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NEDERLANDSE SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Samenvatting
Acuut leverfalen (ALF) en acuut op chronisch leverfalen (ACLF) zijn syndromen die beiden een 
hoge mortaliteit kennen, variërend van 30% tot 96% afhankelijk van de ernst van de ziekte 
en of een patiënt in aanmerking komt voor levertransplantatie  [1, 2]. Levertransplantatie is 
een in opzet curatieve behandeling voor leverfalen, echter niet iedere patiënt komt hiervoor 
in aanmerking, en ook is er niet altijd op tijd een donorlever beschikbaar. Zelfs als een 
donorlever wel beschikbaar is, dan blijkt dat de overleving na een spoed levertransplantatie 
lager is dan na een electieve ingreep; dit heeft waarschijnlijk te maken met een slechtere 
neurologische en ontstekingsstatus van patiënten in de acute setting. Uit bovenstaande 
volgt dat er een noodzaak bestaat voor leverondersteunende therapie. Er is op verschillende 
manieren getracht om tegemoet te komen aan deze behoefte, onder andere middels hoog-
volume plasma-wisseltransfusie, artificiële leverondersteuning en bioartificiële lever (BAL)-
ondersteuning. Van deze therapieën is alleen van de eerste in een gerandomiseerde studie 
een positief effect op de overleving aangetoond: ongeveer 10% absoluut risicoreductie van 
ziekenhuismortaliteit in ALF patiënten in de intention-to-treat analyse [3].

Sinds het begin van de jaren 1990 wordt in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te 
Amsterdam gewerkt aan de AMC-BAL.  Het systeem was oorspronkelijk was gebaseerd 
op primaire varkenslevercellen en had het stadium van klinische toepassing in een Fase 1 
studie bereikt, toen er een Europees moratorium op xenotransplantatie van kracht werd dat 
een einde maakte aan het verdere gebruik van dierlijke cellen in BALs. Dit luidde het begin in 
van een zoektocht naar een geschikte proliferatieve humane celbron, welke uiteindelijk werd 
gevonden in de bipotente levervoorlopercellijn HepaRG. Met een studie op een rattenmodel 
van ALF middels totale leverischemie werd effectiviteit van een laboratorium-schaal HepaRG-
AMC-BAL op overlevingsduur bewezen [4]. Het hoofddoel van dit proefschrift was om de 
HepaRG-AMC-BAL verder te ontwikkelen in de richting van klinische toepasbaarheid. 
 
DEEL I van dit proefschrift geeft een inleiding over het AMC-BAL systeem en de selectie 
van celbronnen voor BAL systemen.

Hoofdstuk 1 begint met een introductie over de definities, oorzaken en huidige 
therapeutische opties voor ALF en ACLF. Daarna wordt de AMC-BAL geïntroduceerd met 
een korte geschiedenis van de ontwikkeling en de selectie van de huidige celbron: HepaRG. 

Hoofdstuk 2 betreft een literatuuronderzoek naar beschikbare celbronnen voor BALs. 
Eerst beschreven we welke eisen er worden gesteld aan cellen voor gebruik in een BAL 
bedoeld voor klinische toepassing of in vitro toepassingen, zoals medicijnveiligheidstests. 
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We concludeerden dat voor beiden een hoge graad van levercel-differentiatie onontbeerlijk 
is, en dat de voornaamste verschillen in eisen tussen de twee toepassingsgebieden liggen 
op de economische haalbaarheid van celmassa productie voor klinische toepassing en de 
heterogene genetische achtergrond voor in vitro toepassingen.

Daarna behandelden we de beschikbare levercelbronnen: primaire levercellen, lever cellijnen 
en uit stamcellen opgekweekte levercellen. We hebben een literatuur search gedaan op 
‘hepatocyte like cells’, voortgekomen uit geïnduceerd pluripotente stamcellen (iPSCs), en hun 
gerapporteerde differentiatiegraad en functionele capaciteit vergeleken. Bij een substantieel 
deel van de publicaties ontbraken essentiële gegevens, en in de gevallen waar deze data wel 
gerapporteerd werden, bleek dat de functionele capaciteit enkele ordes van grootte lager 
uitviel dan in het geval van primaire levercellen en HepaRG cellen.

We concludeerden dat HepaRG cellen momenteel de meest geschikte celbron vormen 
voor toepassing in een klinische BAL, en dat er geen proliferatieve celtypen beschikbaar 
zijn die primaire levercellen op alle eigenschappen volwaardig kunnen vervangen. 
 
In DEEL II van dit proefschrift karakteriseerden we HepaRG cellen als BAL-biocomponent 
onder uiteenlopende kweekomstandigheden.

In Hoofdstuk 3 vergeleken we de cellijn HepaRG met  de HepG2 kloon C3A, welke 
momenteel wordt toegepast in een BAL systeem in een Fase 3 klinische studie, maar 
waarvan weinig openbare data beschikbaar waren.

Beide cellijnen werden in monolaag en laboratoriumschaal BALs opgekweekt en vergeleken 
met betrekking tot leverfunctionaliteit en transcriptniveaus  van lever-specifieke genen. 
HepaRG cellen presteerden beter dan CA cellen op eiwitsynthese, ammoniakdetoxificatie 
en xenobiotisch metabolisme  in beide kweekmodaliteiten. Opvallend was dat zowel 
HepaRG- als C3A cellen aanzienlijk beter presteerden in BALs vergeleken met monolagen. 
Zo was er in C3A BAL-kweken bijvoorbeeld sprake van melkzuurconsumptie in plaats 
van -productie, zoals gevonden in monolagen, en alleen in BAL-kweken was er in C3A 
cellen ureumcyclusactiviteit aantoonbaar . De hoofdconclusie uit deze vergelijking was 
dat HepaRG cellen superieur zijn aan C3A cellen als biocomponent voor een BAL. 
 
Hoofdstuk 4 gaat in op de observatie dat zowel HepaRG als C3A cellen een hogeren 
differentiatiegraad bereiken in BALs vergeleken met monolagen. We voerden een ‘whole 
genome  microarray’ analyse uit op HepaRG cellen gekweekt in tweedimensionale monolagen 
en in BALs, en vonden dat expressie van genen gerelateerd aan mitochondriale biogenese 
het meest verschilden  tussen de groepen, met een hogere expressie in de BAL-gekweekte 
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HepaRG cellen. Toegenomen mitochondriale biogenese werd bevestigd door een toename 
van mitochondriën, mitochondriale membraanpotentiaal, eiwitexpressie van mitochondriale 
oxidatieve fosforylering complexen en transcriptniveaus van mitochondriaal gecodeerde 
genen in BAL versus monolaag kweken.

De drie meest voorname verschillen tussen BAL- en monolaagkweken zijn: pericellulaire 
zuurstofconcentratie, mediumperfusie en 3D versus 2D configuratie. We toonden aan dat deze 
drie factoren afzonderlijk bijdroegen aan een toename van mitochondriale biogenese. Tenslotte 
vonden we dat BAL-kweken ook de mitochondriale biogenese van C3A cellen stimuleerde, 
naast dat van HepaRG cellen, wat aangeeft dat het een breder voorkomend fenomeen betreft. 
 
In Hoofdstuk 5 gingen we dieper in op het effect van zuurstofvoorziening op HepaRG 
levercel differentiatiegraad in monolaag kweken. We lieten zien dat HepaRG cellen die onder 
zuurstofarmte (5% zuurstof) werden gekweekt zich niet ontwikkelden tot levercel, maar meer 
op levervoorlopercellen leken, een observatie die wordt ondersteund door expressie van 
stamcel marker SOX9. Het is aannemelijk dat dit fenomeen wordt gereguleerd door zuurstof-
responsieve factoren; we toonden voor één van deze factoren, Hypoxia-inducible factor 
1-alpha (HIF1α), aan dat het eiwit niveau hoger was in de zuurstofarme kweken vergeleken 
met de kweken onder normale zuurstofspanning.

HepaRG cellen verliezen het vermogen om in levercellen te differentiëren rond passage 20 
vanaf isolatie. We toonden aan dat HepaRG cellen die worden gekweekt onder hypoxie hun 
differentiatiepotentiaal behouden tot in ieder geval enkele passages na de 20e.

HepaRG cellen die onder hoge zuurstofrijke omstandigheden (40% zuurstof) werden 
gedifferentieerd oogden morfologisch meer als levercellen, vertoonden toegenomen levercel 
functionaliteit en een toename van nucleaire expressie van de levercel transcriptie factor 
‘CCAAT/enhancer-binding protein alpha’ (CEBPα) vergeleken met kweken onder normale 
zuurstofvoorziening. Deze bevindingen werden ook in C3A cellen gereproduceerd. We 
analyseerden de transcriptomen van  HepaRG cellen die werden gedifferentieerd onder 
normale of hoge zuurstofvoorziening  middels ‘whole genome  microarray’ analyse. Slechts 
240 (van 23.223) probes kwamen differentieel tot expressie, waaronder enkele bekende lever-
specifieke transcriptie factoren. De discrepantie tussen de toename in levercel-specifieke 
functies en de grotendeels onveranderde transcriptionele activiteit duidt erop dat de effecten 
van hyperoxie op levercel differentiatie grotendeels post-transcriptioneel van aard zijn.  
 
In Hoofdstuk 6 bestudeerden we het effect van bloedplasma op HepaRG cellen. Eerst 
toonden we aan dat bloedplasma van gezonde donoren een dosisafhankelijk toxisch 
effect op HepaRG cellen in monolagen had. Binnen enkele uren decimeerden transcript 
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niveaus van diverse hepatische genen, later gevolgd door levercel-specifieke functies. 
Noemenswaardig is dat na blootstelling tot en met 16 uur geen verlies van viabiliteit optrad. 
Blootstelling van de cellen aan verschillende fracties van humaan bloedplasma toonde 
aan dat de toxische effecten werden gemedieerd door warmte-resistent(e) albumine-
gebonden en (deels) hydrofobische bestandsde(e)l(en). ‘Whole genome  microarray’ 
analyse op HepaRG monolagen die werden blootgesteld aan humaan plasma gedurende 
30 minuten tot 8 uur toonde aan dat er binnen enkele uren een dramatisch verlies van 
hepatische gen-transcriptie optrad. Deze daling correleerde met opregulatie van target 
genen van nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB), een 
regulator van onder andere pro-inflammatoire cytokinerespons. HepaRG cellen die in BALs 
werden geweekt bleken minder gevoelig voor het toxische effect van humaan plasma, 
en de repressie van hepatische gen transcriptie bleek grotendeels reversibel na 16 uur 
blootstelling. Het beschermende effect van BAL-kweek bleek grotendeels toe te schrijven 
te zijn aan medium perfusie en 3D configuratie. Aangezien er geen humaan ALF plasma 
beschikbaar was, werden HepaRG kweken ook nog blootgesteld aan ALF-varkensplasma, 
wat een mitotoxisch effect sorteerde bovenop het toxische effect van gezond varkensplasma. 
 
In DEEL III van dit proefschrift werd de HepaRG-AMC-BAL klaargemaakt voor preklinische 
en klinische toepassing.

In Hoofstuk 7 beschreven we hoe de HepaRG-AMC-BAL werd opgeschaald en hoe het 
logistieke proces rondom kweek en transport werd gestroomlijnd. Ten eerste diende het 
efficiënt proces voor expansie en preservatie van HepaRG cellen te worden ontwikkeld. We 
toonden aan dat HepaRG cellen kunnen worden geëxpandeerd middels het HyperflaskTM 
kweekplatform, om vervolgens in grote hoeveelheden gecryopreserveerd te worden, waarna 
de cellen vanuit cryo-opslag direct in de BAL geladen kunnen worden. In de BAL ondergingen 
de cellen vervolgens nog twee populatieverdubbelingen.

Ten tweede werden de BAL-kweken opgeschaald van 9mL naar 540mL volume-inhoud, 
zonder verlies van functionaliteit, wanneer er werd gecorrigeerd voor biomassa.  Daarnaast 
kwantificeerden we aminozuurdepletie gedurende de kweekperiode om  een ‘fed-batch 
medium toedienings systeem tijdens BAL-kweek op te zetten. 

Ten derde werd onderzocht onder welke condities de BALs van productieplaats naar het bed 
van de patiënt konden worden vervoerd zonder verlies van functionaliteit. In eerste instantie 
onderzochten we cryopreservatie en zowel hypotherme als subnormotherme preservatie van 
de geladen BAL. Helaas leidden alle drie deze strategieën tot een onacceptabel verlies van 
functionaliteit. Om toch transport zonder functieverlies te kunnen faciliteren ontwikkelden 

9
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wij een transport unit die tenminste 24 uur lang in een constante temperatuur en continue 
gas- en mediumperfusie kan voorzien.

Tenslotte werd de tumorgeniciteit van HepaRG cellen beoordeeld in immuundeficiënte 
muizen; geen van de dieren die werden geïnjecteerd met HepaRG cellen ontwikkelden 
tumoren tegenover 67% van de dieren in de positieve controlegroep.

Conclusies
Het doel van dit proefschrift was om de HepaRG-AMC-BAL beter te leren begrijpen en verder 
te ontwikkelen richting klinische toepassing. We hebben inzichten verkregen in de invloed van 
3D configuratie, zuurstofvoorziening, temperatuur, mediumdepletie en plasmablootstelling 
op de cellen en we hebben deze kennis succesvol ingezet om de HepaRG-AMC-BAL op te 
schalen naar klinisch formaat en om een transport unit te ontwikkelen.
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Mijn promotor Prof. dr. T.M. van Gulik. Beste Thomas, ik heb veel bewondering voor hoe je 
uit een ogenschijnlijk oneindige hoeveelheid energie put om klinische, wetenschappelijke en 
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te vinden in zowel hun wetenschappelijke als verdere klinische loopbaan, maar je deur staat 
altijd open. Als je een manuscript of abstracts ter revisie kreeg (al dan niet krap gepland) 
volgde je commentaar vaak nog dezelfde dag, of anders nacht.

Mijn co-promotor dr. R.A.F.M Chamuleau. Beste Rob, capo dei capi van de kunstlevergroep. 
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het je waarschijnlijk de nodige nachten slaap gekost. Op naar nog eens 5 jaar AMC-BAL 
onderzoek?

Mijn co-promotor en kamergenoot dr. R. Hoekstra. Beste Ruurdtje, met recht de motor van 
de kunstlevergroep te noemen, draait niet op diesel maar op koffie met melk en zelfgestookte 
Houzo.  Dank voor het wegwijs maken in de wereld van de wetenschap en je eindeloze 
geduld bij het reviseren van mijn stukken. ‘Schrik niet van alle rode tekst’, en ‘ga er nog eens 
goed doorheen, want dit en dit is nog niet consistent’ waren de gebruikelijke inleiding en 
afsluiting. Hoewel ik waarschijnlijk nooit zo precies ga worden als jij ben ik toch een eindje 
de goede richting opgeschoven. Ik zou iedere promovendus een Ruurdtje gunnen.

Overige leden van de BAL-groep (in order of appearance): Erik, dank voor de vele uren die 
je in de celkweek hebt doorgebracht om biomassa te kweken en voor de vele uren die je 
achter de computer en de telefoon hebt doorgebracht om alle benodigdheden daarvoor 
te organiseren. Je doet het vast heel goed bij de IVF afdeling. Aziza, veel succes met de 
laatste loodjes van jouw promotie! Vincent, dank voor je hulp bij moeilijke protocollen en een 
introductie in de wereld van exclusieve chocolade. Koen en Chun-Jin: dank voor jullie inzet 
zeven dagen per week in de periode dat we de klinische BALs produceerden in Amsterdam 
en gebruikten in Edinburgh, zonder jullie vele tochtjes op de ferry was het niet gelukt.
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De onderzoekers op het chirurgisch lab: Eva, Floor, Ivo, Jimme, Joost, Julia, Kasia, Mans, 
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handen. Albert, de vriendelijke reus met de bulderende lach die altijd wel iemand kent bij 
een interne dienst om de processen glad te strijken, en ook nog eens de enige is die in het 
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