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Samenvatting
De vooruitgang in de ontwikkeling van 3D-levermodellen vergroot de mogelijkheden
voor het bestuderen van fysiologische en pathologische processen op moleculair niveau in
vitro, doordat de omstandigheden de in vivo-omgeving beter nabootsen dan conventionele
2D-levermodellen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 3D-levermodellen gebaseerd op cel- of
weefselkweek betrouwbaarder zijn en een groter voorspellend vermogen hebben voor de
farmacologie en toxicologie voor mens in vivo, dan in vivo-modellen in dieren. In dit
proefschrift hebben we nieuwe en bestaande 3D-levermodellen gekarakteriseerd en verbeterd
voor toepassingen in de toxicologie, en voor het genereren van leverweefsel voor mogelijk
toekomstig gebruik in de kliniek.

Bioartificiële lever: het verleden, heden en toekomst
De bioartificiële lever (BAL) is voorgesteld als een toekomstig alternatief voor
orthotopische levertransplantatie. Een van de meest belangrijke vereisten voor een
extracorporale BAL of een BAL voor transplantatie is adequate functionele capaciteit. Op dit
moment lijkt het gebruik van humane geïnduceerde pluripotente stamcellen (hiPSC) als een
bron voor hepatocyten de meest veelbelovende optie. In Hoofdstuk 3 hebben we hepatische
differentiatie van hiPSC uitgevoerd, en de mate van differentiate en functionaliteit onderzocht
en vergeleken met precies-gesneden plakjes humaan leverweefsel (humane precision-cut liver
slices (hPCLS) die als beste model voor de humane lever worden gezien. De hepatische
differentiatie van hiPSC is geïnduceerd op directe wijze in een 3D-bioreactor met continue
doorstroming van medium, hetgeen de ontwikkeling en toekomstig gebruik van de BAL zal
faciliteren, omdat het hierdoor niet meer nodig is om de gevoelige stap van het oogsten van
volwassen hepatocyten en het verplaatsen naar de bioreactor uit te voeren, zoals bij klassieke
2D-differentiatiesystemen wel het geval is.
We hebben een hoge mate van hepatische differentiatie en adequaat functioneel niveau
laten zien in de ontwikkelde hepatocyten, zowel in condities met permanente vloeistofstroom
als onder statische condities. De activiteit van de belangrijkste enzymen die medicijnen
metaboliseren in de menselijke lever waren op hetzelfde niveau (de meeste van de geteste
Fase I en II-enzymen) of hoger (een van de Fase II-enzymen) vergeleken met die verkregen
van hPCLS. Cellen in de BAL produceerden albumine en urea in aanzienlijke hoeveelheden,
maar wel in iets lagere hoeveelheden in vergelijking met hPCLS. Galzuren werden in
vergelijkbare hoeveelheden geproduceerd in vergelijking met hPCLS. We kunnen
concluderen dat we goedfunctionerende hepatocyten hebben weten te genereren vanuit hiPSC,
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en dat is de eerste en een van de meest belangrijke stappen in de ontwikkeling van een BAL.
We verwachten dat een dergelijke BAL, na verdere ontwikkeling, in de toekomst niet alleen
gebruikt kan worden in de kliniek als extracorporale leverondersteuning, maar ook voor
toxicologische studies bij de ontwikkeling van medicijnen.
Een andere belangrijke eigenschap van de BAL en de focus van een
literatuuronderzoek beschreven in Hoofdstuk 2 is multicellulariteit, dat wil zeggen dat de
BAL alle celtypen van de lever bevat. Tot dusver is men er nog niet in geslaagd om alle
soorten levercellen in een BAL op te nemen, en geen van de beschikbare multicellulaire
BALs is tot nu toe getest in de kliniek. Niet-parenchymale levercellen (NPC) zijn geen
passieve inhabitanten van de lever, maar spelen een belangrijke rol in de uitvoer van haar
functies (Malik et al., 2002). Ook is aangetoond dat co-cultures van hepatocyten met NPC
beter de leverfuncties kunnen uitvoeren (Cohen et al., 2015): niet alleen hielpen de NPC om
hepatocytdifferentiatie te ondersteunen, maar verbeterden ook hun functie in vitro.
De architectuur van de lever is uniek en cruciaal om haar functies te vervullen.
Daarom zouden zouden cellen in een multicellulaire BAL bij voorkeur zo gepositioneerd
moeten zijn dat zij de architectuur van de lever nabootsen, inclusief het vormen van vasculaire
structuren en netwerken van galgangen, in plaats van willekeurig georganiseerd te zijn.
Alhoewel vele technieken zijn gebruikt om de complexe structuur van de lever in vitro na te
bouwen, zoals beschreven in Hoofdstuk 2, zijn zij tot nu toe alleen nog maar ingezet op
microschaal. Voor de productie van een BAL die bestaat uit miljarden cellen, moeten de
protocollen worden opgeschaald en geoptimaliseerd. Ook is het apart opvangen van gal en
eliminering uit de BAL nog steeds een uitdaging, waar nog geen oplossing voor is gevonden.

Optimalisatie van het PCLS-model
Bestaande humane in vitro-modellen zijn niet altijd representatief voor de humane in
vivo-situatie, door het gebrek aan functionaliteit of complexiteit. Alhoewel de verwachting is
dat het gebruik van menselijke cellen of weefsel een beter model geeft voor het voorspellen
van toxiciteit in mensen vergeleken met diermodellen, zorgt de beperkte beschikbaarheid van
menselijk weefselmateriaal ervoor dat het gebruik van in vitro- en in vivo-diermodellen nog
steeds nodig is. PCLS zijn een gevalideerd model voor vele toxicologische en
farmacologische studies (de Graaf et al., 2007, Elferink et al., 2008). Ze bevatten alle
verschillende leverceltypes in hun natuurlijke omgeving met intacte cel-celinteracties en celmatrixcontact. De belangrijkste limitatie van PCLS is hun beperkte levensvatbaarheid in vitro,
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en afname van activiteit van metabole enzymen (voornamelijk fase 1), al na 24 uur (Catania et
al., 2003, de Graaf et al., 2010, Lerche-Langrand and Toutain, 2000). Daarom is gebruik van
dit model tot nu toe beperkt gebleven tot studies naar acute toxiciteit. In dit proefschrift
hebben we de mogelijkheden voor het gebruik van PCLS uitgebreid door de
levensvatbaarheid en functionaliteit te verlengen tot 5 dagen door gebruik te maken van
verrijkt kweekmedium.
In Hoofdstuk 4 en 5 hebben we laten zien dat PCLS levensvatbaar kunnen blijven tot
5 dagen en dat de samenstelling van het medium van cruciaal belang is voor behoud van
leverspecifieke functies en morfologische integriteit. Ook hebben we de effecten van de
verschillende media op het gedrag van de weefselplakjes van mens en rat bestudeerd en
vergeleken. In Hoofdstuk 4 hebben we laten zien dat NPC levensvatbaar en functioneel
blijven in rat-PCLS na 5 dagen incubatie, wat een belangrijke mijlpaal is aangezien
aangetoond is dat NPC direct betrokken zijn bij de toxiciteit of farmacologische effecten van
verscheidene stoffen (Westra et al., 2014, Hadi et al., 2013). We vonden een substantiële
mate van fibrose in rat-PCLS na 5 dagen incubatie, terwijl het in menselijke PCLS minder
uitgesproken was, zoals aangetoond in Hoofdstuk 5. Interessant is dat na 5 dagen incubatie er
een nieuwe cellijn was gevormd rondom de rat-PCLS, wat in acht genomen moet worden bij
het opzetten en interpreteren van kinetische experimenten, aangezien de capsule mogelijk kan
interfereren met de opname van stoffen uit het medium, en de excretie uit het weefselplakje.
In Hoofdstuk 5 hebben we voor het eerst laten zien dat menselijke PCLS functioneel
kunnen blijven voor langere tijd. De activiteit en expressie van Fase I- en Fase IImetabolisme, net als transporters die betrokken zijn bij het transporteren van medicijnen,
daalde niet gedurende een periode van vijf dagen incubatie in Cellartis®-medium. Dit is een
belangrijke verbetering van de PCLS-technologie, en maakt het een uitstekend model voor
toxiciteit- en metabolismestudies voor de mens. Ook de productie van glycogeen (rat en
humaan) en albumine (humaan) was beter gepreserveerd in PCLS geïncubeerd in verrijkt
medium vergeleken met het standaard kweekmedium Williams Medium E (WME).
Transcriptomics-analyse op humane PCLS toonde aan dat de veranderingen in de expressie
van

genen zeer beperkt was en dat slechts twee routes voor levertoxiciteit significant

gereguleerd zijn na vijf dagen incubatie: leverfibrose en oxidatieve stress. Ook hier zagen we
dat de humane PCLS na 3-5 dagen van incubatie zijn omgeven door een nieuwe cellaag.

189

Samenvatting

Toepassing van het PCLS-model voor het bestuderen van geneesmiddelgeïnduceerde cholestase
Eerder is al aangetoond door ons en anderen dat muizen- en humane PCLS bruikbaar
zijn voor de voorspelling van veranderingen in genexpressie die zijn geassocieerd met
cholestatische schade (Szalowska et al., 2013, Vatakuti et al., 2016). Directe veranderingen in
de intracellullaire galzuurpool zijn echter tot nu toe nog niet bestudeerd in experimentele in
vitro-omstandigheden. Zoals we hebben laten zien in Hoofdstuk 6 is de toevoeging van een
fysiologisch mengsel van galzuren (GZ) aan het incubatiemedium cruciaal om een
fysiologische balans te behouden van GZ in PCLS gedurende de incubatie, en om
intracellullaire accumulatie van GZ te detecteren. We hebben niet alleen gedemonstreerd dat
het mogelijk is om de toename in totale GZ na blootstelling aan bepaalde geneesmiddelen ex
vivo na te bootsen, maar ook dat we in staat zijn om de verschuiving in de verhouding van de
hoeveelheden van de individuele GZ te detecteren. We hebben bijvoorbeeld laten zien dat de
concentratie en verhouding van de lipofiele en toxische GZ, zoals DCA en CDCA en hun
conjugaten, ten opzichte van de hydrofiele galzouten toenemen in PCLS die behandeld zijn
met bekende cholestatische medicijnen zoals chlorpromazine, glibenclamide of cyclosporine
A. Onze data geven de suggestie dat niet de concentratietoename in totale GZ
verantwoordelijk is voor de geobserveerde toxiciteit, maar dat het aannemelijker is dat dit
wordt veroorzaakt door een of meerdere specifieke GZ, zoals CDCA, DCA of hun
conjugaten, aangezien we geen toxiciteitslimiet vonden voor de totale GZ-concentratie. Ook
de kleine afname in levensvatbaarheid van PCLS behandeld met deze cholestatische
geneesmiddelen in afwezigheid van toegevoegde GZ en de gelijktijdige opregulatie van
toxische routes die geassocieerd zijn met inflammatie en oxidatieve stress zoals door anderen
geobserveerd (Szalowska et al., 2013), doen vermoeden dat naast GZ-gemedieerde toxiciteit,
deze geneesmiddelen meerdere pathologische veranderingen induceren die de mate van
schade bepalen.

Afsluitende opmerkingen
De resultaten in dit proefschrift laten een zeer goed potentieel zien voor het gebruik
van in vitro-3D-levermodellen voor weefselregeneratie voor toepassing in de kliniek en in de
toxicologie. Het gebruik van humane ex vivo- en in vitro-levermodellen dragen bij aan de
beginselen van de 3V’s (Vermindering, Vervanging en Verfijning van proefdiergebruik) en
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kan een uitstekende bijdrage leveren aan het vervangen van dierstudies tijdens het
ontwikkelingsproces van medicijnen in de nabije toekomst.
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