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Groepsaanpak in de risicobeoordeling van chemische stoffen

Basisconcept voor groepering van chemische stoffen

Een gelijkende chemische structuur & toxicofoor voorspelt eenzelfde

toxicologisch profiel (met mogelijk verschil in potentie).



Groepsaanpak in de risicobeoordeling van chemische stoffen

Beoordeling van de groep als geheel

Polycyclisch aromatische koolwaterstoffen (PAK)

Beoordeling van individuen in de groep

Diisocyanaten

Met behulp van read-across vanuit ‘geschikte‘ bron stof(fen) in de groep

Dioxines

Met behulp van een modelstof en optelling van ‘relatieve potentie (TEF)‘ waarden

Voorbeelden van chemische groepen

Chemische categorieën in US.EPA TSCA 

Chemische categorieën in OECD guidance

Definities groepering in ECHA guidance



Groepering en read-across

Is voor een chemische stof het toxiciteitsprofiel onbekend?

Zoek stoffen met vergelijkbare chemische structuur mét bekend

toxiciteitsprofiel (‘bron stof‘) en onderzoek de read-across mogelijkheid

Dit is een alternatieve manier van vaststelling van het toxiciteitsprofiel

van de stof: nl. het vermijden van stof-specifieke dierstudies

zoek m.a.w. de

bijbehorende

groep



Fysisch-chemisch verwante alternatieven

Read-across workflow
ENV/JM/MONO (2014)

Series on T&A, No.194

RAAF (2017)

RAX:  Read-across

Guidance Chapter R.6 (2008)

Practical Guide 6 (2012)

Genereer 

NAM data

groepeer en read-across op basis van vergelijkbare biologische respons in vitro→



Groepering en read-across

Is voor een chemische stof het toxiciteitsprofiel onbekend?

Zoek stoffen met vergelijkbare chemische structuur mét bekend

toxiciteitsprofiel (‘bron stof‘) en onderzoek de read-across mogelijkheid

Dit is een alternatieve manier van vaststelling van het toxiciteitsprofiel

van de stof: nl. het vermijden van stof-specifieke dierstudies

zoek m.a.w. de

bijbehorende

groep

→ 2 voorbeelden van read-across:  wat leert ons dit over

1) deze optie van identificatie van een toxiciteitsprofiel, en

2) groepen, groeperen en groepsaanpak?

:



Methylpentaanzuur

Methylhexaanzuur

Ethylhexaanzuur

Propylheptaanzuur

Ethylbutaanzuur

Propylpentaanzuur

Gegevens over ontwikkelingstoxiciteit ontbreken

toxisch

niet toxisch

Read-across voorbeeld 1

Zijn 2-vertakte alifatische carbonzuren geschikte bronstoffen cq geschikte groep? 

in vivo OECD 414 en 414-gelijkende testen



Methylpentaanzuur

Methylhexaanzuur

Ethylhexaanzuur

Propylheptaanzuur

Ethylbutaanzuur

Propylpentaanzuur

Gegevens over ontwikkelingstoxiciteit ontbreken
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niet toxisch

Read-across voorbeeld 1

Zijn 2-vertakte alifatische carbonzuren geschikte bronstoffen cq geschikte groep? 

in vivo OECD 414 en 414-gelijkende testen

Structuurgelijkheid alleen is niet voldoende om de geschikte bronstof voor read-across te vinden!



New Approach Methods (NAM):

In vitro batterij modellen voor ontwikkeling & reproductie toxiciteit

In vitro & in silico modellen voor metabolisme & toxicokinetiek

Modellen voor statistische data integratie



New Approach Methods (NAM)

In vitro batterij modellen voor ontwikkeling & reproductie toxiciteit
ReProTect

Zebravis Embryo Test (ZET)

Humaan neuronaal stamcel differentiatie model (UKN1)

Muis embryo stamcel differentiatie model (mEST)

CALUX reporter test panel (CALUX)ChemScreen

ReProTect / ChemScreen:  “a minimal essential battery”



New Approach Methods (NAM)

EU-ToxRisk
In vitro & in silico modellen voor metabolisme & toxicokinetiek

CALUX, 

UKN1,

mEST

ZET

voor bepaling ‘vrije’ cellulaire concentratie



Groeperen: op basis van structuur én biologische respons

Gerangschikt naar ketenlengte:
Methylpentaanzuur



Biologische respons in NAM

in vitro (vrije) EC10 waarden



in vitro (vrije) LEC waarden

Biologische respons in NAM

>HD: geen respons bij hoogst geteste dosis



in vitro (vrije) EC10 en LEC waarden

Conclusies uit deze in vitro batterij respons:

- in vitro respons weerspiegelt in vivo respons

- respons profiel doelstof meest gelijkend op ethylbutaanzuur: geen ontwikkelingstoxicant

- zelfde conclusie uit statistische data integratie modellen (Bayesian, Dempster-Schafer) 

- ‘toxische groep is subgroup chemische groep’ 

Biologische respons in NAM / voorbeeld 1



Read-across voorbeeld 1:  AOP kennis zeer beperkt

Neurale buis defecten:

Craniofaciale vervorming:

Ontwikkelings effecten:



Voorbeeld 1:  remming Histone DeACetylase (MIE)  

Conclusies uit deze in vitro HDAC inhibitie respons:

- in vitro respons weerspiegelt in vivo respons

- respons profiel doelstof: geen ontwikkelingstoxicant

in vitro (vrije) EC10 en LEC waarden HDAC inhibitie



Ethylbutaanzuur

Ethylhexaanzuur Propylpentaanzuur

Gegevens over chronische toxiciteit ontbreken

Read-across voorbeeld 2

Zijn 2-vertakte alifatische carbonzuren geschikte bronstoffen cq de geschikte groep? 

Pivaline zuur

90-d studies:

rat & muis:

LD: lever hypertrofie 
en 
gewichtstoename

diverse studies:

rat & muis:

LD: lever steatose
(microvesiculair)

28-d studie:

rat:

LD, MD andere effecten
HD lever gewichtstoename

Lever steatose!
Geen

lever steatose!
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Structuurgelijkheid alleen is niet voldoende om de geschikte bronstof voor read-across te vinden!



Genereren in vitro data



New Approach Methods (NAM):

In vitro batterij modellen voor chronische toxiciteit
SEURAT-1 

NB. Dit voorbeeld betreft een kritisch effect met goede kennis van de AOP

Primair humaan hepatocyt model (PHH)

HepG2 levercel model (HepG2; BAC GPF reporter panel)

HepaRG levercel model (HepaRG; 3D pheroids)

RPTEC niercel model (proximale tubulus; RPTEC)

CALUX reporter test panel (CALUX)

Passende in vitro & in silico modellen voor metabolisme & toxicokinetiek



MIE/vroege KE  testen

Genereren in vitro data
AOP (network) voor steatose

NAM modellen

Late KE testen



Groeperen: op basis van structuur én biologische respons

Lever steatose!
Geen 

lever steatose!

Doelstof
Ethylbutaanzuur Propylhexaanzuur

Gerangschikt naar ketenlengte:

EBA PHAPVA PPA EHA

NB. Hier veel structuuranalogen (zónder in vivo data) toegevoegd om ‘trend’ te exploreren.



MIE/vroege KE:   CALUX (+) & HepG2 (+) reportersx

PVA inactief

VPA actief PXR, PPAR-a,
en SRXN1

EHA actief PXR, PPAR-a,
SRXN1, en Nrf2

EBA actief PPAR-a

PHA actief PXR, PPAR-a,
 PPAR g, Nrf2 en 
 SRXN1

 Trend:  toename

actief aantal MIE  

met keten-lengte

Concusies:

Biologische respons in NAM

EBA PHA



PHA

HepG2, 24 h;      HepG2, 72 h;      HepaRG;       PHH 

Late KE:   Lipid accumulatie in levercel modellen

PVA inactief in HepG2, 
NS in HepaRG 3D,
twijfelachtig PHH  

VPA actief

EHA actief

EBA inactief

PHA actief

 Trend:  accumulatie

enkel gezien bij

lange keten-lengte

analogen

Concusies:

Biologische respons in NAM

EBA



Biologische respons in NAM

(Data from: Escher et al., Tox in vitro, 2022) 

Transcriptoom data HepG2 cellen: unsupervised hiërarchische clustering of DEGs 

(human tempo-seq s1500+ geneset)



Biologische respons in NAM

(Data from: Escher et al., Tox in vitro, 2022) 



Biologische respons in NAM

EBA

1000

2000 4000

EBA
EBA

PHA

PHA PHA

Data from: Escher et al., Tox in vitro, 2022) 



Biologische respons in NAM / voorbeeld 2

Conclusies uit deze in vitro batterij respons:

- in vitro respons weerspiegelt in vivo respons voor de 3 bronstoffen

- respons profiel doelstof EBA meest gelijkend op pivalinezuur: geen steatose inducer

- zelfde conclusies uit statistische data integratie model (Dempster-Schafer) 

- respons profiel doelstof PHA meest gelijkend op PVA en EHA: steatose inducer

- ‘toxische groep is subgroup chemische groep’ 



- Dat we de juiste bronstoffen voor een read-across kunnen identificeren binnen de chemische groep

- Dat we een toxicologische subgroep in een chemische groep kunnen identificeren

- Dat we structuur-gelijken in de groep zonder het groep-geassocieerde toxiciteitsprofiel kunnen identificeren:
overrulen QSAR predicties; interessant voor substitutie?

Wat leert ons het gebruik van NAM bij groepen, groeperen en read-across? 

CONCLUSIES

- En dat NAM waarschijnlijk ook bruikbaar zijn voor zogenaamde ab initio beoordelingen…..

→
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