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Ernstige bijwerkingen, in het Engelse Adverse Drug Reactions (ADRs), blijven een 
aanzienlijk probleem tijdens de ontwikkeling van medicijnen en na het op de markt brengen 
van medicijnen. Hoewel uitgebreid onderzoek is verricht, is het begrip en de voorspelling 
van diverse soorten bijwerkingen nog verre van volledig. Vooral omdat de meest 
problematische bijwerkingen, de idiosyncratische geneesmiddelenreacties (Idiosyncratic 
Drug Reactions, IDRs), zeldzaam en onvoorspelbaar zijn en in een aantal gevallen zelfs 
dodelijk. Verschillende hypotheses voor de mechanismen van onderliggende IDRs zijn 
voorgesteld, maar niet alle gevallen kunnen op deze manier  volledig worden verklaard. De 
vorming van en blootstelling aan de chemisch reactieve metabolieten (CRMs) wordt 
algemeen beschouwd een essentiële rol te spelen bij ADRs en IDRs. Essentiële 
macromoleculen zoals eiwitten kunnen worden gemodificeerd of geoxideerd door CRMs, 
die de vorming van reactieve zuurstofspecies (ROS) en toxiciteit veroorzaken.Dit kan in 
sommige gevallen leiden tot immuunsysteem-gemedieerde toxiciteit. De interne 
blootstelling van CRMs in weefsels wordt bepaald door formatie- en 
beschermingsprocessen, die voornamelijk worden gekatalyseerd door geneesmiddel 
metaboliserende enzymen (Drug Metabolizing Enzymes, DMEs). Een disbalans tussen 
bioactivatie- en bioinactivatieprocessen die leidt tot hoge interne blootstelling van CRMs is 
een mogelijke risicofactor die de gevoeligheid voor bijwerkingen verklaart. In de afgelopen 
decennia zijn er veel onderzoeken uitgevoerd om de risicofactoren voor ADRs en IDRs op 
te helderen en om de voorspellende kracht van modellen te verbeteren, maar nog niet alle 
risicofactoren in de bioactivatie en bioinactivatie processen zijn opgehelderd. 

Het doel van het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift is om de mogelijke rol van en 
interacties tussen DMEs te bepalen in de toxicologische uitkomst van geneesmiddelen op 
moleculair en cellulair niveau te onderzoeken. Hiervoor zijn het anti-malaria medicijn 
Amodiaquine (AQ) en zijn CRMs gebruikt als modelverbindingen. Hiertoe hebben we in 
hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 de fase-I (CYPs en NQOs) en fase II (GSTs) isoenzymen 
betrokken in het metabolisme van AQ en in de vorming en ontgiften van gerelateerde 
CRMs gekarakteriseerd. Deze studies zijn gericht op de opheldering van de interindividuele 
variatie van DMEs als een potentiële risicofactor in AQ-geïnduceerde toxiciteit. In 
hoofdstuk 4 zijn de AQ-afgeleide quinoneimines (AQ-QI en DEAQ-QI) gebruikt als 
modelverbindingen om cellulaire mechanismen op te helderen en zowel risico- als 
beschermende factoren van door CRM geïnduceerde toxiciteiten in een cellulair systeem te 
identificeren. In hoofdstuk 5 wordt de rol van humaan glutathion S-transferase (GST) 
isovorm T2-2, een eerder over het hoofd gezien fase II enzym, in het ontgiften van CRMs 
en carcinogenen voor het milieu gekarakteriseerd. 

Hoofdstuk 1 introduceert het concept van ADRs en IDRs, met een korte beschrijving van 
hun kenmerken. Verschillende hypothesen en momenteel bekende risicofactoren voor 
ADRs en IDRs worden besproken. De vorming van CRMs wordt geïntroduceerd als een 
sleutelfactor in het ontstaan van bijwerkingen en IDRs. Bovendien worden de biologische 
functies, expressieniveaus, interindividuele variabiliteit van drie representatieve DMEs 
onderzocht in dit proefschrift, namelijk CYPs, GSTs en NQO1, en hun potentiële impact op 



de vatbaarheid voor bijwerkingen en IDRs samengevat. Een paar menselijke van 
levercellen afgeleide modellen, nieuwe celkweektechnieken en hun toepassingen in studies 
over de rollen van DMEs in geneesmiddeltoxiciteit worden eveneens besproken. Bovendien 
wordt de rol van DMEs en CRMs in andere mechanismen die tot ADRs en IDRs kunnen 
leiden geïntroduceerd. Daarnaast werd DME-gekatalyseerde vorming en eliminatie van 
CRMs als belangrijke moleculair initiërende gebeurtenissen (Molecular Initiating Event, 
MIEs) in het concept van adverse effect pathways (Adverse Outcome Pathways, AOPs) en 
de voorspelling van geneesmiddeltoxiciteit in de gevarenmatrixbeoordelingsstrategie 
besproken. Ten slotte zijn AQ als een modelgeneesmiddel om  de van rollen van DMEs en 
CRMs in IDRs te bestuderen en op dit moment bekende mechanismen van AQ-
geïnduceerde idiosyncratische toxiciteit samengevat. 

Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 zijn gericht op de karakterisering van fase I en fase II DMEs 
die betrokken zijn bij de vorming en eliminatie van CRMs van het modelgeneesmiddel AQ 
dat in dit proefschrift wordt gebruikt. In hoofdstuk 2 worden humane levermicrosomen 
(HLM) en recombinante CYP-isozymen (een panel van 14 isovormen) gebruikt om de 
kinetiek van bioactivatie van AQ en DEAQ te bestuderen en de CYP-isovormen te 
karakteriseren die betrokken zijn bij de vorming van reactieve QIs van AQ en DEAQ , 
namelijk AQ-QI en DEAQ-QI. GSH is gebruikt voor het opvangen van reactieve QIs 
gevormd in incubaties met AQ en DEAQ. De resultaten tonen aan dat hoewel AQ en 
DEAQ gevoelig zijn voor auto-oxidatie, wat ook resulteert in de vorming van de twee QIs, 
de door enzym gekatalyseerde vorming van de QIs nog steeds de belangrijkste bijdrage 
levert aan de blootstelling van CRMs in vivo (Figuur S4, hoofdstuk 2) . Bioactivatie van 
AQ en DEAQ aan de respectievelijke QIs in HLM vertonen beide Michaelis-Menten 
kinetiek. Voor AQ bioactivatie zijn de kinetische parameters van het enzym Km, 11,5 ± 2,0 
μmol/L, Vmax, 59,2 ± 3,2 pmol/min/mg en CLint, 5,15 μl/min/mg. Voor DEAQ zijn de 
parameters Km, 6,1 ± 1,3 μmol/L, Vmax, 5,5 ± 0.4 pmol/min/mg en CLint, 0,90 μl/min/mg. 
Recombinante CYPs en remmingsstudies met HLM tonen aan dat CYP3A4, CYP2C8, 
CYP2C9 en CYP2D6 de belangrijkste isozymen zijn die bijdragen aan de bioactivatie van 
AQ en DEAQ. Gezamenlijk laat hoofdstuk 2 zien dat, gezien de veel hogere AUC, DEAQ 
waarschijnlijk kwantitatief belangrijker is dan AQ met betrekking tot hepatische 
blootstelling aan CRMs in vivo. Aangezien het algemeen bekend is dat de expressieniveaus 
en de activiteit van humane CYPs in de lever sterk kunnen variëren tussen de populaties, 
kunnen personen met hoge CYP3A4-, CYP2C8-, CYP2C9- en CYP2D6-niveaus 
gevoeliger zijn voor hepatotoxiciteit na AQ-therapie. 

Hoofdstuk 3 is gericht op de identificatie en karakterisatie van menselijke DMEs die 
betrokken zijn bij de eliminatie van CRMs van AQ en DEAQ, in het bijzonder GSTs en 
NQO1. Menselijke GSTs zijn belangrijke ontgiftende DMEs die beschermen tegen 
verschillende elektrofiele verbindingen door de conjugatie van deze elektrofielen aan GSH 
te katalyseren. Naast GSTs staat menselijk NQO1 ook bekend als een belangrijk ontgiftend 
DME, door de twee-electronreductie van quinoneimines  te katalyseren. De activiteiten van 
15 recombinante humane GSTs en NQO1 bij de bioinactivatie van de reactieve QIs van AQ 



en DEAQ zijn bepaald, met behulp van HLM als een bioactivatie systeem. De resultaten 
tonen aan dat GSTP1-1, GSTA4-4, GSTM4-4, GSTM2-2 en GSTA2-2 (in afnemende 
volgorde van activiteit) actieve isovormen zijn bij het katalyseren van GSH-conjugatie van 
de QIs van AQ en DEAQ. Bovendien vertoont NQO1 een competitie met GSTP1-1 in de 
bioinactivatie van de reactieve QIs van AQ en DEAQ. Door de concentraties van de 
belangrijkste hepatische GSTs die uit de literatuur te nemen, is de variabiliteit in het GST-
gekatalyseerde GSH-conjugatieprofiel in 22 leverdonoren gesimuleerd in deze studie. De 
resultaten tonen een grote variatie in cytosolische GSH-conjugatie van de QIs van AQ en 
DEAQ, vooral bij lagere GSH-concentraties (tot een 59-voudig verschil). Alles bij elkaar 
geven deze resultaten aan dat zowel humane GSTs als NQO1 een belangrijke rol kunnen 
spelen bij het ontgiften van de reactieve QIs van AQ en DEAQ, via respectievelijk 
conjugatie en reductie. In het bijzonder bij lage GSH-concentraties, bijvoorbeeld 
zoalsvoorkomt wanneer de cel hepatotoxiciteit ondergaat, is GSH-conjugatie sterk 
afhankelijk van katalyse door GSTs. Aldus zal variabiliteit in GST-expressie de meest 
significante gevolgen hebben bij verlaagde GSH-concentraties, bijvoorbeeld onder 
omstandigheden van oxidatieve stress. Interindividuele variabiliteit in expressieniveaus van 
GSTs en NQO1 zal een significante invloed hebben op de bioinactivatie van de QIs van AQ 
en DEAQ. In combinatie met de conclusies uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 kan een 
hoge(re) gevoeligheid voor door AQ geïnduceerde toxiciteit optreden bij personen met 
hoge expressieniveaus van bioactiverende CYP-isovormen (CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 
en CYP2D6) in combinatie met lage expressieniveaus van bioinactiverende GST-
isovormen (GSTA2-2 en GSTA1-1) en NQO1. 

Om de bevindingen op moleculair niveau naar het cellulaire niveau te vertalen en te 
valideren hebben we in hoofdstuk 4 een transgeen HepG2-celmodel toegepast om de 
mechanismen van cytotoxiciteit van de QIs van AQ en DEAQ, namelijk AQ-QI en DEAQ-
QI, te ontrafelen en de beschermende rol van GSTs te onderzoeken. HepG2-cellen zijn 
geselecteerd op basis van bepaalde voordelen zoals simpel te behandelen, metabool-
competent te maken en kostenefficiënt zoals beschreven in hoofdstuk 1. Via een transiënte 
transfectie is een hoog expressieniveau van GSTP1-1 in HepG2-cellen bereikt, zoals 
aangetoond door de CDNB-assay. Meerdere parameters, waaronder verlies van 
cellevensvatbaarheid, caspase 3-activering, GSH-homeostase, activering van de adaptieve 
stressresponsroute en de cellulaire QI-dispositie, zijn beoordeeld in ongetransfecteerde en 
met GSTP1 getransfecteerde cellen. Bovendien is GSH-depletie, bereikt door een 
voorbehandeling met L-Buthionine-sulfoximine (BSO), veroorzaakt om een oxidatieve 
stresssituatie na te bootsen. De resultaten tonen aan dat beide QIs een concentratie-
afhankelijk verlies van cellevensvatbaarheid veroorzaaken, dat aanzienlijk wordt verergerd 
door GSH-depletie. Activering van caspase 3 is indicatief voor stimulering van apoptose. 
Blootstelling van de cellen aan QIs gaat gepaard met een significante afname van 
intracellulaire GSH- en GSSG-niveaus en een kleine toename in GSSG / GSH-verhouding. 
Transfectie van HepG2-cellen met GSTP1 resulteert in een tweevoudige toename van 
GSH-conjugaten van beide QI's en verschaft bescherming tegen de cytotoxiciteit. 
Interessant is dat de caspase 3-activering door de QIs volledig wordt geblokkeerd door 



GSTP1-transfectie, zelfs in cellen met GSH-depletie. Het toepassen van een op high-
content imaging gebaseerde adaptieve stressrespons fluorescerende eiwitreporterassay toont 
een snelle activering van de adaptieve endoplasmatisch reticulum (ER) stressreactieroute in 
de HepG2-cellen door beide QIs aan, waar niet tegen wordt beschermd door GSTP1. 

Het onderwerp van hoofdstuk 5 is de karakterisering van GSTT2-2 en de variabiliteit ervan 
in menselijke levers. Menselijk GSTT2-2 is een van de over het hoofd gezien DME in deze 
context. Menselijke GSTT2-2 is drie decenia geleden geïsoleerd uit menselijke lever en 
geïdentificeerd, maar een gevoelige activiteitsassay en de opheldering van de rol in de 
ontgiften van toxische verbindingen ontbreken nog steeds. In dit hoofdstuk hebben we een 
gevoelige HPLC-gebaseerde methode voor de kwantificering van S-(1-menaftyl) glutathion 
(MSG), het product van het GSTT2-2-specifieke substraat 1-menafthylsulfaat (MSu), 
opgesteld. Deze assay is gevoeliger en nauwkeuriger in vergelijking met de momenteel 
gebruikte spectrofotometrische assay. Door deze nieuwe assay toe te passen, is de 
specificiteit van GSTT2-2, tegenover 15 recombinante menselijke GST-isovormen, 
bevestigd. De enzym kinetische eigenschappen van GSTT2-2 met recombinant GSTT2-2 
en in gepoolde menselijke levercytosol (HLC) zijn ook gekarakteriseerd. Bovendien is een 
65-voudige interindividuele variatie van GSTT2-2-activiteit ontdekt in 20 individuele 
HLCs. Verder is een selectieve rol van GSTT2-2 bij het ontgiften van het milieu-
carcinogeen, 1-methylpyreensulfaat (MPS), bevestigd door 15 recombinante GSTs te 
bestuderen en en correlatieanalyse te gebruiken. Gecombineerd met de grote 
interindividuele variabiliteit van de waargenomen GSTT2-2-activiteit, wordt geconcludeerd 
dat lage expressieniveaus van GSTT2-2 een risicofactor kunnen zijn voor de gevoeligheid 
voor MPS carcinogeniteit. 

Concluderend, in dit proefschrift zijn verschillende in vitro benaderingen gebruikt voor de 
karakterisering van bioactivatie en bioinactivatie van DMEs en bij het bepalen van de 
blootstelling aan CRMs en de impact ervan op de toxicologische uitkomst van xenobiotica, 
met een speciale nadruk op de anti-malariamedicijn AQ. Met deze benaderingen hebben we 
met succes de balans geïdentificeerd tussen de bioactivatie en inactivatie van reactieve QIs 
van AQ, de mogelijke gevolgen voor door AQ geïnduceerde idiosyncratische toxiciteit 
bestudeerd en inzichten verkregen in de cellulaire mechanismen die ten grondslag liggen 
aan reactieve QIs-gemedieerde hepatotoxiciteit. Deze benaderingen levert snelle, 
reproduceerbare en kostenefficiënte strategieën voor de identificatie van risicofactoren van 
geneesmiddelen die ADRs of IDRs veroorzaken en voor de evaluatie van mogelijke risico's 
van nieuwe kandidaat-geneesmiddelen en chemicaliën. Het mechanistische begrip van 
ADRs en IDRs is echter in de loop van de jaren geëvolueerd, hoewel er nog steeds veel 
werk moet worden gedaan om de moleculaire en cellulaire mechanismen van bijwerkingen 
en IDRs volledig te begrijpen. 

 


