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2. Nederlandse samenvatting 

De lever is het belangrijkste orgaan voor het metabolisme van geneesmiddelen, met als 

gevolg dat geneesmiddel geïnduceerde lever schade (DILI) een veelvoorkomende bijwerking. 

De vorming van chemisch reactieve metabolieten (CRMs) en adductvorming van CRMs op 

cellulaire macromoleculen wordt gecorreleerd aan de initiatie van dit type bijwerkingen. 

Vanwege de ernstige klinische gevolgen en de financiële risico’s gedurende het 

ontwikkelingsproces wordt extra aandacht gegeven aan idiosyncratische geneesmiddel 

geïnduceerde leverschade (IDILI). Er is momenteel weinig mechanistische kennis over dit 

type bijwerking met als gevolg dat deze reacties niet te voorspellen zijn in de preklinische 

stadia van het geneesmiddel ontwikkelingsproces. Bovendien is IDILI zeer zeldzaam en 

treden de reacties vertraagd op, wat detectie in de klinische stadia verder bemoeilijkt. IDILI 

wordt daardoor vaak pas ontdekt nadat het geneesmiddel op de markt is gebracht. De 

consequenties van IDILI zijn groot en omvatten black box warnings en/of terugtrekking van 

het geneesmiddel van de markt (met grote financiële gevolgen), en ernstige 

gezondheidsproblemen en mortaliteit van blootgestelde patiënten. Hoewel gedetailleerde 

mechanistische kennis ontbreekt wordt voor veel IDILI gerelateerde geneesmiddelen de 

hypothese gesteld dat CRMs de reacties initiëren door hapten vorming, welke vervolgens 

door het immuun systeem als lichaamsvreemd worden beschouwd met een excessieve 

immuun reactie tot gevolg. In dit proefschrift zijn de interindividuele variaties in CRM 

vorming nader bekeken. Deze informatie geeft extra inzicht in de factoren die van invloed 

zijn voor het risico op IDILI. 

In hoofdstuk 1 wordt een introductie in IDILI gegeven, een type bijwerking welke het gevolg 

is van een combinatie van eigenschappen van zowel het geneesmiddel en de patiënt 

(idiosyncratisch betekent specifiek voor een individu) en dus per definitie het resultaat is 

van meerdere factoren die samen komen. Interindividuele verschillen in biotransformatie 

spelen doorgaans een belangrijke rol in de gevoeligheid voor (I)DILI. In hoofdstuk 1 worden 

de verschillende bronnen van variatie in hepatische blootstelling aan CRMs beschreven en 

de balans in bioactivatie en detoxificatie (CRM inactivatie) wordt conceptueel 

geïntroduceerd. De variatie in de belangrijkste enzymen welke betrokken zijn in bioactivatie 

(cytochrome P450s (CYPs)) en detoxificatie (glutathion S-transferases (GSTs) and quinone 

oxidoreductases (NQOs)) is aanzienlijk, zowel op het niveau van genetica, mRNA, eiwit 

alsook activiteit.  
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Verder wordt het uitdagende maar essentiële experimentele proces van CRM identificatie en 

kwantificatie geëvalueerd met de nadruk op de bestaande methodieken voor de identificatie 

en kwantificatie van glutathione (GSH) geconjugeerde CRMs. Tenslotte worden er een 

aantal cellulaire in vitro modellen besproken waarin de relatieve expressielevels van 

bioactiverende en detoxificerende enzymen gemodificeerd kunnen worden. Met behulp van 

deze techniek worden de effecten van een veranderede bioactivatie/ detoxificatie balans op 

de cellulaire toxicologie onderzocht.  

Om de rol van CRMs en blootstelling aan CRMs in de individuele gevoeligheid voor (I)DILI 

te kunnen begrijpen, is gedetailleerd inzicht in de metabole routes van de betrokken 

geneesmiddelen nodig. Daarom is de eerste doelstelling van dit proefschrift gewijd aan de 

moleculair mechanistische kennis van de metabole routes die leiden tot bioactivatie en 

detoxificatie van CRMs welke worden gevormd tijdens de biotransformatie van (I)DILI 

gerelateerde geneesmiddelen. De tweede doelstelling van dit proefschrift omvat het 

onderzoek naar de mate van heterogeniteit in de activiteit van de meest belangrijke fase I 

(CYP en NQO) en fase II (GST, UDP-glucuronosyltransferase (UGT) en sulfotransferase 

(SULT)) enzymen welke betrokken zijn in de afbraak van geneesmiddelen. Deze kennis is 

essentieel om de interindividuele verschillen in geneesmiddel metabolisme te kunnen 

definiëren. Het werk in dit proefschrift is uitgevoerd als onderdeel van het IMI project 

‘Mechanism-Based Integrated Systems for the Prediction of Drug-Induced Liver Injury (MIP-

DILI; Grant 115336), wat als doelstelling had om beter voorspellende modellen voor (I)DILI in 

patiënten te ontwikkelen.  

Aangezien een nauwkeurige bepaling van bioactivatie in toxicologische in vitro en in vivo 

modellen begint met identificatie van CRMs en kwantitatieve analyse van CRM vorming, 

introduceert hoofdstuk 2 een generieke methode voor de absolute kwantificatie van GSH 

geconjugeerde CRMs. Hoewel gevoelige LC-MS(/MS) methoden beschikbaar zijn voor de 

detectie van GSH-conjugaten blijft de absolute kwantificatie met deze technieken 

afhankelijk van de beschikbaarheid van authentieke referentie oplossingen. 

Kernspinresonantie (NMR) is de meest gangbare methode voor kwantificatie van geïsoleerde 

metabolieten die (bio)chemisch worden geproduceerd. Deze methode wordt echter beperkt 

door een gelimiteerde gevoeligheid, wat een belangrijk probleem is aangezien GSH-

conjugaten meestal in kleine hoeveelheden worden gevormd. De door ons geïntroduceerde 

methode, beschreven in hoofdstuk 2, is gebaseerd op de hydrolyse van de peptide bindingen 

in het gebonden GSH, wat resulteert in het vrijkomen van glutamine zuur. De vrijgekomen 

hoeveelheid van dit aminozuur kan na o-phthaldialdehyde (OPA) derivatisering worden 
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gekwantificeerd met glutamine zuur ijklijnen en is een accurate reflectie van de hoeveelheid 

GSH-conjugaat. Deze methode is een factor 100 gevoeliger ten opzichte van de 

conventionele NMR methodieken. De OPA methode werd gevalideerd met commerciële 

alkyl-GSH conjugaten en werd toegepast op GSH-conjugaten afkomstig van de levertoxische 

geneesmiddelen acetaminophen, diclofenac en clozapine. De nieuwe methode, kwantitatieve 

NMR en relatieve LC-UV methodologieën werden voor deze GSH-conjugaten met elkaar 

vergeleken.  

In hoofstuk 3 is de bioactivatie van de NSAID diclofenac naar reactieve quione imines nader 

onderzocht. Bioactivatie van diclofenac wordt vooraf gegaan door hydroxylatie, gevolgd door 

oxidatie naar de quione imines en wordt geacht in verband te staan met diclofenac 

geïnduceerde IDILI. De CYP isovormen welke verantwoordelijk zijn voor de initiële 

hydroxylatie waren eerder goed gekarakteriseerd. Echter, de vervolgreacties 

(dehydrogenatie), resulterend in de CRMs waren slecht gedefinieerd. De resultaten lieten 

zien dat de vorming van 4’-hydroxy diclofenac en de bioactivatie van dit metaboliet naar 

1’,4’-quinone imine selectief door CYP2C9 werd gekatalyseerd met een factor 2 hogere 

intrinsieke klaring voor de tweede stap. Echter, voor 5-hydroxy diclofenac, was CYP3A4 de 

belangrijkste isovorm voor de initiële hydroxylatie, terwijl CYP2C9 (en in mindere mate 

CYP2C19) de meest actieve isovorm voor de bioactiverende dehydrogenatie stap was. De 

tweede oxidatiestap had voor deze route een factor 14 hogere intrinsieke klaring. Al deze 

metabole stappen moeten worden meegenomen voor de bepaling van de variabiliteit in CRM 

vorming. De resultaten lieten bovendien zien dat enzymen betrokken waarvan de activiteit 

sterk variabel is in de menselijke populatie.  

Hoofdstuk 4 vervolgt de ontrafeling van betrokken enzymen waarvoor een veranderde 

activiteit een risicofactor voor diclofenac geïnduceerde IDILI kan zijn, en beschrijft GST 

gekatalyseerde detoxificatie van quinone imines afgeleid van diclofenac. Tien recombinante 

GST isovormen werden gescreend voor hun capaciteit voor inactivatie van de betreffende 

CRMs. Een belangrijke waarneming was de significante remmende werking van diclofenac 

op verschillende GST isovormen. De incubatiecondities werden om deze reden 

geoptimaliseerd ten opzichte van voorgaand werk. Als gevolg hiervan werd een hogere 

katalytische activiteit waargenomen, met name voor een aantal hoog geconcentreerde en 

variabel geëxpresseerde hepatische isovormen (GSTA1-1, A2-2 en M1-1). De hoogste activiteit 

werd waargenomen voor GSTP1-1, welke niet wordt geëxpresseerd in hepatocyten maar 

waarschijnlijk in het galkanaal, wat niet bij de bron van bioactivatie is gelokaliseerd. De 

beschermende capaciteit van de zeer actieve isovormen GSTP1-1 en M1-1 om adduct vorming 
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op (eiwit) thiolen te voorkomen werd in vitro geanalyseerd door toepassing van N-acetyl 

cysteïne als target voor adduct vorming. In aanwezigheid van de GSTs werd de hoeveelheid 

N-acetyl cysteïne adducten sterk gereduceerd, wat het resultaat was van enzymatische 

activiteit zoals werd bevestigd met behulp van de GST remmer etacrine zuur. Tenslotte 

werden de specifieke activiteiten van de recombinante enzymen voor conjugatie van de 

diclofenac quinone imines, welke zijn verkregen voor elke GST isovorm, gebuikt om een 

voorspelling te maken van de variabiliteit in diclofenac conjugatie in een kleine populatie. 

Dit werd gedaan door de resultaten van enzym activiteiten te combineren met 

gerapporteerde hepatische GST expressielevels. 

In hoofdstuk 5 zijn zowel de CYP- als GST-isoenzym activiteiten onderzocht voor 

respectievelijk de bioactivatie en detoxificatie van mefenaminezuur, een geneesmiddel 

geassocieerd met ernstige leverschade in een muizen model. Hoewel eerder onderzoek naar 

reactieve mefenaminezuur acyl glucuronides is gedaan bleef de CYP gemedieerde 

bioactivatie onderbelicht. Voor dit doel werden incubaties uitgevoerd met recombinante 

CYP isovormen en humane lever microsomen. Naast een niet-toxisch 3’-hydroxy-methyl 

mefenaminezuur metaboliet, werden ook 4’- en 5-hydroxy metabolieten geïdentificeerd 

welke, net als eerder besproken voor diclofenac, de potentie hebben om te worden omgezet 

naar reactieve quinone imines. Er werden inderdaad drie GSH conjugaten van 

mefenaminezuur gedetecteerd en geïdentificeerd. Deze GSH conjugaten werden vooral 

gevormd door CYP1A2, 3A4 en 2C9. Een belangrijke waarneming was dat de vorming van de 

GSH-conjugaten toenam door toevoeging van GSTs, voornamelijk GSTP1-1, A2-2 en M1-1. Dit 

impliceerde dat de chemische conjugatie niet afdoende is om de CRMs volledig te 

conjugeren en dat de GST gekatalyseerde conjugatie een beschermende werking heeft tegen 

deze schadelijke metabolieten.  

Verdere detoxificatie reacties voor (I)DILI geassocieerde geneesmiddelen die 

gemetaboliseerd kunnen worden naar CRMs zijn nader bekeken in hoofdstuk 6. In dit 

hoofdstuk werden de hepatische expressielevels van NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 

(NQO1) en NRH:quinone oxidoreductase 2 (NQO2) bepaald in 20 humane lever donoren. 

Als een vervolgstudie op voorgaand werk waarin NQO1 activiteit met een aantal 

hepatotoxische geneesmiddelen werd onderzocht, werden recombinant NQO1 en NQO2 

gebruikt om de katalytische activiteit te onderzoeken voor de reductie van quinonen afgeleid 

van de (I)DILI geassocieerde geneesmiddelen acetaminophen, diclofenac, mefenaminezuur, 

clozapine, amodiaquine en carbamazepine. Hepatische NQO2 levels waren relatief hoog 

(μM range) en vertoonde minder variatie vergeleken met NQO1. Tevens werd aangetoond 
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dat de lage hepatische concentratie van NQO1 in vitro voldoende is om een efficiënte 

inactivatie van de CRMs van amodiaquine en carbamazepine te bewerkstelligen. NQO2, 

waarvoor eerder geen informatie over de katalytische activiteit voor CRM inactivatie 

beschikbaar was, bleek voor de meeste CRMs minder actief ten opzichte van NQO1, of zelfs 

inactief ( voor het 5-hydroxy diclofenac afgeleide quinone imine). Echter, voor het clozapine 

nitrenium ion was alleen NQO2 actief. Dit is een interessante waarneming aangezien NQO2 

genotypen worden geassocieerd met idiosyncratische clozapine toxiciteit. Naast de NQO2 

gekatalyseerde enzymatische reductie van de CRMs werd er ook directe (niet enzymatische) 

binding van het CRM aan het NQO2 eiwit waargenomen. Ten aanzien van de in vivo 

relevantie van NQO1 en NQO2 speculeren wij dat NQO1, wat sterk induceerbaar is, vooral 

belangrijk is na inductie of nadat competerende routes (zoals GST) zijn uitgeput. Nader 

onderzoek naar de in vivo relevantie van NQO2 blijft echter nodig aangezien de benodigde 

cofactor (dihydronicotinamide riboside (NRH)) alleen in zeer lage concentraties in in vivo 

modellen is gevonden. Desalniettemin kan de niet-enzymatische binding van CRMs door het 

NQO2 eiwit ook een significante bescherming van essentiële cellulaire componenten bieden 

vanwege de hoge hepatische expressie (tot 30 μM in de humane lever). 

In hoofdstuk 7 is de mate van variabiliteit van de meest belangrijke enzymen (betrokken 

voor de afbraak van geneesmiddelen) simultaan onderzocht in levermateriaal van 20 

donoren. Variaties in deze enzymen leveren een grote bijdrage in de heterogeniteit in de 

klaring van geneesmiddelen en de algemene veiligheid, en kan leiden tot een veranderende 

blootstelling aan CRMs. Hoewel informatie beschikbaar is ten aanzien van variatie in 

expressie en activiteit van CYPs en UGTs zijn er geen studies waarin simultaan onderzoek is 

gedaan naar andere belangrijke enzymen (zoals SULTs, GSTs, NQO1 en NQO2). In dit 

hoofdstuk is de fenotypering van 20 humane lever homogenaten beschreven op het niveau 

van enzymactiviteit. Aangezien de meeste GST isovormen niet op basis van activiteit te 

onderscheiden zijn, is er aanvullend onderzoek gedaan naar de eiwit concentraties van deze 

isovormen. De grootste variatie werd waargenomen voor de beschermende enzymen NQO1 

(op het niveau van activiteit) en GSTM3 (op eiwit niveau). Correlaties tussen enzymen 

werden voornamelijk gevonden tussen CYP en UGT isovormen en ook tussen deze enzym 

families. De meest significante correlaties (p < 0.001) werden gevonden voor de enzym paren 

CYP2E1/CYP3A4 (Rs 0.78), UGT1A6/UGT1A9 (Rs 0.61), UGT1A3/UGT2B7 (Rs 0.74), 

CYP1A2/CYP2E1 (Rs 0.71), UGT1A1/UGT1A4 (Rs 0.42) en UGT1A4/CYP2C9 (Rs 0.70). Deze 

studie geeft de meest complete dataset ten aanzien van variaties in enzymen welke 
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betrokken zijn in geneesmiddel metabolisme in een klein cohort van humane levers. Deze 

dataset kan dienen als bron voor in silico modellering van enzym kinetiek.  

Tenslotte beschrijft hoofdstuk 8 het gebruik van de eerder genoemde lever homogenaten om 

experimenteel de variatie in de balans tussen bioactivatie en detoxificatie te bepalen voor de 

IDILI geassocieerde geneesmiddelen clozapine en diclofenac. Allereerst werden de 

concentraties van GST eiwit in cytosolaire extracten (geïsoleerd met 

affiniteitschromatografie) van de 20 menselijke donoren bepaald met behulp van LC-UV. 

LC-MS werd toegepast voor de identificatie van GST isovormen en genetische variaties in 

deze enzymen. Zoals beschreven in de (beperkt) beschikbare literatuur heeft GSTA1 ook in 

deze studie de hoogste hepatische concentratie, gevolgd door GSTA2, M1, P1, T1 en M3. Voor 

GSTA2, M1 en P1 werden tevens genetische varianten geïdentificeerd. Vervolgens werden de 

GST extracten geïncubeerd met diclofenac of clozapine in aanwezigheid van een uniform 

bioactiverend system, welke een gemiddelde compositie van de humane CYP activiteit 

weergeeft. Met dit experiment werd de variatie in de GST detoxificatie van de gevormde 

CRMs onderzocht. Verder werd ook de variatie in bioactivatie onderzocht door de 

hoeveelheid CRM gevormd in incubaties met de individuele lever microsomen afkomstig van 

ieder van de 20 donoren te bepalen. De balans in bioactivatie en inactivatie werd uit deze 

experimenten berekend en liet zien dat voor zowel clozapine alsook diclofenac variaties in 

GST activiteit, voornamelijk bij lage GSH concentraties, een significante invloed hebben op 

de heterogeniteit tussen donoren. Ook werd de activiteit van geïsoleerde GSTs vergeleken 

met de activiteiten van recombinante enzymen zoals beschreven in hoofdstuk 4. Uit deze 

vergelijking blijkt dat recombinante enzymen een goede voorspelling geven voor de 

detoxificatie van de quinone imines van 5-hydroxy diclofenac, maar in mindere mate voor 4’- 

hydroxy diclofenac afgeleide quinone imines. 

  


