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Summary

‘Towards application of a human liver cell line for use in the AMC bioartificial liver’

Part 1 - Introduction to the AMC-BAL 

Chapter 1 describes the many bioartificial liver (BAL) devices that have been developed 
in the last four decades to tide patients with acute liver failure (ALF) over to liver 
transplantation or to regeneration of the own liver. BAL support devices are considered 
as the most promising therapeutic solution for ALF, since several BAL systems have 
shown significant improvement of survival time in experimental models using animals 
with irreversible ALF. One of these systems has been developed at the Academic 
Medical Center in Amsterdam, The Netherlands – the AMC-BAL. The AMC-BAL was 
developed for use with porcine hepatocytes and considered safe in a phase I clinical 
study. Xenotransplantation related problems, however, have urged the development of 
human liver cell lines for clinical BAL therapy. The ideal human liver cell line is safe, 
exhibits sufficient hepatic functionality, and has excellent growth capacity for unlimited 
cell expansion. These properties are, however, not easily combined in one single liver 
cell line in vitro. Nevertheless, a new human liver cell line has been developed at the 
Academic Medical Center in Amsterdam, The Netherlands – the cBAL111 cell line. 

This thesis provides an overview of nearly four years of research in which the 
transition from porcine hepatocytes to human liver cell lines for utilization in the AMC-
BAL was the central study object. 

In Chapter 2, an overview is given of the AMC-BAL research performed between 1995 
and 2004. The general configuration of the bioreactor consists of a polycarbonate housing 
containing a three dimensional non-woven hydrophilic polyester matrix circularly wound 
around a polycarbonate core. Between the matrix layers, hydrophobic polypropylene 
gas capillaries are situated in a parallel fashion for oxygenation of the hepatocytes. The 
hepatocytes are charged into the bioreactor via two or three loading ports and are allowed 
to attach to the non-woven matrix as well as the capillaries. The first, laboratory scale, 
prototype AMC-BAL was scaled up for clinical use. Subsequent improvements on the 
configuration of the first generation full-scale bioreactor led to the generation of the 
second generation bioreactor, which showed increased stability in hepatic functionality. 
The AMC-BAL showed liver specific detoxification and synthesis capacity in vitro, 
significantly improved survival time in small and large animal models of ALF, and 
proved  to be save in a phase I clinical study. The complex logistics of BAL treatment is 
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an important aspect for clinical application. This might be improved by mild hypothermic 
transport of a loaded bioreactor using an air-pressure-driven perfusion pump. Crucial to 
the success of BAL application is, however, the development of human cell sources.  

To compare different BAL systems, consensus in bioactive mass quantification and testing 
BAL systems is needed. Chapter 3 describes a comparison between several bioactive mass 
quantification methods. Quantification of hepatocytes was most simple and reliable by 
measuring pellet volume. In addition, correlations between several function parameters of 
26 AMC-BAL bioreactors were calculated and revealed ammonia elimination as the most 
predictive parameter for BAL function. Both oxygen consumption and urea production 
are easily determined and have adequate predictive value, whereas lidocaine elimination 
did not correlate with other function parameters and should therefore be determined 
as well. Finally, improvements have been made in porcine hepatocyte isolation and in 
the configuration of the AMC-BAL bioreactor resulting in significantly improved BAL 
function and prolongation of stable bioreactor function.

Clinically applied BAL support systems are difficult to compare with regard to overall 
hepatocyte-specific function and clinical outcome. In Chapter 4, a comparison was 
made between two clinically applied BAL systems, the Modular Extracorporeal Liver 
Support (MELS) CellModule and the AMC-BAL, in an in vitro set-up. On the whole, a 
comparable functional capacity over a period of 7 days was observed. Three parameters 
differed between both bioreactors: lidocaine elimination at day 1 and 2 was significantly 
higher in the AMC-BAL, ammonia elimination showed a significantly higher trend for 
the AMC-BAL over 7 days and LDH release was significantly lower at day 7 for the 
MELS CellModule. 

Preservation conditions play a crucial role during transport of a BAL from the laboratory to 
the hospital. In Chapter 5, the possibility to preserve the AMC-BAL loaded with freshly 
isolated porcine hepatocytes at mild hypothermic temperature (15oC) was assessed. After 
24-hours of mild hypothermic preservation, no reduction in hepatocyte-specific function 
was observed. Long-term mild hypothermic preservation (up to 110 hrs), on the other 
hand, had a drastic negative effect on cellular viability and hepatocyte-specific function. 
In conclusion, mild hypothermic preservation at temperatures as low as 15oC and for the 
duration of 24 hours is a feasible method to preserve BAL systems loaded with freshly 
isolated porcine liver cells and will simplify the logistics of BAL transport from the 
laboratory to the hospital.
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Part 2 - Modeling of the AMC-BAL

Long-term culturing of primary porcine hepatocytes inside the AMC-BAL is characterized 
by increased anaerobic glycolysis. Numerical techniques and Computational Fluid 
Dynamics (CFD) simulations are useful tools to gain insight into local flow field and 
oxygen transport of BAL systems. These techniques can be used to determine optimal 
working parameters and to further optimize the design of a BAL system. In Chapter 6, 
three-dimensional computer models -micro models- of the laboratory-scale AMC-BAL 
were constructed, whereas CFD simulations were used as a methodological approach to 
analyze the configuration of the AMC-BAL. Fluid flow as well as oxygen transport and 
consumption were simulated in these micro models to gain insight into the flow field and 
local cellular oxygen availability. Numerical parameter studies were performed to assess 
possible improvements in local oxygen availability of hepatocytes. Cellular oxygen 
availability was predicted to be optimized by increasing the number of gas capillaries as 
well as increasing pO2 of the oxygenation gas by a factor two. This information can be 
used to enhance cellular efficiency and may ultimately lead to a more stable AMC-BAL.

The recommendations to increase oxygen availability proposed in Chapter 6 were 
experimentally evaluated in Chapter 7. Original bioreactors as well as new configuration 
bioreactors with 2.2-fold thinner non-woven matrix and 2-fold more capillaries were loaded 
with primary porcine hepatocytes and oxygenated with different gas oxygen pressures 
resulting in medium pO2 of either the standard 135-150 mmHg or 235-250 mmHg. 
New configuration bioreactors with medium pO2 of 250 mmHg showed significantly 
reduced lactate production and glucose consumption rates, 60% higher liver-specific 
functions as well as increased transcript levels of five liver-specific genes compared to 
the standard bioreactor cultures. Changed bioreactor configuration and increased medium 
pO2 contributed equally to these improvements. In conclusion, higher metabolic stability 
and liver-specific functionality was achieved by enhanced oxygen availability based on a 
prior modeling concept.

In Chapter 8, a three-dimensional full-scale macro model of the AMC-BAL was 
developed using an in vitro determined hepatocyte distribution. CFD simulations 
were performed to study the differences in oxygen availability between (1) micro vs. 
macro model, (2) hypothetical cell distributions vs. the in vitro determined hepatocyte 
distribution, and (3) equidistant vs. random capillary locations. Final simulations were 
performed to assess oxygen availability and outlet medium pO2 of the original as well as 
new configuration bioreactors with 2.2-fold thinner non-woven matrix and 2-fold more 
capillaries and oxygenated with two different values of medium pO2, either the standard 
150 mmHg or 300 mmHg. The experimentally measured in vitro values of medium pO2 



Chapter 15

298

(Chapter 7) were used to determine estimated oxygen consumption rates. Preferential 
flows observed near the core within the original configuration, were absent in the new 
configuration bioreactor. Oxygen availability was most optimal in the new configuration 
bioreactor with increased oxygenation gas pO2.

Part 3 - A view inside the AMC-BAL

A comprehensive understanding of the mechanisms that underlie hepatic differentiation 
inside a BAL device is obtained when functional, histological and gene expression 
analyses can be combined. In Chapter 9, a novel cell sampling technique was introduced 
to analyze adherent hepatocytes inside the AMC-BAL without the necessity of terminating 
the culture. This cell sampling principle is based on insertion of small pieces of non-woven 
matrix (T-bags) inside the bioreactor that can be removed to sample cells at any time point. 
Using this method we found that hepatocytes showed a tendency for de-differentiation 
shortly after seeding, but thereafter remained acceptably differentiated during 5 days of 
culture. Furthermore, partly impaired mitochondrial function was suggestive of local 
hypoxic regions that might trigger the observed metabolic changes in time, i.e. increased 
oxygen consumption and anaerobic glycolytic activity. Pro-apoptotic activity seemed to 
be balanced by anti-apoptotic activity. With this new cell sampling technique we were 
able to analyze for the first time dynamic processes of hepatocytes inside a BAL during 
culturing. 

The architecture of liver tissue is characterized by structural and functional zones, i.e. 
periportal and pericentral zones. Hepatocytes located in these zones have different, often 
complementary, metabolic functions and can be discriminated by the content of specific 
enzymes related to the metabolic gradients. This relation between liver anatomy and 
liver function is called metabolic zonation. The AMC-BAL, however, is charged with a 
suspension of small aggregates of porcine hepatocytes lacking any form of zonation. In 
Chapter 10, the organization of porcine hepatocytes as well as the distribution of two 
zonally expressed enzymes, i.e. carbamoylphosphate synthetase (CPS) and glutamine 
synthetase (GS), were evaluated inside the AMC-BAL in time. GS expression was 
upregulated in time and preferentially expressed in hepatocytes adjacent to gas capillaries. 
Moreover, GS was expressed in formerly GS negative cells and in cells that were slightly 
swollen. We conclude that the induction of GS expression in the AMC-BAL is (1) 
independent of oxygen and HNF4α transcript levels, (2) possibly related to low substrate 
levels and/or (3) autocrine soluble factors and (4) might be related to cytoskeleton 
interactions associated with the Wnt/β-catenin signaling pathway. The AMC-BAL 
provides a new tool in studying the underlying mechanisms of hepatic zonation.
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The selection of a cell type for BAL systems for the treatment of patients with ALF is in 
part determined by issues concerning patient safety and cell availability. The success of 
clinical BAL application systems is, however, largely dependent on the functionality and 
stability of hepatocytes. In Chapter 11, a comparison between mature porcine hepatocytes 
(MPHs), mature human hepatocytes (MHHs) and fetal human hepatocytes (FHHs) was 
made. The results showed large differences between the three cell types. FHHs can be 
considered as a suitable cell type for pharmacological studies inside a bioreactor, whereas 
MHHs are the preferred cell source for loading a BAL device for clinical use, because 
of their high ammonia eliminating capacity and metabolic stability. MPHs, on the other 
hand, should be considered as the best alternative cell source for BAL application because 
of their high initial functionality, although their phenotypic instability urges application 
within one or two days after loading.

Part 4 - Human cell line and the AMC-BAL

Clinical use of BALs relies heavily on the development of human liver cell lines. In 
Chapter 12, the potential of the recently developed human fetal liver cell line cBAL111 
for application in the AMC-BAL was assessed. Laboratory-scale AMC-BAL bioreactors 
were loaded with 20 or 200 million cBAL111 cells and were cultured for 3 days. cBAL111 
eliminated ammonia at a rate up to 49% of that in primary porcine hepatocytes (PPH), 
despite a low (1.1%) urea production. Transcript levels of GS were 570% with respect to 
human liver, whereas genes of the urea cycle showed low expression. GS expression was 
confirmed immunohistochemically, and glutamine was produced by the cells. cBAL111 
eliminated galactose (90.1% of PPH) and lidocaine (0.1% of PPH) and produced albumin 
(6% of PPH). Human serum did not increase hepatic functions of cBAL111. In conclusion, 
cBAL111 showed liver-specific functionality when cultured inside the AMC-BAL and 
eliminated ammonia mainly by the activity of GS, and not through the urea cycle. To 
demonstrate the clinical potential of cBAL111 for BAL support, the ultimate test is to 
show improved survival in an animal model of ALF. Future research concerning cBAL111 
and its culture conditions should, however, focus on improving the differentiation grade 
or specific hepatic functions of the cells as well.

Hepatic encephalopathy (HE) is a neuropsychiatric syndrome that develops during severe 
liver insufficiency. The acute form of HE occurs as a crucial symptom of ALF. The 
etiology of HE, however, is still not completely elucidated and many hypotheses are 
proposed of which some are still under investigation. In Chapter 13, the function of 
biological and non-biological liver support systems (LSS) is discussed in relation to 
the most likely hypotheses of the multifactorial pathogenesis of HE. The most effective 
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treatment modalities in normalizing plasma and brain levels of causative factors of HE 
are albumin dialysis (non-biological LSS), isolated extracorporeal whole liver perfusion 
and BAL support (biological LSS). Albumin dialysis is logistically the easiest modality, 
because no viable liver cells are required. Multi-organ failure (MOF), in addition to HE, 
also contributes to the high mortality of ALF and, as shown in experimental animal studies 
using various ALF models, BAL treatment has proven to ameliorate complications of 
MOF. Furthermore, BAL devices should be able to stimulate liver regeneration, whereas 
albumin dialysis might remove important hormones and growth factors from the patient’s 
plasma. For these reasons BAL support remains the more attractive modality to tide 
patients with ALF and HE over to OLT or to own liver regeneration.

The ultimate test to demonstrate the clinical potential of cBAL111 for BAL support, is 
to show improved survival in an animal model of ALF. In Chapter 14, the efficacy of 
cBAL111 in laboratory-scale AMC-BAL bioreactors was evaluated in an experimental 
ALF model using rats with complete liver ischemia (LIS). No improvement in the survival 
time of LIS rats and no differences in blood ammonia levels as well as in the clinical 
grading of HE were observed after treatment with either cBAL111 bioreactors or empty 
bioreactors. Porcine hepatocytes appeared to have an advantageous effect on survival 
time, blood ammonia levels as well as the clinical HE score of ALF rats. However, only 
one experiment using porcine hepatocytes succeeded. After exposure to ALF plasma, 
ammonia elimination capacity of cBAL111 reversed into ammonia production, but urea 
production increased, whereas other liver specific functions did not change significantly. 
In conclusion, treatment with 250 million of cBAL111 cells in the AMC-BAL did not 
improve HE and survival time in LIS rats. The detrimental effect of the ALF plasma 
on the ammonia eliminating capacity of cBAL111 cells in the AMC-BAL may have 
influenced these outcomes. Extension of the experiment using 450 million cBAL111 cells 
is needed to validate the model and to draw conclusions on applicability of cBAL111 in 
BALs. Several aspects of the experimental model of LIS rats as a tool for BAL research 
need further evaluation.
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Samenvatting

‘Naar de toepassing van een humane levercellijn 
voor het gebruik in de AMC kunstlever’

Deel 1 - Introductie van de AMC-BAL

In Hoofdstuk 1 wordt beschreven dat vele kunstlevers (bioartificiële lever, BAL) zijn 
ontwikkeld in de afgelopen vier decennia. De kunstlever is ontwikkeld om de patiënt met 
acuut leverfalen (ALF) te overbruggen naar het moment dat er een lever ter beschikking 
komt voor transplantatie of tot diens lever voldoende is geregenereerd. Met behulp van 
dierexperimenteel onderzoek hebben onderzoekers met verscheidene BAL-systemen 
aangetoond dat het mogelijk is om de overlevingstijd van dieren met ALF significant 
te verlengen. Kunstlevers worden daarom beschouwd als de meest veelbelovende 
oplossing voor de behandeling van ALF. Een van deze kunstlevers is ontwikkeld in het 
Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (Nederland), de AMC-BAL. De AMC-
BAL is ontwikkeld om levercellen (hepatocyten) van het varken tijdelijk en onder laborat
oriumomstandigheden functioneel te houden. In een klinische fase 1 studie is aangetoond 
dat het gebruik van de AMC-BAL veilig is. Vanwege xenotransplantatie-gerelateerde 
problemen is de ontwikkeling van een humane levercellijn voor klinische BAL toepassing 
zeer belangrijk. De ideale humane levercellijn is veilig, heeft voldoende leverfuncties, en 
kan ongelimiteerd groeien zodat voldoende celmassa verkregen wordt. De ontwikkeling 
van een humane levercellijn met de combinatie van deze eigenschappen is echter moeilijk 
te bewerkstelligen in het laboratorium. Desondanks is in het AMC een nieuwe humane 
levercellijn ontwikkeld – de cBAL111 cellijn.

Dit proefschrift geeft een overzicht van bijna vier jaar onderzoek waarin de AMC-
BAL centraal staat in de overgang van het gebruik van varkenshepatocyten naar de 
toepassing van een humane levercellijn.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het AMC-BAL onderzoek dat uitgevoerd is in de 
periode tussen 1995 en 2004. De AMC-BAL wordt hierin nader beschreven als een systeem 
(bioreactor) dat bestaat uit een polycarbonaat behuizing waarin een driedimensionale, 
niet-geweven en hydrofiele (vocht aantrekkende) polyester mat rondom een massieve 
kern is gerold. Tussen deze matlagen bevindt zich een tweede mat met dunne hydrofobe 
(vocht afstotende) polypropyleen capillairen die in een parallelle rangschikking zorgen 
voor de zuurstofvoorziening naar de hepatocyten. De hepatocyten worden in de 
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bioreactor geladen via twee of drie laadpoorten en hechten zich vervolgens aan de mat en 
de gas capillairen. Het eerste prototype van de AMC-BAL was een kleine laboratorium 
bioreactor en is in de genoemde periode opgeschaald naar een groter, klinisch toepasbaar 
model (‘eerste generatie AMC-BAL’). Verbeteringen aan de configuratie van de eerste 
generatie AMC-BAL hebben ertoe geleid dat leverspecifieke functies, zoals ontgifting 
van bepaalde stoffen en synthese van eiwitten, van varkenscellen in de tweede generatie 
AMC-BAL stabieler en hoger waren onder laboratoriumomstandigheden (‘in vitro’). 
Vervolgens is aangetoond dat de AMC-BAL de overlevingstijd van kleine en grote dieren 
met ALF significant kan verlengen. In een klinische studie is uiteindelijk aangetoond 
dat ook de AMC-BAL veilig is voor toepassing op ALF patiënten. De behandeling van 
een ALF patiënt met een BAL is echter uiterst complex qua logistiek. Om het transport 
van een BAL vanuit het laboratorium naar het ziekenhuis te vereenvoudigen, zou een 
speciale lucht-gedreven perfusie pomp uitkomst kunnen bieden. Transport van een BAL 
op lagere temperaturen zou de logistiek nog eenvoudiger kunnen maken. Het succes van 
de toepassing van een BAL systeem blijft echter sterk afhankelijk van de ontwikkeling 
van een humane levercellijn.

Voor een goede vergelijking van verschillende BAL systemen, in het bijzonder voor 
de interpretatie van resultaten in wetenschappelijke publicaties, is het noodzakelijk om 
overeenstemming te bereiken met betrekking tot de kwantificatie van de hoeveelheid actieve 
hepatocyten (‘bioactieve massa’) en de wijze waarop een BAL systeem in het laboratorium 
wordt getest. In Hoofdstuk 3 worden verschillende methoden voor het bepalen van de 
bioactieve massa beschreven. Kwantificatie van de hoeveelheid varkenshepatocyten 
was het meest betrouwbaar en eenvoudig op basis van celpelletvolume. Correlaties 
tussen verschillende leverfunctie parameters, berekend aan de hand van 26 AMC-BAL 
bioreactoren, toonden aan dat ammoniakeliminatie de beste voorspellende parameter was 
voor de algehele functie van de AMC-BAL. De zuurstofconsumptie en ureumproductie 
hadden beide een redelijk voorspellende waarde en waren bovendien eenvoudig te 
bepalen. Lidocaine eliminatie was niet gecorreleerd met andere functieparameters, 
en dient daarom ook bepaald te worden. Tevens zijn verbeteringen aangebracht in de 
levercelisolatie procedure die, samen met de verbeteringen aan de configuratie van de 
AMC-BAL, hebben geleid tot een stabieler en significant verhoogde BAL functie.

BAL systemen die al klinisch worden toegepast zijn moeilijk met elkaar te vergelijken 
met betrekking tot de globale leverspecifieke functieparameters en klinische uitkomst. 
In Hoofdstuk 4 zijn twee klinische toegepaste BAL systemen met elkaar vergeleken: 
de ‘Modular Extracorporeal Liver Support (MELS) CellModule’ uit Berlijn 
(Duitsland) en de AMC-BAL. Beide systemen zijn onder gelijke omstandigheden in 
een laboratoriumomgeving getest. Over een periode van zeven dagen was de globale 
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leverspecifieke functie van beide systemen vergelijkbaar. De AMC-BAL vertoonde een 
significant hogere lidocaine eliminatie op dag 1 en 2, en een significant hogere trend voor 
de ammoniak eliminatie over een periode van zeven dagen. LDH lekkage uit de MELS 
CellModule was echter significant lager op dag 7.

De bewaaromstandigheden van een BAL systeem tijdens transport van het laboratorium 
naar het ziekenhuis zijn belangrijk. In Hoofdstuk 5 is de mogelijkheid onderzocht om de 
AMC-BAL, geladen met vers geïsoleerde varkenshepatocyten, tijdelijk te bewaren op een 
lage temperatuur (15oC). Leverspecifieke functies van de AMC-BAL waren onveranderd 
na een periode van 24 uur op 15oC. Langere bewaarperiodes (tot 110 uur) op lage 
temperaturen (15oC en 26oC) hadden echter een duidelijk negatief effect op de vitaliteit 
en leverfunctie van de cellen. We concluderen dat het mogelijk is om een BAL systeem, 
geladen met vers geïsoleerde varkenshepatocyten, voor 24 uur te bewaren op 15oC 
waardoor de logistiek rondom het transport van een BAL systeem wordt vereenvoudigd.

Deel 2 - Computer modelleren van de AMC-BAL

Langdurig kweken van vers geïsoleerde varkenshepatocyten in de AMC-BAL gaat 
gepaard met een stijging in de anaerobe glycolyse. Een computermodel van de AMC-
BAL kan inzicht geven in de lokale vloeistofdoorstroming en zuurstoftransport in de 
bioreactor. Met behulp van rekenkundige technieken en vloeistofdynamische simulaties 
kunnen parameters bepaald worden die belangrijk zijn voor het verbeteren van een BAL 
systeem. In Hoofdstuk 6 wordt de ontwikkeling beschreven van een driedimensionaal 
computermodel van de AMC-BAL op microniveau. Met behulp van simulaties en 
rekenkundige parameterstudies zijn verschillende mogelijkheden onderzocht in het 
micro-model om de beschikbaarheid van zuurstof voor de hepatocyten in de AMC-BAL 
te vergroten. Deze zuurstofbeschikbaarheid was optimaal na het verdubbelen van het 
aantal gascapillairen en het verhogen van de partiële zuurstofdruk in het oxygenatiegas. 
Deze informatie kan gebruikt worden om de kweekomstandigheden voor hepatocyten in 
de AMC-BAL te verbeteren. 

De aanbevelingen om de zuurstofbeschikbaarheid in de AMC-BAL te verhogen, zoals 
beschreven in Hoofdstuk 6, zijn in Hoofdstuk 7 experimenteel geëvalueerd. Bioreactoren 
met de originele configuratie en bioreactoren met de nieuwe configuratie (2.2x dunnere mat 
en dubbel aantal gascapillairen) werden geladen met vers geïsoleerde varkenshepatocyten 
en begast met verschillende gasmengsels resulterend in medium pO2 waarden van 135-
150 mmHg (standaard) of 235-250 mmHg. Bioreactoren met de nieuwe configuratie 
en medium pO2 van 250 mmHg hadden een significant verlaagde lactaatproductie en 
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glucoseconsumptie, 60% hogere leverspecifieke functies en verhoogde transcriptieniveaus 
van vijf leverspecifieke genen ten opzichte van de bioreactor met normale configuratie 
en standaard kweekomstandigheden. De verandering in configuratie en de verhoging in 
medium pO2 droegen beide evenveel bij aan de genoemde verbeteringen. We concluderen 
dat naar aanleiding van het voorgaande micro-computermodel een hogere metabole 
stabiliteit en leverspecifieke functie is verkregen door de zuurstofbeschikbaarheid in de 
AMC-BAL te verhogen.

In Hoofdstuk 8 wordt beschreven hoe een volledig driedimensionaal macro 
computermodel van de AMC-BAL, inclusief een realistische in vitro celdistributie, is 
ontwikkeld. Met behulp van rekenkundige technieken en vloeistofdynamische simulaties 
is de zuurstofbeschikbaarheid in verschillende situaties vergeleken: (1) tussen het 
micro en macro computermodel, (2) tussen een hypothetische celdistributie versus 
de in vitro bepaalde celdistributie, en (3) tussen configuraties met gas capillairen op 
gelijke of willekeurige afstand van elkaar. Vervolgens zijn simulaties uitgevoerd om de 
zuurstofbeschikbaarheid en medium pO2 te bepalen van de vier groepen bioreactoren 
uit Hoofdstuk 7, d.w.z. bioreactoren met de originele configuratie en bioreactoren met 
de nieuwe configuratie (2.2x dunnere mat en dubbel aantal gascapillairen) begast met 
verschillende gasmengsels resulterend in medium pO2 waarden van 135-150 mmHg 
(standaard) of 235-250 mmHg. De experimenteel gemeten pO2 waarden uit Hoofdstuk 
7 zijn tevens gebruikt om - retrospectief - de zuurstofconsumptie snelheid (Vm) van de 
hepatocyten in de betreffende bioreactoren te berekenen. Met behulp van dit volledig 
driedimensionaal macro-computermodel van de AMC-BAL werd aangetoond dat er 
een preferentiële stroming is nabij de core in de bioreactor met de originele configuratie 
die afwezig is in de bioreactor met de nieuwe configuratie. Zuurstofbeschikbaarheid 
was het meest optimaal in de bioreactor met de nieuwe configuratie met verhoogde 
zuurstofbegassing.

Deel 3 - Een blik in de AMC-BAL 

Een juiste interpretatie van de differentiatiegraad van hepatocyten in de AMC-BAL 
kan alleen verkregen worden als functionele, histologische en genexpressie analyses 
worden gecombineerd. Om deze analyses uit te voeren zijn monsters van hepatocyten 
uit de AMC-BAL nodig. In Hoofdstuk 9 wordt een nieuwe manier geïntroduceerd om 
hechtende hepatocyten uit de AMC-BAL te verwijderen zonder dat de bioreactorkweek 
wordt beëindigd. Kleine reepjes matrix (‘T-bags’) worden geplaatst in de bioreactor voor 
het beladen en kunnen - met hepatocyten - verwijderd worden op elk gewenst moment 
voor verdere analyse. Met behulp van deze methode werd aangetoond dat hepatocyten 
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direct na het laden in de bioreactor een neiging hebben tot dedifferentiatie, maar dat 
daarna de differentiatiegraad van hepatocyten redelijk stabiel blijft gedurende vijf dagen 
kweken in de AMC-BAL. Tevens werd aangetoond dat de mitochondriale functie 
gedeeltelijk was verminderd wat kan duiden op lokale hypoxie. Dit verklaart mogelijk de 
geobserveerde metabole veranderingen, zoals verhoogde zuurstofconsumptie en anaerobe 
glycolytische activiteit. Pro-apoptotische activiteit leek in evenwicht te zijn met de anti-
apoptotische activiteit. Met behulp van deze nieuwe methode is het mogelijk om voor het 
eerst de dynamische cellulaire processen van hepatocyten in een BAL tijdens de kweek 
te volgen.

De opbouw van leverweefsel wordt gekenmerkt door structurele en functionele zones; 
de periportale en pericentrale zones. De hepatocyten die gelokaliseerd zijn in deze zones 
hebben verschillende, vaak complementaire, metabole functies en kunnen worden herkend 
aan de aanwezigheid van specifieke eiwitten die gerelateerd zijn aan metabole gradiënten. 
Deze relatie tussen de anatomie van de lever en specifieke leverfuncties wordt metabole 
zonatie genoemd. In de AMC-BAL is echter de metabole zonatie volledig verstoord, 
omdat de AMC-BAL wordt geladen met een suspensie van hepatocyten verkregen na 
een levercelisolatie. In Hoofdstuk 10 wordt beschreven hoe in de tijd losse hepatocyten 
zich organiseren in de AMC-BAL en op welke manier de distributie van twee in vivo 
gezoneerde eiwitten (CPS, carbamoylphosphate synthetase; GS, glutamine synthetase) 
zich ontwikkelt. GS expressie werd gedurende de kweek opgereguleerd en was 
voornamelijk gelokaliseerd in hepatocyten die zich rondom de gascapillairen bevonden. 
Tevens bleek GS tot expressie te komen in voorheen GS-negatieve hepatocyten die in de 
tijd een lichte zwelling ondergingen. We concluderen dat de inductie van GS expressie 
in de AMC-BAL (1) onafhankelijk is van zuurstof en HNF4α expressie, (2) mogelijk 
gerelateerd is aan lage substraatniveaus en/of (3) autocriene oplosbare factoren, en (4) 
mogelijk gerelateerd is aan veranderingen in het cytoskelet die weer geassocieerd kunnen 
zijn met de Wnt/β-catenin signaaltransductie route. De AMC-BAL kan als een nieuw 
onderzoeksinstrument beschouwd worden voor de onderliggende mechanismen van 
metabole zonatie.

Veiligheidsoverwegingen en beschikbaarheid van relatief grote celmassa’s zijn belangrijke 
criteria voor de selectie van een bepaald celtype voor BAL systemen ter behandeling van 
patiënten met ALF. Het succes van klinisch toepasbare BAL systemen is echter voor een 
groot deel afhankelijk van de functionaliteit en stabiliteit van de gebruikte hepatocyt. 
In Hoofdstuk 11 wordt een vergelijking gemaakt tussen mature varkenshepatocyten, 
mature humane hepatocyten en foetale humane hepatocyten. De resultaten laten grote 
verschillen zien tussen de drie celtypen. Foetale humane hepatocyten bleken geschikt 
voor farmacologische studies in een BAL, terwijl mature humane hepatocyten hoge 
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ammoniakeliminatie en metabolische stabiliteit vertoonden en dus het meest geschikt 
zijn voor een BAL systeem met klinische toepassing. Mature varkenshepatocyten vormen 
echter het beste alternatief voor klinische BAL toepassing vanwege de hoge functionaliteit 
en grote beschikbaarheid. De fenotypische instabiliteit van mature varkenshepatocyten 
zal echter moeten leiden tot snelle klinische toepassing binnen twee dagen.

Deel 4 - Humane cellijn en de AMC-BAL

Klinische toepassing van BAL systemen is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van een 
humane levercellijn. In Hoofdstuk 12 wordt onderzocht wat de potentie is van de recent 
ontwikkelde humane foetale levercellijn cBAL111 voor de toepassing in de AMC-BAL. 
Kleine laboratorium AMC-BAL bioreactoren werden geladen met 20 of 200 miljoen 
cBAL111 cellen en gekweekt voor drie dagen. Ondanks een lage ureum productie (1.1% 
van mature varkenshepatocyten (MVH)) was de ammoniak eliminatie 49% ten opzichte 
van MVH. Het mRNA niveau van glutamine synthetase (GS) was 570% ten opzichte 
van humane lever, terwijl het mRNA niveau van genen van de ureumcyclus laag was. 
GS expressie is tevens aangetoond met behulp van immunohistochemische technieken 
en door de productie van glutamine. Daarnaast elimineerde cBAL111 galactose (90.1% 
van MVH) en lidocaine (0.1% van MVH), en produceerde cBAL111 albumine (6% van 
MVH). Humaan serum had geen invloed op de hepatische functies van cBAL111. We 
concluderen dat cBAL111, gekweekt in de AMC-BAL, leverspecifieke functies heeft 
waarbij de ammoniakeliminatie voornamelijk tot stand komt door de aanwezigheid 
en activiteit van GS en nauwelijks via de ureumcyclus. Om de klinische potentie van 
cBAL111 voor BAL toepassing aan te tonen, zal cBAL111 een verlenging van de 
overlevingstijd in een ALF diermodel moeten bewerkstelligen. Toekomstig onderzoek 
met betrekking tot cBAL111 en de kweekomstandigheden zal zich voornamelijk moeten 
richten op het verbeteren van de differentiatiegraad en/of specifieke hepatische functies 
van cBAL111.

Hepatische encefalopathie (HE) is een neuropsychiatrisch syndroom dat zich ontwikkelt 
gedurende ernstig leverfalen. Acute HE is een cruciaal symptoom van ALF. De 
etiologie van HE is echter niet volledig bekend en vele hypothesen zijn geformuleerd 
waarvan enkele nog steeds worden onderzocht. In Hoofdstuk 13 wordt de werking 
van biologische en niet-biologische leverondersteunende systemen (LSS) beschreven 
in relatie tot de meest waarschijnlijke hypothesen van de multifactoriële pathogenese 
van HE. De meest effectieve behandelingen voor het normaliseren van concentraties van 
oorzakelijke factoren in het plasma en de hersenen zijn albuminedialyse (niet-biologisch 
LSS), geïsoleerde extracorporele leverperfusie en BAL behandeling (biologische LSS). 
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Albuminedialyse is qua logistiek de meest eenvoudige behandeling, omdat geen levende 
hepatocyten nodig zijn. Naast HE draagt multi-orgaanfalen (MOF) sterk bij aan de hoge 
mortaliteit van ALF. In experimentele studies met ALF diermodellen is aangetoond dat 
BAL behandeling de complicaties ten gevolge van MOF vermindert. Daarnaast zou een 
BAL systeem in staat moeten zijn leverregeneratie te stimuleren, terwijl albuminedialyse 
belangrijke hormonen en groeifactoren uit het plasma van de patiënt verwijdert. We 
concluderen daarom dat BAL systemen de meest attractieve behandelingsvorm is om 
patiënten met ALF en HE te overbruggen naar levertransplantatie of regeneratie van de 
eigen lever.

Het potentieel van cBAL111 voor klinische toegepasing in een BAL systeem kan 
bewezen worden door middel van verlenging van de overlevingstijd in een ALF 
diermodel. In Hoofdstuk 14 wordt de werkzaamheid van 250 miljoen cBAL111 in kleine 
laboratorium AMC-BAL bioreactoren onderzocht met behulp van een experimenteel 
ALF model waarbij de lever van ratten volledig ischemisch (LIS ratten) is gemaakt. 
Na behandeling met lege bioreactoren en cBAL111 bioreactoren werd geen verschil 
gevonden in overlevingstijd, ammoniakwaarden in het bloed en klinische HE gradering 
in de ALF ratten. Dit werd wel gevonden met een bioreactor geladen met 450 miljoen 
mature varkenshepatocyten. Echter, slechts één experiment met varkenshepatocyten 
was gelukt. Na in aanraking gekomen te zijn met ALF plasma veranderde de ammoniak 
eliminatie van cBAL111 in een ammoniakproductie en bleek de ureum productie iets 
verhoogd. Andere leverspecifieke functies bleven onveranderd. We concluderen dat, in 
tegenstelling tot 450 miljoen varkenshepatocyten, een BAL behandeling met 250 miljoen 
cBAL111 cellen geen verbetering in HE en overlevingstijd opleverde. Het nadelige 
effect van ALF plasma op de ammoniakeliminatie van cBAL111 kan hiervan de oorzaak 
zijn. Een uitbreiding van de studie met meer experimenten waarbij varkenshepatocyten 
worden gebruikt, is wellicht nodig om harde conclusies te trekken met betrekking tot de 
klinische toepasbaarheid van cBAL111 voor BAL behandeling. Verschillende aspecten 
met betrekking tot het ALF model dienen verder te worden uitgezocht voordat dit model 
in de toekomst voor verder BAL onderzoek wordt gebruikt.


