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Nederlandse samenvatting 

Idiosyncratische bijwerkingen van geneesmiddelen (idiosyncratic adverse drug 

reactions, iADR's), en met name idiosyncratische door geneesmiddelen geïnduceerde 

leverschade (idiosyncratic drug induced liver injury, iDILI), blijven een significant 

probleem tijdens de behandeling van patiënten. Aangezien dit soort bijwerkingen 

moeilijk te detecteren zijn tijdens de ontwikkeling van geneesmiddelen, worden deze 

vaak pas ontdekt na marketing [1]. Voor veel geneesmiddelen is aangetoond dat 

biotransformatie een belangrijke rol speelt wanneer de vorming van toxische 

metabolieten leidt tot hepatotoxiciteit. Giftige metabolieten kunnen chemisch reactieve 

metabolieten (CRM's) zijn, zoals het geval is met Nevirapine, Ticlopidine en Clozapine. 

Dit is echter niet vereist, zoals het geval is met Flucloxacilline [2–5]. In het geval van 

CRM's kunnen cellulaire macromoleculen covalent worden gemodificeerd, wat leidt tot 

een verstoring van hun functie of zelfs een immuunrespons tegen de gemodificeerde 

peptiden [6]. Een voorbeeld van een mechanisme van hepatotoxiciteit via stabiele 

metabolieten is de remming van de Bile Salt Efflux Pump (BSEP) of andere 

transporteiwitten [7]. In beide gevallen bepalen de intracellulaire concentraties van 

metabolieten de uitkomst van de hepatotoxiciteit en deze concentratie wordt gedeeltelijk 

gereguleerd door geneesmiddelmetaboliserende enzymen (Drug metabolizing enzymes, 

DMEs), zoals de bio-activerende Cytochrome P450's (CYPs) en de bio-inactiverende 

Glutathione S-Transferasen (GSTs). Omdat beide families van enzymen variabel zijn en 

beïnvloed worden door genetische factoren en omgevingsfactoren, zal de balans tussen 

bio-activatie en bio-inactivatie sterk verschillen tussen patiënten [8, 9]. Deze 

interindividuele variatie zorgt ervoor dat bepaalde patiënten met een hoge bio-activatie 

en een lage bio-inactivatie gevoeliger zijn voor iDILI dan patiënten met een lage bio-

activatie en een hoge bio-inactivatie. Om echter de cellulaire blootstelling aan het 

toxische metaboliet te voorspellen, moeten de DMEs die betrokken zijn bij de 

biotransformatie van specifieke geneesmiddelen worden gekarakteriseerd. Zonder deze 

kennis is het niet mogelijk om de gevoeligheid van patiënten voor DILI te begrijpen of te 

modelleren. Aan het begin van het onderzoek beschreven in dit proefschrift, waren er 

echter nog belangrijke hiaten in de kennis van de DMEs die betrokken zijn bij de balans 

tussen bio-activatie en bio-inactivatie van Nevirapine, Ticlopidine, Clozapine en 

Flucloxacilline. 

Het doel van het onderzoek in dit proefschrift was daarom om de DMEs te 

bestuderen die betrokken zijn bij de balans tussen bio-activatie en bio-inactivatie van 
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Nevirapine, Ticlopidine, Clozapine en Flucloxacilline, waardoor onze kennis van 

gerelateerde DILI of iDILI wordt aangevuld. Voor Nevirapine, Ticlopidine en Clozapine 

lag de focus op het identificeren van de DMEs die betrokken zijn bij bio-inactivatie in 

hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Gecombineerd met reeds bekende kennis 

over de bio-activeringsroutes zouden deze gegevens ons een beter inzicht moeten 

verschaffen in de bio-activatie / bio-inactivatie ratio voor deze medicijnen bij meer of 

minder gevoelige patiënten. Voor Flucloxacilline werd de vorming van zijn stabiele 

metaboliet 5'-hydroxymethyl-Flucloxacilline onderzocht in hoofdstuk 5, omdat werd 

aangetoond dat dit metaboliet toxisch is voor galgang-epitheelcellen. In hoofdstuk 6 

werden bacteriële CYPs onderzocht om een biokatalysator te vinden die 5'-

hydroxymethyl-Flucloxacilline kan vormen. 

Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding in het concept van 

geneesmiddelmetabolisme en gerelateerde variatie, bijwerkingen zoals ADRs en meer 

specifiek idiosyncratische bijwerkingen (iDRs) en iDILI. Verschillende mechanismen die 

leiden tot iDILI worden besproken, bijvoorbeeld met betrekking tot DMEs zoals CYPs en 

GSTs, hoe deze enzymen verantwoordelijk zijn voor de vorming van, of bescherming 

tegen CRMs en de mechanismen waardoor de activiteit van deze enzymen kan variëren 

tussen patiënten. Vervolgens wordt uitgelegd hoe deze variatie in DMEs kan leiden tot 

met een meer of mindere gevoeligheid van patiënten. Verder worden verschillende 

andere mechanismen van iDILI geïntroduceerd, zoals de betrokkenheid van het 

immuunsysteem, mitochondriale toxiciteit en lysosomale stoornissen. Het IMI-project 

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

(MIP-DILI, subsidie 115536)', die gericht was op de ontwikkeling van betere voorspellende 

modellen voor het opsporen en voorkomen van iDILI, wordt geïntroduceerd en hoe dit 

proefschrift past in het doel van dit consortium [10]. Ten slotte worden de 

geneesmiddelen die in dit proefschrift worden bestudeerd, namelijk Nevirapine, 

Ticlopidine, Clozapine en Flucloxacilline, geïntroduceerd. Nevirapine is een non-

nucleoside reverse-transcriptase-remmer die op grote schaal wordt gebruikt ter 

bescherming tegen de overdracht van HIV1 van moeder op kind in derdewereldlanden. 

SULT1A1 en CYP3A4 kunnen Nevirapine bio-activeren naar verschillende CRMs, namelijk 

12-sulfoxy-Nevirapine, een quinone methide en epoxiden en deze CRMs kunnen een 

immuunrespons veroorzaken bij mensen [11]. De GSTs die betrokken zijn bij de bio-

inactivatie van deze CRMs waren echter nog niet gekarakteriseerd. Ticlopidine is een 

ADP-receptorantagonist die een chemisch reactief S-oxide en een chemisch reactief 

epoxide kan vormen [12–14]. Deze Ticlopidine CRMs kunnen covalent binden aan 
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eiwitten, zoals CYP2B6. Correlatie-onderzoeken met specifieke HLA-typen hebben 

aangetoond dat het immuunsysteem ook betrokken is bij de toxiciteit. De karakterisering 

van bio-activerende CYPs is echter niet volledig en ook zijn de GSTs die bij bio-inactivatie 

van de CRMs betrokken zijn niet gekarakteriseerd. Clozapine is een antipsychoticum dat 

functioneert als een antagonist voor de serotonine- en dopaminereceptoren. Clozapine 

kan door CYPs bio-geactiveerd worden tot een chemisch reactief nitreniumion [15]. Dit 

nitreniumion kan bio-geïnactiveerd worden door GST's [16]. Hoewel is aangetoond dat 

GSTs betrokken zijn bij de bio-inactivatie van de nitreniumionen, blijft de variatie in deze 

route tussen patiënten onbekend. Tenslotte is Flucloxacilline een β-lactam antibioticum 

waarvan is aangetoond dat het in staat is om eiwitten covalent te modificeren. Het 

veroorzaakt leverbeschadiging die een van de hoogste correlaties heeft dat ooit is 

gepubliceerd met HLA*B 57:01. Dit HLA-type verklaart echter nog steeds niet volledig de 

menselijke gevoeligheid voor de toxiciteit [17]. Aangezien een metaboliet van 

Flucloxacilline, 5'-hydroxymethylflucloxacilline, toxisch is voor galgang-epitheelcellen, 

wordt aangenomen dat de vorming van dit metaboliet een risicofactor kan zijn [5]. 

Hoewel de vorming van dit metaboliet van groot belang kan zijn voor de identificatie van 

gevoelige individuen, is slechts een beperkt aantal CYPs onderzocht in een poging om op 

te helderen hoe 5'-hydroxymethylflucloxacilline wordt gevormd [5]. 

Hoofdstuk 2 richt zich op de karakterisatie van GSTs die betrokken zijn bij de 

bio-inactivatie van Nevirapine CRMs. Oxidatief metabolisme van Nevirapine werd 

verondersteld te leiden tot de vorming van een quinone methide [18]. Door het 

deuteriseren van Nevirapine konden wij echter aantonen dat het chemisch reactieve 

metaboliet die leidt tot het glutathion (GSH)-conjugaat op positie 3 eigenlijk een epoxide 

is. Verder vonden wij dat de bio-inactivatie van dit epoxide naar het overeenkomstige 

GSH-conjugaat kan worden gekatalyseerd door GSTP1-1. Bovendien waren wij in staat 12-

sulfoxy-Nevirapine te synthetiseren en de GSTs te karakteriseren die betrokken zijn bij 

de conjugatie van dit metaboliet aan GSH. Het blijkt dat de conjugatie met GSH kan 

worden gekatalyseerd door GSTM1-1, GSTA1-1 en GSTA3-3. De relatief lage Vmax van 2,0 

± 0,27 nmol / min / μmol GST voor GSTM1-1, 0,23 ± 0,021 nmol / min / μmol GST voor 

GSTA1-1 en 1,07 ± 0,06 nmol / min / μmol GST voor GSTA3-3, gecombineerd met de 

onvolledige omzetting van 12 -sulfoxy Nevirapine naar het conjugaat, maakt het 

onwaarschijnlijk dat GSTs volledig kunnen beschermen tegen dit CRM. Dit staat in 

contrast met associatiestudies die impliceren dat GSTM1-1 een beschermend effect heeft 

tegen door Nevirapine geïnduceerde hepatotoxiciteit [19]. Null-genotypen voor GSTM1-1 

zouden dus geen significant verschil maken in de verhouding tussen bio-activatie en bio-
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inactivatie, maar GSTM1-1 zou via andere mechanismen kunnen beschermen tegen 

Nevirapine hepatotoxiciteit  

Hoofdstuk 3 karakteriseert de DMEs die betrokken zijn bij de bio-activatie en 

bio-inactivatie van Ticlopidine. Hier hebben wij zes GSH-conjugaten gedetecteerd, 

waarvan er twee zijn gevormd via een chemisch reactief S-oxide. De S-oxide bio-

inactivatie kon worden gekatalyseerd door GSTM1-1, wat leidde tot een 40-voudige 

toename van gevormd GSH-conjugaat. Interessant is dat een 40-voudige variatie in de 

hoeveelheid gevormd GSH-conjugaat werd gedetecteerd wanneer cytosol van 

verschillende menselijke leverdonoren werd gebruikt. Tot onze verrassing correleerde dit 

effect echter niet goed met GSTM1-1, wat aangeeft dat andere GSTs of bio-inactiverende 

enzymen ook de bio-inactivatie van Ticlopidine kunnen beïnvloeden. Bij het bestuderen 

van de effecten van GSTs op de vorming van GSH-conjugaten van de respectievelijke 

chemisch reactieve epoxiden werden kleinere effecten waargenomen. Hetzelfde werd 

waargenomen voor de variatie tussen bio-inactivatie in cytosolen van individuele 

leverdonoren, waarbij kleinere verschillen werden gedetecteerd voor het epoxide dan 

voor het S-oxide. De hoeveelheid biologische activering bij 100 μM Ticlopidine varieerde 

slechts viervoudig en CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19 en CYP2D6 waren de meest actieve 

enzymen. Omdat de bio-activeringscapaciteit minder varieerde dan de bio-inactivatie, 

werden duidelijke verschillen waargenomen bij het plotten van deze twee parameters ten 

opzichte van elkaar. Daarom is het waarschijnlijk dat patiënten met een lage Ticlopidine 

S-oxide bio-inactivatie capaciteit, b.v. door polymorfe GSTs, vatbaarder kunnen zijn voor 

iDILI. 

In hoofdstuk 4 wordt de bio-inactivatie van Clozapine bij in vitro incubaties, in 

urine van patiënten en in menselijke leverplakken onderzocht. De in vitro-incubaties met 

recombinante DMEs toonden aan dat GSTP1-1 het meest actieve enzym is bij de bio-

inactivatie van het Clozapine-nitreniumion. Dit komt voornamelijk door het vermogen 

van dit GST isoenzym om het GSH-conjugaat CG-6 in hoge concentraties te vormen. 

Vervolgens zijn de metabolieten in nauwkeurig gesneden menselijke leverplakken en 

urine geïdentificeerd door LC-MS en hun relatieve abundantie is ook bepaald. Hier wordt 

gezien dat meer dan 40 metabolieten worden geïdentificeerd, maar hun relatieve 

hoeveelheid verschilde sterk tussen patiënten. Hetzelfde werd gevonden voor elf 

metabolieten die afgeleid zijn van GSH-conjugaten, zoals mercaptuurzuren. Vanwege de 

grote variabiliteit in hoeveelheden en profielen bleek de uitscheiding van GSH-

gerelateerde metabolieten echter niet duidelijk gerelateerd te zijn aan specifieke 

genotypen van GSTs. Analyse van de GSH-gerelateerde producten in de urine bleek ook 
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niet bruikbaar te zijn voor kwantitatieve biomonitoring van interne blootstelling aan 

chemisch reactieve Clozapine metabolieten. 

Hoofdstuk 5 en 6 richten zich op het metabolisme van Flucloxacilline tot 5'-

hydroxymethylflucloxacilline door menselijke en bacteriële CYPs. In hoofdstuk 5 

worden CYP3A4 en CYP3A7 en in mindere mate CYP2C9 en CYP2C8 geïdentificeerd als 

de meest actieve menselijke enzymen die Flucloxacilline metaboliseren, b.v. door 

incubaties met recombinante enzymen, remmingsstudies en correlatiestudies. Verder 

werd aangetoond dat 5'-hydroxylatie van Flucloxacilline door humane levermicrosomen 

van verschillende menselijke leverdonoren ongeveer 6-voudig kan variëren tussen de 

donors. Aangezien 5'-hydroxymethylflucloxacilline toxiciteit in galgang-epitheelcellen 

veroorzaakt, kan deze variatie een mogelijke risicofactor zijn voor aan Flucloxacilline 

gerelateerde iDILI. Echter, zoals aangegeven door de lage Pearson R in de 

correlatiestudie, leken er meerdere enzymen bij betrokken te zijn. Dit geeft aan dat de 

variabiliteit in 5'-hydroxymethylflucloxacilline concentraties tussen patiënten 

waarschijnlijk niet het gevolg is van polymorfismen in een enkel enzym. Opmerkelijk was 

dat Sulfaphenzol 5’-hydroxylatie van Flucloxacilline door de CYP3A-familie kon remmen. 

Dit kan erop duiden dat onverwachte geneesmiddelinteracties kunnen optreden tussen 

de CYP3A-familie en het Flucloxacillinemetabolisme, wat niet zou worden verwacht op 

basis van de iso-enzymspecificiteit van het remmende medicijn. Omdat zowel 

recombinant CYP3A4 als CYP3A7 werden geremd door sulfaphenazol, terwijl is 

aangetoond dat sulfaphenazol specifiek CYP2C9 remt, kunnen dit soort 

geneesmiddelinteracties de intracellulaire blootstelling aan 5'-

hydroxymethylflucloxacilline sterk beïnvloeden. Hoofdstuk 6 richt zich op het vinden 

van een selectieve en actieve biokatalysator die in staat is 5'-hydroxymethylflucloxacilline 

te produceren. Hier vermelden wij dat de BM3-mutant M11 L437E regioselectief 5'-

hydroxylmethylflucloxacilline kan vormen met relatief hoge activiteit. LC-MS en NMR 

bevestigden de identiteit en zuiverheid van dit metaboliet. Moleculaire dynamica-

simulaties suggereerden bovendien dat M11 L437E waarschijnlijker is om te binden aan 

Flucloxacilline in een katalytisch actieve pose in vergelijking met andere bindingsposes, 

vergeleken met andere mutanten. Deze bevinding werd ondersteund door incubatie met 

Oxacilline, dat de halogenen van Flucloxacilline mist. Oxacilline kan eveneens door BM3 

aan de aromatische ring worden gehydroxyleerd en de verhouding tussen de 5'-

hydroxylering en hydroxylatie bij deze ring is hoger voor BM3 M11 L437E dan voor andere 

mutanten. Wij stellen daarom BM3 M11 L437E voor als een geschikte biokatalysator voor 
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de productie van 5'-hydroxymethylflucloxacilline en een geschikt alternatief voor 

microsomen van rattenlever.  

 

 Conclusies en perspectieven 

Het doel van dit proefschrift was om de biotransformatie-enzymen te 

karakteriseren die betrokken zijn bij de bio-activatie en bio-inactivatie van Nevirapine, 

Ticlopidine, Clozapine en Flucloxacilline. Deze nieuwe inzichten kunnen nieuwe 

aanwijzingen geven voor de interindividuele variabiliteit in de bio-activatie / bio-

inactivatiebalans van deze geneesmiddelen en de gerelateerde variabiliteit in 

gevoeligheid voor DILI van patiënten. Daarom onderzochten wij de isovormen van de 

DMEs die betrokken zijn bij het metabolisme van Nevirapine, Ticlopidine, Clozapine en 

Flucloxacilline. Bovendien gaf de variatie in de vorming van specifieke metabolieten in in 

vitro incubaties met materiaal van verschillende menselijke leverdonors aanvullende 

inzichten over hoe de betrokken DMEs konden worden vertaald naar patiëntvariatie. Ten 

slotte werd de balans tussen bio-activatie en bio-inactivatie van chemisch reactieve 

metabolieten bepaald met als doel de interindividuele verschillen tussen meer en minder 

gevoelige menselijke leverdonoren te rationaliseren. 

 

Bio-activatie en bio-inactivatie van CRMs 

In de hoofdstukken 2-4 wordt de karakterisering van GSTs die betrokken zijn 

bij de bio-inactivatie van geneesmiddel-gerelateerde CRMs besproken in het licht van hoe 

dit de balans tussen bio-activatie en bio-inactivatie kan beïnvloeden. Er is aangetoond 

dat er een grote variabiliteit is in stabiele en GSH-afgeleide metabolieten tussen 

verschillende patiënten. Dit geeft aan dat de balans tussen bio-activatie en bio-inactivatie 

ook verschilt tussen patiënten. Uit de literatuur blijkt dat deze balans afhankelijk is van 

een combinatie van genetische factoren, omgevingsfactoren en de fysisch-chemische 

eigenschappen van het geneesmiddel bij vragen [20, 21]. Genetische factoren, zoals 

polymorfismen, en omgevingsfactoren zoals geneesmiddel-geneesmiddelinteractie 

kunnen DMEs beïnvloeden door de metabole routes die leiden tot stabiele metabolieten 

of bio-inactivatie te verminderen, waardoor de cel richting bio-activerende metabole 

routes wordt gedwongen. De resulterende toename van de CRM-concentratie zou een 

immuunrespons kunnen veroorzaken bij patiënten met het juiste HLA-type en een 

voorbereid immuunsysteem. Om te weten hoe deze effecten op de verschillende DMEs 
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de iDILI-gevoeligheid van patiënten beïnvloeden, is het cruciaal om nauwkeuriger te 

weten welke isovormen van DMEs erbij betrokken zijn. De gegevens in deze 

hoofdstukken laten zien dat GSTs betrokken zijn bij elk van deze bio-inactivatie-reacties. 

Het is bekend dat GSTs, met name GSTA1-1, GSTA2-2, GSTA3-3, GSTM1-1, GSTM3-3, 

GSTM4-4, GSTP1-, GSTT1-1 en GSTT2-2, sterk genetisch bepaald zijn [22]. Verder is 

berekend dat de humane lever een extreem hoge GST-capaciteit heeft (0,2 mM actieve 

sites die samen de cellulaire GSH-concentratie in 25 cycli kunnen uitputten), wat is 

uitgelegd als een onderstreping van het belang van snelle bio-inactivatie van electrofielen 

[23]. Dit maakt het belangrijk om de specifieke aan GST-isoenzym gerelateerde bio-

inactivatiecapaciteit goed te beoordelen, vooral met het oog op de hoeveelheid bio-

activering van specifieke drugsgerelateerde CRMs. Dit wordt het beste weergegeven in 

hoofdstuk 3, waar de bio-activering van Ticlopidine minder varieert tussen patiënten 

dan de overeenkomstige bio-inactivatie. Aangezien de genetisch bepaalde GSTM1-1 een 

belangrijke rol speelt bij de bio-inactivatie van Nevirapine (hoofdstuk 2), Ticlopidine 

(hoofdstuk 3) en Clozapine (hoofdstuk 4), is dit bovendien een perfect voorbeeld van 

hoe een nul-fenotype de niveaus van bio-inactivatie en dus gevoeligheid van de patiënt 

kan beïnvloeden [22, 24]. Patiënten met het nul-genotype van b.v. GSTM1-1 zouden een 

verminderde bio-inactivatie hebben ten opzichte van hun CYP-gerelateerde bio-activatie. 

Samen geven deze hoofdstukken aan dat gedetailleerde kennis van de DME-isovormen 

die betrokken zijn bij de biotransformatie belangrijk is, of zelfs van fundamenteel belang, 

om ons te helpen de blootstelling aan CRMs bij patiënten op groeps- en / of individueel 

niveau te begrijpen en uiteindelijk kan bijdragen aan betere modellen om meer of minder 

gevoelige patiënten te voorspellen. Uiteindelijk kan deze kennis de balans tussen 

veiligheid en werkzaamheid van nieuwe en bestaande geneesmiddelen verbeteren. 

Vooral in het tijdperk van gepersonaliseerde geneesmiddelen zou dit in de toekomst 

kunnen leiden tot het gebruik van 'gevaarlijke' maar effectieve medicijnen. 

 

Onverwachte geneesmiddelinteracties 

Naast genetisch-bepaalde verschillen kan de blootstelling aan metabolieten ook 

worden bepaald door omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld co-medicatie, dieet, levensstijl, 

roken of andere xenobiotica die DMEs of drugtransporters beïnvloeden [8, 25].  Om op 

de juiste manier geneesmiddelinteracties te rationaliseren en / of te voorspellen is het van 

vitaal belang om te weten welke biotransformatie-enzymen, en vooral isoenzymen, een 

interactie aangaan met een medicijn en hoe deze enzymen kunnen worden beïnvloed 
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door de respectieve omgevingsfactoren. Ticlopidine is bijvoorbeeld een krachtige 

mechanisme-gebaseerde remmer van CYPs en leidt tot geneesmiddel-

geneesmiddelinteracties voor geneesmiddelen die afhankelijk zijn van deze respectieve 

CYP's voor hun klaring, zoals bupropion, omeprazol, warfarine en theofylline  [26–30]. 

Voor bepaalde enzymen zoals CYP3A4 is het echter bekend dat het uiteindelijke effect 

van een geneesmiddel op het enzym sterk afhankelijk is van het substraat [31]. 

Testosteron is bijvoorbeeld een activator voor benzylresorufine en een competitieve 

remmer voor dibenzylfluoresceïne [31]. Een vergelijkbaar effect wordt waargenomen in 

hoofdstuk 5, waar de CYP2C9-specifieke remmer sulfaphenazole ook in staat is om de 

CYP3A-afhankelijke 5'-hydroxylatie van Flucloxacilline te remmen, maar niet de 

omzetting van testosteron [30]. Dit maakt de gevoeligheid van patiënten voor 

Flucloxacilline-afhankelijke iDILI complexer, omdat onverwachte 

geneesmiddelinteracties kunnen optreden die de klaring van Flucloxacilline of de 

vorming van 5'-hydroxymethylflucloxacilline veranderen. Hierdoor zou het niet alleen 

van groot belang zijn om te weten welke DMEs betrokken zijn bij een specifiek medicijn, 

maar ook of deze DMEs atypische effecten vertonen in combinatie met deze 

geneesmiddelen. 

Concluderend draagt dit werk bij aan het begrip van de CYP- en GST-gerelateerde 

enzymen die betrokken zijn bij de biotransformatie van Nevirapine, Ticlopidine, 

Clozapine en Flucloxacilline. Voor Nevirapine, Ticlopidine en Clozapine geven de 

gegevens ons inzicht in de bioactivatie en bio-inactivatie van de betreffende betrokken 

CRMs en deze balans helpt ons de rol van deze mechanismen in iDILI bij mensen beter 

te begrijpen. Ten tweede geeft het meer informatie over het metabolisme van 

Flucloxacilline en hoe dit in het initiëren van iDILI past, evenals een hulpmiddel voor de 

productie van 5'-hydroxymethylflucloxacilline. Alles bij elkaar toont dit onderzoek aan 

dat een grondig begrip van de metabole routes, betrokken bij het metabolisme van 

geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze iDILI veroorzaken, belangrijk, zo niet vereist, 

is om de gevoeligheid van patiënten goed te begrijpen. Om nauwkeurig te voorspellen 

hoe een medicijn zich in verschillende individuen zal gedragen, moet de volledige variatie 

in omgevingsfactoren en genetische factoren voor een patiënt in aanmerking worden 

genomen, in tegenstelling tot het bestuderen van de 'gemiddelde' patiënt (bijvoorbeeld 

met gepoolde menselijke levermicrosomen) [32]. Het inzicht verschaft door dit 

proefschrift draagt bij aan het vervullen van het tweede doel van MIP-DILI, het verkrijgen 

van een gedetailleerd mechanistisch begrip van hoe geneesmiddelen iDILI veroorzaken 

[10]. Bovendien suggereert de data in dit proefschrift dat DMEs een rol spelen die vatbaar 
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zijn voor genetische factoren (polymorfismen) en omgevingsfactoren. Dit wordt 

ondersteund door recente proefschriften gepubliceerd binnen de Moleculaire en 

Computationele Toxicologiegroep van de Vrije Universiteit, die vergelijkbare resultaten 

laten zien voor de geneesmiddelen amodiaquine, acetaminophen, Clozapine en 

diclofenac [33, 34]. Een vierde proefschrift richtte zich op het potentieel van in vitro assays 

bij het ontrafelen van de rol van het metabolisme in geneesmiddelgeïnduceerde 

levertoxiciteit, met name gericht op acetaminophen, amodiaquine, Clozapine en 

diclofenac [35]. Samenvattend draagt het werk in dit proefschrift bij tot een beter begrip 

van de mechanismen die leiden tot, en de risicofactoren voor, idiosyncratische 

geneesmiddeltoxiciteit voor Nevirapine, Ticlopidine, Clozapine en Flucloxacilline. Samen 

met het bestaande onderzoek zal dit proefschrift tot een veiliger gebruik van 

hepatotoxische geneesmiddelen leiden door de ontwikkeling van gepersonaliseerd 

gebruik van geneesmiddelen te ondersteunen. 
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