
VU Research Portal

Mistaken identity: Paracetamol induces amino acid starvation through mimicry of
tyrosine and changes ubiquitin homeostasis
Huseinovic, A.

2019

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Huseinovic, A. (2019). Mistaken identity: Paracetamol induces amino acid starvation through mimicry of tyrosine
and changes ubiquitin homeostasis. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit
Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/ed5efa91-4220-4bcd-a47d-c5cea4cbacbe


 

Zhou, X., Arita, A., Ellen, T.P., Liu, X., Bai, J., Rooney, J.P., Kurtz, A.D., Klein, C.B., Dai, W., 
Begley, T.J., Costa, M., 2009. A genome-wide screen in Saccharomyces cerevisiae 
reveals pathways affected by arsenic toxicity. Genomics 94, 294–307. 

  

 

Nederlandse 
samenvatting 

  



Nederlandse samenvatting180   |

 

Paracetamol (acetaminophen, APAP) is een pijnstillend en koortsverlagend 
middel en over het algemeen wordt het bij therapeutische doses als veilig 
beschouwd. Niettemin is APAP overdosering een belangrijke oorzaak van acuut 
leverfalen wereldwijd (Yoon et al. 2016) wat voornamelijk is te wijten aan zijn 
vrije beschikbaarheid en aanwezigheid in vele medische formuleringen. Bij 
therapeutische doseringen wordt het grootste deel van de toegediende 
paracetamol in de lever omgezet in niet-toxische sulfaat- en glucuronzuur 
conjugaten, en een klein gedeelte van de dosis (ongeveer 4%) wordt omgezet 
door Cytochroom P450 (CYP) enzymen in toxische metabolieten, met name 
NAPQI. NAPQI wordt onschadelijk gemaakt door binding aan in de lever 
aanwezige glutathion (GSH), waarna het wordt uitgescheiden in de urine. Bij 
overdosering raken de sulfaat- en glucuronide-afbraakroutes echter verzadigd en 
treedt er een dermate extensieve vorming van NAPQI op wat leidt tot uitputting 
van de GSH voorraad. Onder deze omstandigheden kan NAPQI niet meer 
geneutraliseerd worden waardoor het covalent gaat binden aan eiwitten in de 
lever. Dit leidt tot oxidatieve stress, mitochondriale schade en het afsterven van 
levercellen door necrose (Jaeschke et al. 2012). APAP overdosering kan ook 
nierschade veroorzaken  (Stollings et al. 2016) en bijwerkingen kunnen ook 
ontstaan bij therapeutische concentraties (Kato et al. 2014).  De bijwerkingen bij 
therapeutische concentraties zijn zeldzaam, maar kunnen ernstig en 
levensbedreigend zijn, zoals Steven-Johnson-syndroom en toxische epidermale 
necrolyse (Khawaja et al. 2012; Biswal and Sahoo 2014). In de afgelopen jaren 
hebben verschillende epidemiologische cohortstudies gemeld dat langdurige 
gebruik van  APAP tijdens zwangerschap een invloed kan  hebben op de normale 
ontwikkeling van de pasgeborene en een verhoogde kans geven op ADHD, 
autisme, astma, en onvruchtbaarheid bij mannen later in het leven (Jensen et al. 
2010; Snijder et al. 2012; Henderson and Shaheen 2013; Brandlistuen et al. 2013; 
Liew et al. 2014; Thompson et al. 2014; Sordillo et al. 2015; van den Driesche et 
al. 2015; Avella-Garcia et al. 2016; Ystrom et al. 2017). Hoewel APAP al voor vele 
decennia als een pijnstiller wordt gebruikt, is zijn farmacologische werking niet 
helemaal duidelijk. APAP wordt beschouwd als een selectieve COX-2-remmer 
vanwege de milde anti-inflammatoire werking, maar verschillende studies 
leverden ook echter een bewijs van remming van Cox-1 (Graham et al. 2013) wat 
een kenmerk is van niet-selectieve remmers. Naast de pijnstillende en 

 

koortsverlagende eigenschappen, kan  APAP ook  psychologische toestand 
beïnvloeden door de gevoelens van empathie te verminderen (Durso et al. 2015; 
Mischkowski et al. 2016). Niet alle bijwerkingen kunnen worden verklaard door 
de werking van de toxische metaboliet NAPQI. Verschillende recente studies 
hebben vermeld dat APAP toxiciteit kan optreden voordat oxidatieve stress en 
GSH uitputting plaats hebben gevonden (Prill et al. 2016) en in systemen zonder 
werking en/of aanwezigheid van CYP enzymen die paracetamol kunnen 
omzetten naar NAPQI en andere toxische metabolieten (Jensen et al. 1996; 
Srikanth et al. 2005; Miyakawa et al. 2015). De toxiciteit die veroorzaakt wordt 
door APAP zelf, dus niet zijn toxische metabolieten, is een grotendeels 
onontgonnen gebied. Dit project is ontworpen om te kunnen bestuderen welke 
genen en biologische processen zijn betrokken en verantwoordelijk voor de 
NAPQI-onafhankelijke  toxiciteit van APAP. Voor dit doel hebben we gist 
Saccharomyces cerevisiae gebruikt als modelorganisme: een eencellig 
eucaryotische organisme zonder CYP enzymen die APAP kunnen omzetten naar 
NAPQI, en met veel essentiële biologische processen die sterk zijn geconserveerd 
tussen gist en mens. Het uiteindelijke doel is om de bevindingen in gist te 
vertalen naar de mens. 

In het eerste deel van Hoofdstuk 1, geven wij  een algemene inleiding over APAP, 
zijn farmacologie, metabolisme, en een overzicht over de bijwerkingen, met de 
speciale aandacht voor NAPQI-afhankelijke en onafhankelijke toxiciteit. Verder 
geven wij ook een gedetailleerd overzicht over het gebruik van gist als 
modelorganisme om de “drug-induced” toxiciteit te bestuderen. Gist is de eerste 
eukaryoot die volledig werd gesequenced, ongeveer 80% van de genen zijn 
functioneel gekarakteriseerd en een volledige deletiestammen collectie van alle 
niet-essentiële genen is commercieel beschikbaar. In de loop der jaren werd gist 
bij diverse toxicologische studies gebruikt waardoor veel nuttige informatie is 
verzameld en wat heeft bijgedragen aan het begrijpen van de 
toxiciteitmechanismen van verschillende geneesmiddelen en chemicaliën 
(Welsch et al. 2003; Wu et al. 2004; Zhou et al. 2009; Dos Santos and Sá-Correia 
2011; van Leeuwen et al. 2012; Nijman 2015; Segovia et al. 2017). In het tweede 
deel beschrijven we relevante biologische processen die betrokken zijn bij “drug-
induced” toxiciteit, met speciale aandacht voor ubiquitin homeostase, stress 
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responsen die gereguleerd zijn door ubiquitinering, aminozuren sensing en 
signalering,  het opname van nutriënten (met name aminozuren), en “nutrient 
starvation response”.   

Het belangrijkste doel van dit onderzoeksproject was om de link tussen APAP  
toxiciteit en genotype te bestuderen om meer inzicht te krijgen in het 
mechanisme van NAPQI-onafhankelijke toxiciteit. Voor dat doel hebben we een 
chemogenomic screen uitgevoerd met een verzameling van 1522 S. cerevisiae 
deletiestammen, Chapter 2. Zo hebben we 107 APAP-resistente en 126 APAP-
gevoelige deletiestammen kunnen identificeren, vergeleken met het wild type 
(WT). Vervolgens, door een Gene Ontology (GO) analyse te uitvoeren konden we 
“enrichment” van biologische processen vinden die betrokken zijn bij APAP 
toxiciteit. Ubiquitin homeostase, regulering van de transcriptie van RNA 
polymerase II-genen, en de retrograde signaling pathway (RTG) werden 
geassocieerd met APAP-resistentie, terwijl histon exchange en modificatie, en 
vesiculaire transport werden gerelateerd aan APAP gevoeligheid. Het verband 
tussen ubiquitin niveaus en APAP toxiciteit werd ook waargenomen en verder 
onderzocht door aan te tonen dat ubiquitin deficiëntie werd gerelateerd aan 
APAP-resistentie, terwijl ubiquitin overexpressie resulteerde in APAP-
gevoeligheid. Een kleinschalig screen op een reeks van deletiestammen met 
ubiquitin deficiëntie (mms2Δ,  doa1Δ, ubi4Δ, doa4Δ en ubp6Δ) werd gebruikt om 
chemogenomic profiel van verschillende chemicaliën te vergelijken met APAP en 
zijn  isomeer AMAP, wat een uniek chemogenomic profiel voor APAP liet zien. 
Daarnaast zorgde de blootstelling aan APAP voor een verhoogd niveau van vrij 
ubiquitin in de cel en voor een veranderde ubiquitinering van eiwitten. Samen 
laten deze resultaten zien dat ubiquitin homeostase een rol speelt in APAP-
geïnduceerde toxiciteit.  

Ubiquitinering is betrokken bij de regulering van vele essentiële cellulaire 
processen zoals DNA reparatie, cel cyclus regulatie, eiwitafbraak door het 
proteasoom, genexpressie, degradatie van membraaneiwitten, en drug-induced 
toxicity. In het volgende deel van het proefschrift hebben we onderzocht welke 
van deze processen betrokken waren bij APAP-geïnduceerde toxiciteit. In 
Chapter 3, beschrijven we een kleinschalige chemogenomic screen,  ontwikkeld 
op basis van deubiquitinases (DUB) deletiestammen, om het chemogenomic 

 

profiel van APAP te kunnen vergelijken met andere drugs/chemicaliën waarvan 
de mechanisme van toxiciteit (Mode of Action, MoA) bekend is. De screen was 
samengesteld uit 19 niet-essentiële DUB deletiestammen, evenals ubi4Δ, mms2, 
rsp5-DAmP en doa1Δ. De deletiestammen werden getest op gevoeligheid en 
resistentie tegen een reeks van verschillende geneesmiddelen en chemicaliën 
zoals APAP, kinine, ibuprofen, rapamycine, cycloheximide, cadmium, peroxide en 
aminozuren, en een clusteranalyse werd uitgevoerd. Het chemogenomic profiel 
van APAP was verschillend van drugs/chemicaliën die oxidatieve stress, DNA 
schade en/of translatieremming veroorzaken, en vergelijkbaar met 
drugs/chemicaliën die leiden tot nutrient starvation response en afbraak van 
high affinity amino acid permease (AAP) Tat2. De chemogenomic screen onthulde 
ook een opmerkelijke overlap tussen het aminozuur tyrosine en APAP, maar niet 
de isomeer AMAP. Bovendien, de blootstelling van cellen aan zowel APAP als  
tyrosine gaf een versterkt effect op groeiremming, vergeleken met blootstelling 
aan alleen APAP of alleen tyrosine, wat suggereert dat APAP en tyrosine dezelfde 
MoA hebben. 

In Chapter 4, bestuderen we verder of APAP een nutrient starvation response 
kon veroorzaken. Tijdens nutrient starvation response worden high affinity AAPs  
afgebroken via vacuolen, terwijl de expressie van de algemene AAP Gap1 omhoog 
gaat (Beck et al. 1999). Daarom hebben we onderzocht of de blootstelling aan 
APAP een effect had op de expressie niveaus van verschillende AAPs. We toonden 
aan dat tijdens de blootstelling aan APAP de eiwitniveaus van high affinity AAPs 
Tat2, Tat1, Mup1 en Hip1 werden verlaagd, terwijl de expressie van de algemene 
AAP Gap1 werd verhoogd, wat in overeenstemming was met een nutrient 
starvation response, Chapter 4, Figure 1. We hebben ook aangetoond dat vooral 
aromatische aminozuren betrokken waren bij de inductie van nutrient 
starvation: overexpressie van Tat1 en Tat2 (aromatische aminozuren 
transporters), maar niet van Mup1 (methionine transporter), Hip1 (histidine 
transporter) en Gap1 (algemene aminozuur transporter) gaf resistentie tegen 
APAP. Bovendien, een tryptofaan auxotrofe stam, trp1Δ, was gevoeliger voor 
APAP dan WT en de toevoeging van tryptofaan herstelde volledig de 
groeiremming van trp1∆ tijdens de blootstelling aan APAP. De toevoeging van 
tyrosine en phenylalanine had een additief effect op APAP toxiciteit, terwijl de 
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toevoeging van andere aminozuren geen significant effect had op de celgroei 
tijdens de blootstelling aan APAP. We ontwikkelden ook een HPLC-gebaseerde 
methode om intracellulaire niveaus van alle aminozuren tijdens APAP 
blootstelling te bepalen. We toonden aan dat de blootstelling aan APAP een daling 
van de intracellulaire concentraties van de meeste aminozuren veroorzaakte, met 
de uitzondering van Glu, Gln en Gly wiens niveau omhoog ging en wat in 
overeenkomst was met een nutrient starvation response. De afname van 
intracellulaire niveaus van aminozuren was minder aanwezig in APAP-
resistente/ubiquitin-deficiënte deletiestammen die ook een verminderde afbraak 
van high affinity AAPs hadden.   Tot slot, toonden wij een gelijkaardig effect van 
daling van intracellulaire aminozuur concentraties in menselijke hepatoma 
cellen, HepG2. In het bijzonder, aromatische en andere essentiële aminozuren 
hadden de grootste concentratiedaling wat wijst op een verminderde 
aminozuuren opname. Deze resultaten geven nieuwe inzichten in de 
mechanismen van paracetamol toxiciteit en de potentiële betekenis en relevatie 
voor het begrijpen van paracetamol toxiciteit in mens. 

In Hoofdstuk 5 geven wij een samenvatting van het proefschrift, de conclusies en 
bespreken wij de belangrijkste bevindingen en bieden een perspectief en 
relevantie van ons werk. 
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toevoeging van andere aminozuren geen significant effect had op de celgroei 
tijdens de blootstelling aan APAP. We ontwikkelden ook een HPLC-gebaseerde 
methode om intracellulaire niveaus van alle aminozuren tijdens APAP 
blootstelling te bepalen. We toonden aan dat de blootstelling aan APAP een daling 
van de intracellulaire concentraties van de meeste aminozuren veroorzaakte, met 
de uitzondering van Glu, Gln en Gly wiens niveau omhoog ging en wat in 
overeenkomst was met een nutrient starvation response. De afname van 
intracellulaire niveaus van aminozuren was minder aanwezig in APAP-
resistente/ubiquitin-deficiënte deletiestammen die ook een verminderde afbraak 
van high affinity AAPs hadden.   Tot slot, toonden wij een gelijkaardig effect van 
daling van intracellulaire aminozuur concentraties in menselijke hepatoma 
cellen, HepG2. In het bijzonder, aromatische en andere essentiële aminozuren 
hadden de grootste concentratiedaling wat wijst op een verminderde 
aminozuuren opname. Deze resultaten geven nieuwe inzichten in de 
mechanismen van paracetamol toxiciteit en de potentiële betekenis en relevatie 
voor het begrijpen van paracetamol toxiciteit in mens. 

In Hoofdstuk 5 geven wij een samenvatting van het proefschrift, de conclusies en 
bespreken wij de belangrijkste bevindingen en bieden een perspectief en 
relevantie van ons werk. 
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