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Nederlandse samenvatting 

Schadelijke bijwerkingen, in het engels 'adverse drug reactions' (ADR), waren 
tussen 2007 en 2010 de op een na belangrijkste reden waarom kandidaat 
geneesmiddelen tijdens de ontwikkeling moesten worden teruggetrokken. Dit ondanks 
het feit dat er al decennia veel onderzoek wordt verricht naar de oorzaak van deze 
ongewenste reacties. Vooral de zeldzame 'idiosyncratische drug reacties' (IDR), die 
meestal pas aan het licht komen nadat een geneesmiddel op de markt is geïntroduceerd, 
zijn een bron van zorg vanwege hun onvoorspelbare en zeer ernstige aard.  Tot nu toe 
zijn verschillende hypotheses geformuleerd met betrekking tot de oorzaak van deze vaak 
fatale reacties.  Geen van deze hypotheses is tot nu toe voldoende gevalideerd.  Over het 
algemeen wordt enzymatische bioactivatie van geneesmiddelen tot hoog-reactieve 
metabolieten die met cellulaire macromoleculen kunnen reageren, in het bijzonder 
eiwitten, beschouwd als een belangrijke risicofactor in het ontstaan van IDR.  Hoewel 
cellen verschillende beschermingsmechanismen bevatten tegen reactieve metabolieten, 
zoals inactivatie door middel van glutathion (GSH)-conjugatie, kan in sommige situaties 
de vorming van reactieve metabolieten te hoog zijn om nog effectief te kunnen 
inactiveren. Factoren die de balans van bioactivering en inactivering negatief kunnen 
beïnvloeden zijn genetische afwijkingen op het niveau van de biotransformatie enzymen 
of transporteiwitten, enzyminductie of enzymremming door andere geneesmiddelen of 
voedingscomponenten, leeftijd en de ziekte waaraan een patiënt lijdt. 

Het belangrijkste doel van het onderzoek dat in dit proefschrift wordt 
beschreven was om meer inzicht te krijgen in de rol van reactieve geneesmiddel 
metabolieten, en de rol van erfelijkheid in de balans van bioactiverende- en 
beschermende mechanismen die bepalend kan zijn voor het risico de zeldzame IDRs.  
Daartoe werden in vitro methoden ontwikkeld waarmee zowel de stabiele als reactieve 
metabolieten van geneesmiddelen kunnen worden gedetecteerd en gekarakteriseerd. 
Ook werd onderzocht welke factoren de interindividuele verschillen in de gevoeligheid 
voor ADR zouden kunnen verklaren. Daartoe werd onderzocht of erfelijk bepaalde 
cytochroom P450s en glutathion S-transferases (GSTs) betrokken zijn bij het 
metabolisme van geneesmiddelen die zelfzame IDR veroorzaken. Cytochroom P450s zijn 
vaak verantwoordelijk voor de vorming van reactieve metabolieten, terwijl GSTs 
betrokken kunnen zijn bij de enzymatisch GSH-conjugatie, en daardoor de detoxificatie 
van reactieve metabolieten. Uit de uitgevoerde in vitro studies kwam naar voren dat 
enkele genetisch bepaalde glutathion S-transferases betrokken zijn bij de inactivatie van 
de reactieve metabolieten van de geneesmiddelen clozapine en diclofenac.  Om het 
mogelijke verband tussen deficiëntie van glutathion transferases en het risico op ADR aan 
te tonen in vivo werd het metabolisme van clozapine onderzocht in patiënten die wel en 
niet gevoelig zijn voor de toxiciteit van dit geneesmiddel.  Het in dit proefschrift 
beschreven onderzoek was onderdeel van een breder interdisciplinair 
onderzoeksprojects, getiteld "Towards Novel Translational Biomarkers for Adverse Drug 
Reactions (ADRs)", dat werd gefinancieerd door het Topinstituut Pharma 
(projectnummer D3-201). Aan dit project namen verschillende industriële en 
academische partners deel. 

In Hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over ADR, met speciale 
nadruk op de zelfzame IDRs.  Hoewel het exacte mechanisme van IDRs nog niet bekend is, 
wordt vorming van reactieve metabolieten die vervolgens reageren met cellulaire 
macromoleculen, zoals eiwitten, als een belangrijke eerste stap beschouwd. 



Idiosyncratische toxiciteit treed hoogstwaarschijnlijk alleen op als meerdere 
risicofactoren samenvallen in een patiënt. De verschillende risicofactoren die gerelateerd 
kunnen zijn aan het geneesmiddel of aan de patiënt worden in dit hoofdstuk samengevat.  
Omdat reactieve metabolieten waarschijnlijk een belangrijke rol spelen worden de 
verschillende experimentele benaderingen waarmee de vorming van reactieve 
metabolieten kunnen worden aangetoond in hoofdstuk 1 ook behandeld. 

Glutathione S-transferases (GSTs) kunnen soms een belangrijke rol spelen in de 
ontgifting van electrofiele chemicaliën door ze te koppelen aan het tripeptide glutathion 
(GSH). Genetisch polymorfismen van GSTs kunnen daarom een bepalende factor zijn in de 
gevoeligheid voor IDRs als erfelijk bepaalde GSTs een belangrijke rol spelen in de 
inactivatie van reactieve geneesmiddelmetabolieten. In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht 
gegeven van de genetische polymorfismes van GST die in de bevolking zijn aangetoond. 
Verschillende associatiestudies worden beschreven waarin het verband tussen deze 
polymorfismes en het risico op toxiciteit van geneesmiddelen in patiënten populaties is 
onderzocht. Daarnaast worden de in vitro en in vivo benaderingen beschreven waarmee 
de beschermende rol van GSTs kon worden aangetoond. 

In het onderzoek dat wordt beschreven in de hoofdstukken 3 tot en met 5 werd 
bestudeerd of erfelijk bepaalde menselijke GSTs een rol spelen in de inactivatie van de 
reactieve metabolieten van clozapine en diclofenac. Clozapine is een zeer effectief 
geneesmiddel in de behandeling van psychiatrische patiënten.  Echter, in ongeveer 1% 
van de met clozapine behandelde patiënten treedt ernstige, levensbedreigende 
agranulocytose op.  Daarnaast veroorzaakt clozapine in een deel van de patiënten een 
asymptomatische verhoging van plasma transaminase levels; slechts bij een zeer klein 
aantal patiënten kan ernstige leverschade optreden. Bioactivatie van clozapine tot een 
hoog-reactief nitrenium ion door myeloperoxidase en P450s wordt beschouwd als de 
oorzaak voor deze toxische bijwerkingen. In Hoofdstuk 3 wordt beschreven dat drie van 
de onderzochte GSTs, namelijk hGSTP1-1, hGSTM1-1 en hGSTA1-1, in staat waren de 
koppeling van het reactieve nitrenium ion aan GSH te katalyseren. Het genetisch 
polymorfe GSTT1-1 vertoonde geen katalytische werking.  Tussen de actieve GSTs bleken 
grote verschillen in regioselectiviteit in GSH-conjugatie aan het nitrenium ion te bestaan, 
hetgeen mogelijk kan worden verklaard door de verschillende geometrie van de 
substraat bindingsplaatsen van deze enzymen. Twee van de gevonden GSH-conjugaten, 
die voorheen alleen in in vivo proefdier studies waren aangetoond bleken alleen in 
aanwezigheid van GSTs  te kunnen worden gevormd, hetgeen verklaart waarom deze 
conjugaten tot nu toe nooit in in vitro experimenten konden worden aangetoond.  Dit laat 
zien dat toevoegen van GSTs aan in vitro incubaties noodzakelijk is om een adequate 
weerspiegeling te krijgen van het profiel van GSH conjugaten zoals die in vivo kunnen 
worden gevormd. 
 Het antiontstekingsmiddel diclofenac veroorzaakt bij een zeer klein deel van de 
patiënten een zeer ernstige vorm van levertoxiciteit. Daarnaast kan diclofenac toxiciteit 
veroorzaken in het maagdarmkanaal. Aangetoond is dat diclofenac door zowel 
glucuronidering als oxidatie-reacties tot verschillende eiwit-reactieve metabolieten kan 
worden omgezet. In Hoofdstuk 4 wordt het effect beschreven van GSTs op de ontgifting 
van vier verschillende reactieve metabolieten die door cytochroom P450s worden 
gevormd.  Toevoeging van hGSTA1-1, hGSTM1-1 en hGST1-1 bleek de GSH-conjugatie van 
alle vier reactieve intermediairen te versnellen; de hoogste activiteit werd waargenomen 
met hGSTP1-1, terwijl hGSTA1-1 de laagste activiteit vertoonde.  hGSTP1-1 bleek vooral 



actief te zijn in de vorming van GSH-conjugaten die via 5-hydroxydiclofenac worden 
gevormd.  5-Hydroxydiclofenac is gevoelig voor autoxidatie tot een reactief quinonimine 
dat als het meest toxische metaboliet van diclofenac wordt beschouwd. hGSTP1-1 heeft 
een lage expressie in levercellen, maar een hoge expressie in de cellen van het 
maagdarmkanaal. Dit enzym speelt daarom waarschijnlijk een belangrijke rol in de 
bescherming tegen de darmtoxiciteit van diclofenac.  4'-Hydroxydiclofenac is een van de 
hoofdmetabolieten van diclofenac, en kan door cytochroom P450 verder worden 
geoxideerd tot een ander quinonimine. Het erfelijk bepaald hGSTM1-1 bleek zeer actief te 
zijn in de GSH-conjugatie van dit quinonimine. Deficiëntie van hGSTM1-1, welke ongeveer 
45% van de bevolking voorkomt, kan de gevoeligheid voor levertoxiciteit van diclofenac 
mogelijk verhogen, vooral in situaties waarin de concentratie van GSH in de lever is 
verlaagd, en de inactivatie van de quinonimines sterk afhankelijk worden van GSTs. 

Verschillende studies suggereren dat genetische polymorfismen van hGSTP1-1 
ook tot interindividuele verschillen in enzymactiviteit kunnen leiden.  In Hoofdstuk 5 
worden de enzymactiviteiten beschreven waarmee vier allelische varianten van hGSTP1-
1 de reactieve metabolieten van paracetamol (acetaminophen), clozapine en diclofenac 
conjugeren aan GSH.  De vier onderzochte varianten waren hGSTP1*A (Ile105/Ala114), 
hGSTP1*B (Val105/Ala114), hGSTP1*C (Val105/Val114) en hGSTP1*D (Ile105/Val114).  
De drie geneesmiddelen werden gebioactiveerd door menselijke levermicrosomen en het 
bacteriële P450 BM3.  Uit de resultaten blijkt dat de allelische varianten slechts kleine 
verschillen vertoonden in de activiteit waarmee de reactieve metabolieten van deze 
geneesmiddelen werden gekoppeld aan GSH.  Verschillen in enzymactiviteit tussen de 
GSTP1-1 mutanten verklaart dus waarschijnlijk niet de waargenomen verschillen in 
gevoeligheid voor toxiciteit.  hGSTP1-1 heeft echter ook nog andere functies in de cel, 
zoals beїnvloeding van de werking van transcriptiefactoren (bijvoorbeeld jun-K) en de 
glutathionylering van eiwitten. Het is dus mogelijk dat het genetische polymorfisme van 
hGSTP1-1 meer invloed heeft op deze andere functies van dit eiwit. 

In Hoofdstuk 6 wordt beschreven dat mutanten van het bacteriële P450 BM3 
waardevolle hulpmiddelen zijn bij het karakteriseren van GSH-conjugaten van 
geneesmiddelen.  P450 BM3 is het meest actieve cytochroom P450 dat tot nu toe in de 
natuur is gevonden, en heeft daarom veel perspectief als katalysator in de biotechnologie. 
Door middel van mutagenese zijn in de groep Moleculaire Toxicologie mutanten 
ontwikkeld die is staat zijn geneesmiddel metabolieten op grote schaal te produceren. In 
Hoofdstuk 6 is een serie van mutanten onderzocht waarin het aminozuur op positie 87 is 
vervangen door elk van de andere aminozuren, ookwel 'saturation mutagenesis' 
genoemd. Het aminozuur op deze positie bevindt zich in de substraat bindingsplaats, 
zodat verwacht werd dat vervanging van het aminozuur tot verschillen in activiteit en/of 
regioselectiviteit kan leiden.  Door deze mutanten te incuberen met clozapine, in 
aanwezigheid van GSH, bleek dat de onderzochte mutanten in staat waren de 
metabolieten te produceren die ook door menselijke P450s worden gevormd. Inderdaad 
bleken de 20 mutanten een grote variatie in activiteit en metaboliet-profiel vertoonden.  
De mutant met een fenylalanine op positie 87 bleek zeer selectief te zijn in de bioactivatie 
van clozapine tot het toxische nitrenium ion, en een hoge activiteit te bezitten. Met behulp 
van deze mutant konden vijf verschillende GSH-conjugaten van clozapine op grote schaal 
worden geproduceerd, zodat daarvan de absolute structuur met behulp van 1H-NMR voor 
de eerste keer kon worden opgehelderd.  Deze studie toont aan dat P450 BM3 mutanten 



waardevolle hulpmiddelen kunnen zijn in toxicologisch onderzoek omdat ze ook de 
humaan-relevante reactieve metabolieten kunnen produceren. 

Het onderzoek dat beschreven is in Hoofdstuk 7 was erop gericht te 
identificeren welke menselijke cytochroom P450s betrokken zijn bij de bioactivatie van 
clozapine in de lever. Uit incubaties van clozapine met 14 verschillende recombinant 
humane P450s bleek dat zes van de P450s in staat waren clozapine te bioactiveren; 
CYP3A4 en CYP2D6 vertoonden de hoogste specifieke activiteit.  De belangrijke rol van 
CYP3A4 werd bevestigd door remmingsexperimenten met gepoolde menselijke 
levermicrosomen; alleen de CYP3A4-specifieke remmer bleek een sterke verlaging van de 
GSH-conjugaten te vertonen. Remming van CYP2D6 in de gepoolde levermicrosomen 
bleek geen significate invloed op vorming van GSH-conjugaten te vertonen, hetgeen 
verklaard kan worden door het gemiddeld lage expressieniveau van dit P450.  Omdat een 
klein percentage van de bevolking meerdere kopiën van het gen van CYP2D6 bezit, 
hetgeen tot sterk verhoogde CYP2D6 kan leiden, is, in samenwerking met prof. Magnus 
Ingelman-Sundberg (Karolinska Instituut, Stockholm) ook de bioactivatie van clozapine 
onderzocht met een panel van levermicrosomen van 100 verschillende individuën.  Uit 
deze studie bleek dat er een grote interindividuele variabiliteit bestaat in de bioactivatie 
van clozapine, en dat de bioactivatieroute kwantitatief bijna even belangrijk is als de N-
demethylering en N-oxidatie-route. Echter, toevoeging van de CYP2D6-specifieke remmer 
quinidine bleek bij geen van 100 levermicrosomen significante remming te vertonen op 
de bioactivatieroute, zodat genetisch polymorfisme van CYP2D6 waarschijnlijk geen 
risicofactor is voor de levertoxiciteit van clozapine. 

Uit deze studie blijkt dat CYP3A4 het belangrijkste enzym is voor de bioactivatie 
van clozapine in de lever. Drug-drug interacties op het niveau van CYP3A4, zoals enzym 
inductie, spelen dus waarschijnlijk een belangrijke rol in de variabiliteit in bioactivatie 
van clozapine. Op basis van de resultaten die beschreven zijn in de Hoofdstukken 3 en 7 
kan als hypothese worden geformuleerd dat een combinatie van enzyminductie van 
CYP3A4 in combinatie met deficiëntie van GSTs, zoals hGSTM1-1, tot verhoogde 
gevoeligheid voor clozapine-geїnduceerde levertoxiciteit kan leiden.  

Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van de studies die zijn uitgevoerd om de 
klinische relevantie van de in vitro studies van clozapine met recombinant GSTs en P450s 
aan te tonen.  Ten eerste werd het metabolisme van clozapine onderzocht met menselijke 
leverslices van 14 verschillende individuen. Daarnaast werd de uitscheiding van 
metabolieten van clozapine in urine van 28 psychiatrische patiënten onderzocht, 
waarvan sommigen clozapine-geїnduceerde agranulocytose ondervonden.  Zowel in de 
incubaties van clozapine met leverslices, als in de urine-monsters konden meer dan 30 
verschillende metabolieten van clozapine worden aangetoond die worden gevormd door 
fase 1 en fase 2 enzymen, hetgeen de waarde van leverslice-experimenten voor het 
voorspellen van geneesmiddel metabolisme bevestigd. Een aantal van de metabolieten 
kon worden toegeschreven aan de bioactivatie-route van clozapine.  In de urine monsters 
van patiënten werden zowel cysteine- als thiomethyl-conjugaten van clozapine 
aangetoond. Deze thioethers ontstaan bij afbraak van GSH-conjugaten van clozapine, een 
proces dat in meerdere weefsels kan plaatsvinden. Aan de hand van de structuren kon 
worden bevestigd dat GSH-conjugatie van het reactieve clozapine metaboliet bij de mens 
ook door GSTs wordt gekatalyseerd. Van zowel de leverslices als de patiënten was het 
genotype van vier GSTs (hGSTM1-1, hGSTT1-1, hGSTP1-1 en hGSTA1-1) bepaald. Echter, 
er werd geen correlatie gevonden tussen het genotype van GSTs en het profiel van de 



GSH-conjugaten en daarvan afgeleide producten, mede vanwege de zeer grote 
interindividuele verschillen in metaboliet-profielen in de slice-incubaties en urine 
monsters. Bij het vergelijken van het GST-genotype van patiënten met en zonder 
agranulocytose bleek dat drie van de zeven patiënten met agranulocytose zowel het gen 
voor hGSTM1-1 en hGSTT1-1 misten.  Bij de dertig patiënten die géén agranulocytose 
ontwikkelden bleek slechts één patiënt beide genen te missen.  Deze zeer interessante 
resultaten zouden erop kunnen wijzen dat het missen van beide genen een risicofactor 
voor agranulocytose kan zijn. Deze vinding dient echter te worden bevestigd in een 
grotere associatiestudie. 

Concluderend, onderzoek in de laatste decennia heeft aangetoond dat reactieve 
metabolieten van geneesmiddelen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij het 
ontstaan van verschillende vormen van ADRs.  Echter, de voorspellende waarde van 
vorming van reactieve metabolieten in tot nu toe gebruikte in vitro modellen voor het 
optreden van ADRs, en de meer zeldzame IDRs, is nog steeds zeer beperkt.  Er bestaat 
daarom grote behoefte aan betere, op mechanistisch onderzoek gebaseerde 
modelsystemen waarmee de risicoschatting voor de toxische bijwerkingen van 
geneesmiddelen kan worden verbeterd. Met de mechanistische kennis kunnen door 
farmacochemici veiliger geneesmiddelen worden ontwikkeld. Mechanistische studies 
verschaffen namelijk inzicht over welke functionele groepen en welke enzymatische 
reacties tot de vorming van reactieve, mogelijk toxische metabolieten kunnen  leiden. 
Daarnaast wordt steeds meer duidelijk dat ook patiënt-specifieke biologische factoren, 
zoals genetische polymorfismen op het niveau van de biotransformatie-enzymen, 
transporters en het eiwitten van het  immuunsysteem bepalend kunnen zijn voor het 
risico op een ADR. Indien deze erfelijke factoren bekend worden kan de arts beter 
voorspellen of een te behandelen patiënt gevoelig zal zijn voor toxiciteit.  De resultaten 
van het in dit proefschrift beschreven translationele onderzoek, waarin zowel methodes 
zijn ontwikkeld om de vorming van reactieve metabolieten te detecteren en identificeren, 
als waarin de rol van erfelijke factoren op het niveau van beschermende GSTs is 
aangetoond, kunnen daarom een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de 
risicoschatting van geneesmiddeltoxiciteit in gevoelige patiёnten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


