blootstelling. Deze interacties
participeren voornamelijk in de celcyclus en dragen bij aan de remming van het DNAschadeherstel, welke belangrijke processen zijn in GTX-geïnduceerde carcinogenese. Uit de
verkregen resultaten van hoofdstuk 3 concluderen wij dat microRNA’s, naast de TFs van
hoofdstuk 2, weer een ander relevant intracellulair regulerend niveau vertegenwoordigen in de
chemisch-geïnduceerde carcinogenese door GTXC- en NGTXC-verbindingen.
De bruikbaarheid van microRNA expressie profielen van de blootgestelde PMH voor
genotoxiciteits- of carcinogeniciteitsbepalingen
Voor de ontwikkeling van een nauwkeuriger en gevoeliger alternatief, op lever-gebaseerd in
vitro-systeem voor genotoxiciteits- en carcinogeniteitbepalingen, is het belangrijk dat het in staat
is om onderscheid te maken tussen de verbindingen met verschillende eigenschappen. Huidige
in vitro-testen genereren een groot aantal vals positieven; dit geeft aan dat de verbinding GTX is
in vitro, maar niet in de in vivo situatie. Bovendien zijn de huidige testen niet in staat om
NGTXC te detecteren. Ten gevolge daarvan, is er een grote vraag naar de ontwikkeling van
alternatieve assays die meer betrouwbaar zijn in het voorspellen van de humane genotoxische
en carcinogene potentiaal van verbindingen. In hoofdstuk 4 hebben we ons gericht op de
ontwikkeling van een alternatief in vitro-model dat in staat is om nauwkeurig een onderscheid te
maken tussen PMH behandeld met GTX-verbindingen van cellen behandeld met NGTXverbindingen. Een tweede voorspellend model werd gegenereerd om een betrouwbaar
onderscheid te maken tussen PMH behandeld met NGTXC verbindingen en cellen
blootgesteld aan niet-carcinogene stoffen (NC). Naar aanleiding van de resultaten beschreven
in hoofdstuk 3, lijken microRNA’s een belangrijke rol te spelen in regulatoire netwerken,
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essentieel in de chemische carcinogenese geïnduceerd door GTX- en NGTX-verbindingen.
We veronderstelden om deze reden, dat de reactie-patronen van de veranderde microRNA’s
gebruikt kunnen worden voor voorspellingsdoeleinden. Daarom hebben we de lijst van stoffen
die worden gebruikt in hoofdstuk 3 uitgebreid met vijftien additionele prototypisch
modelverbindingen van ofwel de GTX of de NGTX toxiciteitsklassen. Om de bruikbaarheid
van microRNA-expressie profielen voor classificatie doeleinden te bepalen, werden de
resultaten van de microRNA-gebaseerde benadering vergeleken met mRNA-gebaseerde
classificatieresultaten. Om te voorkomen dat de selectie van kandidaat-mRNA of -microRNA
afhankelijk zou zijn van de samenstelling van de training- en de testset, werden tien
verschillende sets van training- en testverbindingen gegenereerd. Daarnaast werd een leaveone-out-gebaseerde voorselectie uitgevoerd om te voorkomen dat de identificatie van
kandidaat-mRNA of -microRNA afhankelijk zou zijn van verbindingsspecifieke effecten.
Statistisch significante mRNA’s (DEGs) en microRNA’s (DE-miRs), die overlappend waren
tussen de verschillende sets van de training- en testverbindingen, werden vervolgens
geïdentificeerd. Met slechts deze specifieke kandidaten werd de voorspellingsanalyse
uitgevoerd met behulp van de tien verschillende training- en testsetcomposities, door
toepassing van de zogenoemde “nearest-shrunken-centroid”-methode binnen het “Prediction
Analysis for Microarrays (PAM)”-programma. Helaas waren we niet in staat om overlappende
DE-miRs te identificeren die geschikt waren om GTXC of NGTXC in vivo nauwkeurig te
kunnen voorspellen. Daarentegen, in het bijzonder na de 48-urige blootstellingsperiode, zijn
twee kandidaat-DEGs geïdentificeerd die in staat zijn in vivo GTX te voorspellen. Een
gemiddelde nauwkeurigheid van 93% (een gevoeligheid van 75% en een specificiteit van 100%)
kon worden bereikt voor het voorspellen van de verbindingen in de testset. Tributylinoxide
(TBTO), die een onbeslist GTX karakter heeft, werd foutief geclassificeerd. Ook voor het
voorspellen van in vivo NGTXC, werd een voorspellend model op basis van mRNA-expressie
profielen ontwikkeld. Drie DEGs konden worden geïdentificeerd na 48 uur blootstelling, wat
resulteerde in een model dat NGTXC kan voorspellen met een nauwkeurigheid van 88% (een
gevoeligheid van 83% en een specificiteit van 93%). Ondanks de relatief hoge nauwkeurigheid
en gevoeligheid van het voorspellende model, werd Wy-14643 (Wy) foutief geclassificeerd. De
carcinogene potentiaal van Wy in PMH is twijfelachtig in de afwezigheid van naburige
Kupffercellen en kan dus worden gemist binnen het momenteel toegepaste in vitro-lever model.
Uit de bevindingen in hoofdstuk 4 hebben we geconcludeerd dat de mRNA-gebaseerde
voorspelling van GTX en NGTXC beter presteert dan de gelijkwaardige microRNAgebaseerde voorspelling. Met de momenteel gebruikte set van verbindingen, is de microRNAgebaseerde voorspelling van deze eigenschappen niet mogelijk, echter een breder scala van
prototypische verbindingen zouden moeten worden onderzocht om deze negatieve
bevindingen verder te valideren.
Regulatoire interactie netwerken in relatie tot GTX-blootstelling en geassocieerd met
HCC
Een andere vereiste voor de ontwikkeling van een alternatief in vitro-systeem is dat het relevant
is voor de humane in vivo situatie. De beste optie voor een dergelijke robuust testsysteem is het
gebruik van primaire humane hepatocyten (PHH)41,42. Vaak bestaan er echter inter-individuele
verschillen tussen verschillende hepatocyt donoren en daarom is het uiterst ingewikkeld om uit
deze resultaten algemene conclusies te trekken die relevant zijn voor humane
risicobeoordeling. Een oplossing voor dit probleem is het kweken van hepatocyten van
verschillende donoren samen in een petrischaal om een algemenere GTX-respons te genereren
die relevanter zou kunnen zijn voor humane chemische risicobeoordeling van carcinogene
stoffen. Aflatoxine B1 (AFB1), geproduceerd door Aspergillus schimmels, is een van de meest
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potente GTX-hepatocarcinogenen, die is staat om AFB1-adducten te induceren met bv. DNA
en daarbij mutaties te initiëren die uiteindelijk kunnen leiden tot de ontwikkeling van HCC.
Minder is bekend over de mogelijke epigenetische veranderingen die GTXC, specifiek AFB1,
zouden kunnen veroorzaken in deze regulatoire netwerken, waarbij ook microRNA’s een rol
spelen die kunnen leiden tot de inductie van HCC. Veranderingen van epigenetische DNAmethylatie patronen (bevestiging of verwijdering van specifieke methylgroepen op het DNA
die genexpressie kunnen beïnvloeden) kunnen in combinatie met microRNA-expressie
veranderingen kenmerkend zijn voor een bepaald type GTX-blootstelling. Specifiek
veranderde regulatoire genen of netwerken kunnen ook worden gebruikt als potentiële
kandidaten voor genotoxiciteits- en carcinogeniciteitstesten. In hoofdstuk 5 werd een
kweekpool van gecryopreserveerde PHH behandeld met twee doses (laag: 0,3 µM en matige: 1
µM) van de prototypische GTXC-verbinding, aflatoxine B1 (AFB1). Na een vijfdaagse
herhaalde blootstelling werden de PHH geoogst en microRNA- en mRNA-expressie
veranderingen gemeten tezamen met DNA-methylatie veranderingen in het promotor gebied
van de respectievelijke genen. Om de relevantie van de in vitro waargenomen transcriptoom
veranderingen, ten opzichte van het risico op HCC in vivo te evalueren, werden de resultaten
vergeleken met een kenmerkend genexpressie profiel gebaseerd op data van HCC patiënten43.
Alsmede werden de resultaten vergeleken met een lijst van bekende AFB1-responsieve genen,
verkregen uit de zogeheten “Comparative Toxicogenomics Database (CTD)”44. Een
opmerkelijke bevinding was dat PHH blootgesteld gedurende vijf dagen aan 0,3 µM AFB1
meer veranderingen lieten zien op het DNA methylatieniveau in vergelijking met cellen
blootgesteld aan 1 µM AFB1. In het algemeen werden er meer DNAhypomethylatieveranderingen gemeten als gevolg van AFB1 behandeling dan DNAhypermethylatieveranderingen. Bij het vergelijken van PHH blootgesteld aan 0,3 µM en 1 uM
AFB1 werd een grote reeks aan genen geïdentificeerd die gemeenschappelijk waren veranderd
op het DNA-methylatieniveau tussen de twee doses. Zodra de methylatieresultaten werden
gecombineerd met de transcriptoomdata, bleef er een veel kleinere set van veranderde genen
over, wat aangeeft dat veranderingen op het DNA-methylatieniveau niet altijd rechtstreeks van
invloed zijn op genexpressie niveaus. Toen AFB1-geïnduceerde DEGS, die veranderd waren
op het DNA-methylatie niveau, werden gecombineerd met DE-miRs konden HCCgerelateerde biologische processen zoals metabolisme, nucleïnezuurmetabolisme, DNA-herstel,
celcyclus, apoptose, immuunrespons en ionentransport worden vastgesteld. Specifieke
pathways binnen deze AFB1-geïnduceerde biologische processen bleken betrokken bij
signaaltransductie cascades. Hierbij konden een aantal microRNA-target genen worden
geïdentificeerd bestaande uit ARHGAP35, ILK, PPP2R1A, RB1, TFAP2A, HIST1H4D,
RhoA, CDK4 en UBC. Deregulering van deze genen en signaaltransductie cascades zijn
belangrijke kenmerken van HCC45. De bevindingen uit hoofdstuk 5 dragen bij aan een beter
begrip van GTX-geïnduceerde veranderingen in regulatoire netwerken die zouden kunnen
leiden tot de ontwikkeling van HCC.
Persistentie van de GTX-geïnduceerde veranderingen in de regulatoire netwerken die
relevant zijn voor de initiatie van HCC
Om te concluderen of in vitro-carcinogeen-geïnduceerde veranderingen in regulatoire
netwerken relevant zijn voor de in vivo ziektetoestand en daarom bruikbaar zijn voor humane
risicobeoordeling, is het essentieel dat deze veranderingen persistent en blijvend onomkeerbaar
zijn wanneer de carcinogene behandeling wordt beëindigd. In hoofdstuk 6 hebben we daarom
onderzocht of de veranderingen op het transcriptoom- en het microRNAoomniveau, die zijn
waargenomen in een kweekpool van gecryopreserveerde PHH na een vijfdaagse challenge met
1 µM AFB1, blijven bestaan nadat de carcinogene behandeling is gestopt (= uitwasperiode).
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Ook in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 werden veranderingen in het transcriptoom vergeleken
met een signatuur HCC-expressie profiel, verkregen uit de lever transcriptoomgegevens van
HCC-patiënten, en een lijst van bekende AFB1-induceerbare genen. Een specifiek regulatoir
netwerk, gestuurd door de twee persistent tot expressie gekomen en HCC-gerelateerde
microRNA’s hsa-miR-34b-5p46,47 en hsa-miR-222-3p25, lijkt een rol te spelen in een aantal
karakteristieke AFB1-geïnduceerde processen, refererend aan metabolisme veranderingen
geassocieerd met kanker en regulatie van genexpressie. Bovendien lijken hsa-miR-34a-5p, hsamiR-96-5p en hsa-miR-30a-3p, die alleen na beëindiging van de 1 µM AFB1-behandeling
differentieel tot expressie komen, persistent tot expressie gekomen HCC-gerelateerde genen te
reguleren. Daarnaast werden persisterende veranderingen in PHH veroorzaakt door 0,3 µM
AFB1-behandeling op het methyloom-, microRNAoom- en transcriptoomniveau verder
onderzocht in hoofdstuk 7, wanneer de blootstelling aan de carcinogene stof werd beëindigd.
Na blootstelling aan deze lagere AFB1 dosis, konden geen DE-miRs worden geïdentificeerd
die nog werden aangetroffen na de driedaagse uitwasperiode. Daarentegen werden, na het
combineren van transcriptoomdata met resultaten van DNA-methylatie, diverse persistent
veranderde hyper- en hypo-gemethyleerde genen geïdentificeerd, die ook blijvend veranderd
waren op het transcriptoomniveau. De zes geïdentificeerde genen, die blijvend hypogemethylateerd en omhoog gereguleerd waren (d.w.z. TXNRD1, PCNA, CCNK, DIAPH3,
RAB27A en HIST1H2BF), konden in verband worden gebracht met carcinogene processen.
De bevindingen uit hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 kunnen daarom bijdragen aan een beter
begrip van blijvende microRNA en epigenetische veranderingen, geïnduceerd na GTX
blootstelling, binnen regulatoire netwerken, die voorspellend kunnen zijn voor het uiteindelijke
ontstaan van HCC.

Conclusie
In het algemeen is het doel om de rol van microRNA en epigenetica in transcriptoom
veranderingen, geïnduceerd door GTX- en NGTX-verbindingen, in diverse in vitrolevermodellen verder te verhelderen, bereikt. We zijn in staat om robuuste responsen, na
blootstelling aan de GTX-verbinding cisplatine (hoofdstuk 2), tussen verschillende in vitromodellen te identificeren. Deze robuuste respons werd hoofdzakelijk bepaald door een
complex geconserveerd regulatoir netwerk van 4 TFs. Hiermee wordt het belang van het
bestuderen van regulatoire mechanismen in de respons op GTX-blootstelling versterkt.
Veranderingen in TF regulatoire netwerken zijn al eerder onderzocht, omdat wordt
aangenomen dat deze tijdens de evolutie zijn geconserveerd. Bovendien is er aangetoond dat
deze regulatoire netwerken een belangrijke rol spelen bij de reactie op het transcriptoomniveau
in HepG2-cellen die werden blootgesteld aan de GTX-verbinding benzo(a)pyreen48,49. Deze
kennis over de rol van regulatoire netwerken in de chemische carcinogenese uit hoofdstuk 2 is
uitgebreid met twee additionele studies waarin meer chemische verbindingen werden gebruikt,
om zo de robuuste respons te bestuderen in het in vitro-levermodel PMH. MicroRNA- en
mRNA-expressie veranderingen zijn hierbij in beschouwing genomen. In de eerste studie
(hoofdstuk 3), waarbij PMH zijn onderzocht na blootstelling aan 3 GTXC- en 3 NGTXCverbindingen, werd vooral mmu-microRNA-503-5p gevonden, die een verschillende rol
uitoefent binnen de twee groepen van carcinogenen. In deze studie werden echter
voornamelijk verbindingsspecifieke microRNA-veranderingen waargenomen. In de tweede,
meer uitgebreide studie (hoofdstuk 4) konden we daarom ook concluderen dat, aangezien de
meeste van de microRNA-expressie veranderingen die optreden na kortetermijn-blootstelling
verbindingspecifiek zijn, deze niet succesvol gebruikt kunnen worden voor de voorspelling van
eigenschappen van verbindingen alsook in in vivo genotoxiciteit of carcinogeniciteitstesten.
Deze bevindingen werden bevestigd door in vivo-resultaten, verkregen door Melis en collega's50,
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die niet in staat waren om een nauwkeurig onderscheid te maken tussen GTXC- en NGTXCverbindingen, op basis van microRNA-expressie profielen afkomstig van muizen, die alvorens
zeven dagen waren blootgesteld. MicroRNA-expressie veranderingen zijn echter van
toegevoegde waarde, als het gaat om het bestuderen van het werkingsmechanisme van
NGTXC-verbindingen, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Uit deze studie werd geconcludeerd
dat het onderscheid tussen PMH behandeld met GTX-verbindingen van cellen behandeld met
NGTX-verbindingen en NGTXC-behandelde PMH van NC-behandelde cellen, het meest
succesvol is wanneer genexpressie profielen worden gebruikt. Relevante discriminerende DEmRNA zijn geïdentificeerd die een duidelijke connectie hadden met GTX- en
carcinogeneblootstellingen. MicroRNA-expressie veranderingen zijn niet bruikbaar als
voorspellende kandidaten voor in vivo genotoxiciteit- en carcinogeniciteitstesten. De analyses
van carcinogeen-geïnduceerde veranderingen op het microRNA-niveau, in combinatie met hun
targetgenen, zijn wel erg belangrijk als het gaat om nieuwe inzichten in de biologische
mechanismen van bv. NGTX-carcinogenese. Bv. als het gaat om de tumorigene progressie van
de celcyclus via mmu-miR-503-5p en cycline D2, die een rol kunnen spelen binnen de
ontwikkeling van HCC op de langere termijn. Dit is in overeenstemming met de hypothese dat
chemisch-geïnduceerde microRNA-expressiealteraties representatief kunnen zijn voor de
optredende veranderingen in HCC22. MicroRNA-expressie veranderingen in combinatie met
expressiemodificaties van de targetgenen, weergegeven als microRNA-gestuurde regulatoire
netwerken, kunnen derhalve bruikbaar zijn bij de ontwikkeling van zogenoemde AOPs
belangrijk binnen de humane risicoanalyse. Uit de studies met PHH (hoofdstuk 5-7)
concluderen wij dat specifieke veranderingen op het microRNA-expressieniveau naast
transcriptoomveranderingen persistent kunnen zijn wanneer de behandeling met een GTXCverbinding wordt beëindigd (hoofdstuk 6). Dit is voornamelijk het geval in PHH die werden
behandeld met 1 µM van de model GTXC- verbinding AFB1. Naast veranderingen op het
microRNA-niveau, lijken ook persistente DNA-methylatieveranderingen op te treden nadat de
0,3 µM AFB1-blootstelling is beëindigd. Hierdoor kunnen ook genexpressie veranderingen van
verschillende genen optreden, die kunnen bijdragen aan een patroon kenmerkend voor een
bepaalde ziekte, zoals HCC (hoofdstuk 7). Evalueren van genexpressieresultaten met een
bepaalde, reeds bestaande signatuurprofiel, gebaseerd op HCC-patiëntendata, is daarbij een
cruciale stap. De bevinding dat HCC-gerelateerde persistente veranderingen in vitro optreden in
PHH, na beëindiging van de carcingene behandeling op het niveau van het transcriptoom,
microRNAoom en/of methyloom, is nieuw in het vakgebied van toxicogenomics. Vooral deze
persistente, epigenetisch veranderde genen en microRNA’s zijn de meest relevante potentiële
biomarker kandidaten voor chemisch-geïnduceerde (hepato-) carcinogenese. Daarom kan deze
specifieke mechanistische informatie over deze HCC-gerelateerde, persistente veranderde,
epigenetisch- en microRNA-gestuurde regulatoire netwerken, gebruikt worden voor de
ontwikkeling van AOP, en daarmee bijdragen aan de toekomstige risicoanalyse van humane
carcinogenen.

Beperkingen en toekomstige aanbevelingen
Veelbelovende resultaten zijn verkregen, die wellicht meer inzicht kunnen verschaffen in de rol
van epigenetische- en microRNA-gestuurde regulatoire mechanismen, die op hun beurt van
belang zijn voor (hepato-) carcinogenese, geïnduceerd door GTXC- en NGTXC-verbindingen.
Deze kennis kan, op de lange termijn, worden gebruikt voor de ontwikkeling van AOPs, die
belangrijk zijn in de humane risicobeoordeling van chemische stoffen, geneesmiddelen en
voedingsstoffen. Deze mechanistische resultaten, over de rol van microRNA’s en epigenetica
in de chemische carcinogenese, zijn preliminair en kunnen daarom de basis vormen voor
toekomstige studies. Toekomstig onderzoek zou zich vooral moeten richten op het valideren
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van de verkregen resultaten aangaande het gebruik van microRNA-expressieniveau voor
voorspellingsdoeleinden, bij voorkeur met behulp van PHH, door het evalueren een groter
aantal verbindingen. Dit onderzoek zou dan na moeten gaan of de microRNAexpressiepatronen inderdaad niet waardevol zijn voor voorspellingsdoeleinden. Daarnaast
zouden andere methodes kunnen worden toegepast die zich meer richten op een
netwerkgebaseerde voorselectie of het positioneren van relevante microRNA’s voor het
voorspellen van genotoxiciteit en niet-genotoxische carcinogeniteit in vivo. Recentelijk is er een
dergelijke methode ontwikkeld voor de rangschikking van microRNA’s op basis van hun
relevantie in een bepaalde ziekte51. Bij voorkeur GTXC-, NGTXC- en NC-verbindingen
zouden moeten worden gebruikt en hun verschillende werkingsmechanismen zouden in
beschouwing moeten worden genomen, bv. voor read-across initiatieven, zoals bij
zogenoemde “connectivity mapping”-methode52,53. Voorts dient persistentie van de verkregen
effecten te worden bekeken, omdat deze bijzonder relevant is voor de ontwikkeling van
HCC21,54. Daarom zouden er goed ontworpen tijdreeks studies moeten worden uitgevoerd, die
zich richten op de reeks van gebeurtenissen die plaatsvinden na carcinogene behandeling. Op
deze manier kan informatie worden verkregen, met betrekking to de reactie tijd van
microRNA’s in PHH, na blootstelling aan verschillende GTXC- en NGTXC-verbindingen.
Bovendien moet de invloed van de microRNA-target gen-interacties worden bevestigd op het
eiwitniveau, speciek in PHH, om zo de daadwerkelijke invloed van de microRNA-suppressie
op genexpressieniveau te meten55. Daarnaast zullen de resultaten die in PHH verkregen zijn,
moeten worden uitgebreid met meer verbindingen, van verschillende toxiciteitsklassen, om zo
meer informatie te genereren met betrekking tot de epigenetische- en microRNA-gestuurde
regulatoire netwerken, die zijn veranderd na blootstelling aan GTXC- of NGTXCverbindingen. Om de epigenetische mechanismen volledig te dekken, zullen ook
histonacetyleringsveranderingen moeten worden gemeten. Specifieke, kenmerkende
epigenetische- en microRNA-gestuurde genexpressie profielen kunnen worden verkregen, die
vervolgens de basis kunnen vormen voor de ontwikkeling van mechanistisch-gebaseerde
AOPs. Daarom moeten de verkregen resultaten worden gekoppeld aan toxicologische
eindpunten (d.w.z. fenotypische verankering)56, die kenmerkend zijn voor een bepaalde klasse
van verbindingen, zoals bv. DNA-adduct vorming of de aanwezigheid van zuurstof radicalen.
Bovendien moeten meer hepatocyt-donoren worden gebruikt, die de verkregen resultaten
verder zouden kunnen ondersteunen en die bovendien meer representatief zouden kunnen zijn
voor de humane situatie. Andere alternatieve systemen, zoals driedimensionale organotypische
lever-organoïde en -sferoïde57celkweeksystemen zoals bv. pluripotente stamcellen afgeleide
hepatocytes58 of hepatocyt co-culturen zouden kunnen worden gebruikt, die meer
representatief zijn voor de humane in vivo lever59. Deze driedimensionale lever-organoïde/sferoïde celculturen worden geprefereerd, gezien hun herstelde extracellulaire matrix, en
daardoor verbeterde hepatocyt-celpolariteit. Door het herstel van deze kenmerken van de lever
lijken de cellen hun metabolische competentie te behouden en kunnen daarom gedurende een
langere periode worden gekweekt59. Vooral de co-culturen van humane hepatocyten met bv.
Kupffercellen (macrofagen), sinusoïdale endotheelcellen en stellaatcellen (stromale cellen)
blijken succesvol in het nabootsen van de in vivo humane situatie59. Een dergelijk cocultuurmodel van hepatocyten, die in kweek kan worden gehouden voor een langere periode,
kan verder helpen bij het bestuderen van de waargenomen effecten van persistente carcinogene
blootstelling.
De huidige bevindingen van dit proefschrift, in combinatie met additionele cross-omics
gebaseerde toekomstige experimenten, kunnen nieuwe inzichten verschaffen in de regulatoire
netwerken, die bijdragen aan het werkingsmechanismse van carcinogene chemische stoffen,
welke een voorspellende waarde zouden kunnen geven bij de humane risicobeoordeling.
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