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Hoofdstuk 11

Samenvatting en Discussie

Chemische factoren die een risicobron vormen voor beschadigingen van belang-
rijke biologische macromoleculen, waaronder het genetisch materiaal, laten zich
ruwweg in twee groepen verdelen. Enerzijds zijn er de electrofiele verbindingen, en
stoffen die tot dergelijke verbindingen kunnen worden gemetaboliseerd. Deze stof-
fen zijn direct in staat biologische macromoleculen te beschadigen. Daarbij treedt
dan veelal adductvorming op. Anderzijds zijn er omstandigheden die leiden tot
de vorming van vrije radicalen. Dergelijke vrije radicalen kunnen eveneens tot be-
schadiging van biologische materialen leiden, zij kunnen echter ook aanleiding ge-
ven tot aantasting van de lipide structuur van membranen via lipide-peroxidatie.
Bij deze lipide-peroxidatie ontstaan opnieuw reactieve verbindingen, die op hun
beurt weer elders schade kunnen aanrichten. Het in dit proefschrift besproken
glutathion - glutathion S-transferase systeem vormt een bijzondere factor door-
dat het zowel een bijdrage levert aan de bescherming tegen electrofiele als aan
het verminderen van oxidatieve stress.

Bescherming tegen electrofiele verbindingen komt tot stand door koppeling
van de nucleofiele thiolgroep van het glutathion aan het electrofiele reagens. In
veel gevallen verloopt deze reactie spontaan, zij kan echter ook door het gluta-
thion S-transferase worden gekatalyseerd. De zo gevormde thioether-produkten
worden in het algemeen uit de eel afgevoerd, en verder gemetaboliseerd. In prin-
cipe kan dit leiden tot een vermindering van het in de eel aanwezige glutathion.
Bovendien is reeds langere tijd bekend dat in sommige gevallen reactieve ver-
bindingen niet alleen via de S-transferase reactie worden gekoppeld, maar ook
via een soort zelfmoordreactie aanleiding geven tot een beschadiging van het
glutathion-S-transferase zelf.

De bescherming tegen oxidatieve stress is complexer van aard. Glutathion
kan bijdragen aan de enzymatische reductie van vitamine E, zowel direct als
indirect via de reductie van vitamine C. Het goed vetoplosbare, gereduceerde vi-
tamine E beschermt effectief tegen lipide-peroxidatie processen. Als gevolg van
oxidatieve stress treedt ook oxidatie van eiwit-sulfhydrylgroepen op. Dit kan lei-
den tot crosslinking van eiwitten. Hierdoor kunnen enerzijds enzymactiviteiten
verloren gaan, en kunnen anderzijds, door crosslinking van structuureiwitten,
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vormveranderingen van cellen zonder cytoskelet optreden. Van rode bloedcellen,
die voor hun mobiliteit door perifere weefsels in sterke mate afhankelijk zijn
van de vervormbaarheid van hun celmembraan, is bekend dat zij vatbaar zijn
voor dit soort oxidatie processen. Glutathion kan via thioltransferase activiteit
gebruikt worden om geoxideerde sulfhydrylgroepen te reduceren. Ook kan als ge-
volg van de oxidatieve stress crosslinking van de glutathion-sulfhydrylgroep met
eiwit-sulfhydrylgroepen optreden. Met name in rode bloedcellen is gereduceerd
glutathion ook een algemene buffer voor reducerend vermogen. In deze cellen zijn
namelijk geen mitochondrien aanwezig, die in andere celtypes voor de snelle le-
vering van grotere hoeveelheden energie en reductie-equivalenten kunnen zorgen.
Homeostase van de glutathion redox status wordt, bij voldoende aanlevering van
glucose, gegarandeerd via regulatie van de glutathion reductase en de glucose
6-fosfaat dehydrogenase activiteit.

Bovendien is glutathion van belang in de glutathion-peroxidase reactie.
Gekatalyseerd door het selenium afhankelijke enzym glutathion-peroxidase ont-
gift het zowel waterstofperoxide als de bij lipide-peroxidatie gevormde organi-
sche peroxiden. De ontgifting van de laatste categorie peroxiden kan ook wor-
den gekatalyseerd door glutathion S-transferases. Deze activiteit van glutathion
S-transferase wordt ook wel aangeduid met selenium onafhankelijke glutathion-
peroxidase activiteit. De genoemde beschermende reacties leiden in alle gevallen
tot de oxidatie van glutathion. In principe kan dit geoxideerde glutathion vervol-
gens door glutathion-reductase weer worden gereduceerd. Geoxideerd glutathion
is echter toxisch voor rode bloedcellen, en wordt hieruit actief verwijderd. De
oxidatieve vorming van glutathion-eiwitbruggen, ook wel aangeduid met mixed
disulfides, leidt bovendien direct tot een verlies van beschikbaar glutathion. Dit
betekent dat, net als bij electrofiele stress, ook als gevolg van oxidatieve stress
een afname van de beschikbare hoeveelheid glutathion kan optreden. De analogie
in effecten van beide stress-factoren gaat echter nog verder. Het is bekend dat
het glutathion S-transferase iso-enzym dat aanwezig is in de rode bloedcel, en
dat behoort tot de de zogenaamde TT klasse, zelf gedeeltelijk gei'nactiveerd kan
worden als gevolg van oxidatieve stress.

//et 6ot>enstaande, grotendee/s geftaseerd op in de /iteratuur ftesc/ireven in
vitro experimenten, gee/i aan dat /iet a pn'ori denfc&aar was dat a/s #et>o/<7 fan een

me< e/ectro/ie/e 0/ oiidahet)e arenoftiotica 0/ a/5 <?ei/o/<7 nan een op andere
stand <?eA;omen o:rida<iet>e stress, ueranderingen in /jet <?/u<at/iion-<;e/ia/te

0/ in de g/uiat/iion S-trans/erase acht)t<ei< van rode 6/oedce//en zouden optreden.
Z?e studies ftesc/ireven in dit proe/sc/iri/t waren er op gericnt de pra&tisc/ie
fcaar/jeid nan dit idee iioor eiperimentee/ toxico/ojisc/i onderzoefc en t/oor 6io
e^ect monitoring te onderzoefcen. /fet eerste dee/ (Tioo/dstufc 5-5^ 6euat in vitro
studies met Ziumaan 6/oed. /n net tweede dee/ ('/joo/dstuA; 6-5J wordt een aanta/ in
vivo fcio/ogisc/i e^ect monitoring studies 6esc/»reven.

Direct reactieve electrofiele verbindingen zoals iodoaceetamide, diethylma-
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leaat en N-ethylmaleimide zullen, ongeacht de aanwezigheid van al dan niet in-
tacte bloedcellen, in sterke mate met glutathion reageren. De aanwezigheid van
glutathion in de rode bloedcel werkt daardoor in feite beschermend t.o.v. andere
biologische effecten. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat voor deze zeer reactieve verbindin-
gen de vorming van hemoglobine-adducten sterk toeneemt nadat het glutathion
volledig is verbruikt. Bei'nvloeding van de effectiviteit van de glutathion bescher-
ming in wvo zal ook consequenties hebben voor de mate van hemoglobine-adduct
vorming. Dit is mogelijk van belang omdat hemoglobine-adduct nivo's zelf soms
gehanteerd worden als biologisch effect parameter voor expositie aan electrofiele
genotoxische agentia.

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat ook het direct alkylerende cytostaticum cispla-
tina in vi<ro depletie van glutathion veroorzaakt in geisoleerd cytosol van humane
rode bloedcellen en in al dan niet intacte rattelever-cellen. In intacte rode bloed-
cellen vertoont cisplatina dit effect niet, waarschijnlijk doordat het celmembraan
van dit type cellen opname effectief voorkomt. Cisplatina veroorzaakte naast
glutathion-depletie ook een inhibitie van glutathion S-transferase. Deze inhibitie
werd na belasting van rattelever-fracties zowel gevonden voor de enzymactivi-
teit in microsomen als voor die in cytosol. In overeenstemming met wat werd
gevonden voor de glutathion-gehaltes veroorzaakte cisplatina in intacte humane
rode bloedcellen geen effect op glutathion S-transferase en werd wel een inhibitie
gevonden wanneer cisplatina aan hemolysaten of aan al dan niet intacte hepato-
cyten werd toegevoegd. De inhibitie van glutathion S-transferase door cisplatina
blijkt dus niet iso-enzym specifiek te zijn, en is waarschijnlijk een direct gevolg
van de hoge alkylerende activiteit van dit cytostaticum.

Een tweede alkylerend cytostaticum, cyclophosphamide, werd eveneens ge-
test. Van cyclophosphamide is bekend dat het moet worden gemetaboliseerd al-
vorens het zijn biologische activiteit kan uitoefenen. In overeenstemming hiermee
bleek cyclophoshamide zelf slechts geringe effecten te hebben op het glutathion-
gehalte van rode bloedcellen. Dit geringe, maar significante effect zelf is interes-
sant omdat het aangeeft dat cyclophosphamide metabolisme ook kan optreden in
de rode bloedcel. In aanwezigheid van metabole systemen op basis van rattelever-
microsomen geeft cyclophoshamide een sterke depletie van het glutathion in rode
bloedcellen. Deze depletie gaat gepaard met een activatie van het glutathion
S-transferase in deze cellen. In aanwezigheid van een metabool systeem op ba-
sis van rattelever-microsomen veroorzaakt cyclophoshamide, zoals verwacht, ook
een depletie van het glutathion in rattelever-cytosol. Hier voorkomt glutathion
echter effectief een effect op het glutathion S-transferase: slechts bij gebruik van
verdund cytosol werd een verhoging van deze enzym activiteit gevonden. De ac-
tiviteit van het microsomale glutathion S-transferase werd, mits een NADPH
regenererend systeem aanwezig was, wel verhoogd door cyclophosphamide. In
dit testsysteem waren echter geen aantoonbare hoeveelheden glutathion aanwe-
zig, zodat een bescherming door glutathion was uitgesloten. De interpretatie van
de glutathion S-transferase activeringen in rode bloedcellen en rattelever-cytosol
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wordt bemoeilijkt doordat het microsomale systeem zelf, doordat vrije radicalen
gevormd worden, een inactiverend effect op de glutathion S-transferase activiteit
heeft. Het is mogelijk dat er feitelijk geen activatie, maar een verminderde inac-
tivatie plaats vindt. Aanvullende experimenten gaven daarbij echter wel aan dat
dit dan niet gepaard gaat met een verminderde radicaal vorming zoals die valt te
detecteren in de vorm van verbindingen die reactief zijn t.o.v. thiobarbituurzuur
of die aanleiding geven tot methemoglobine vorming.

Drie andere cytostatica, alien zogenaamde anti-metabolieten, werden even-
eens getest. 5-Fluoruracil en cytosine-arabinoside hadden geen enkel effect op
de glutathion-gehaltes en de glutathion S-transferase activiteiten in de diverse
geteste systemen. Methotrexate veroorzaakte uitsluitend een inhibitie van het
microsomale glutathion S-transferase. Dit bevestigt dat de voor cisplatina en cy-
clophosphamide metabolieten gevonden glutathion depleterende eigenschappen
niet een algemeen effect van cytostatica zijn, maar eerder een gevolg zijn van het
alkylerend karakter van deze verbindingen. Ook suggereren de resultaten van de
experimenten met cyclophosphamide en cisplatina dat voor electrofiele verbin-
dingen het relatieve effect op glutathion groter, en meer eenduidig is dan dat op
glutathion S-transferase. Dit te meer omdat glutathion zelf ook het transferase
lijkt te beschermen tegen lage concentraties aan electrofielen zoals die bijvoor-
beeld via de metabole activatie van cyclophosphamide ontstaan.

In een derde in vitro studie werden de effecten van een drietal industriele
chemicalien die behoren tot de zogenaamde hydroxylamines (HO-N-derivaten)
bestudeerd. Van de moederverbinding, hydroxylamine, was reeds bekend dat zij
hematotoxisch is en ondermeer methemoglobine veroorzaakt. Sterke methemo-
globine-vormende eigenschappen werden ook gevonden voor het O-ethylhydroxyl-
amine. Beide verbindingen gaven, waarschijnlijk als gevolg van de vrije radicalen
die ontstaan bij de methemoglobine-vorming, bovendien lipide-peroxidatie. Zo-
als verwacht werd onder deze oxidatieve omstandigheden ook een vermindering
van het beschikbare glutathion in de rode bloedcellen gevonden. Dit effect was
echter beduidend minder sterk dan de methemoglobine-vorming en de lipide-
peroxidatie zelf. Opvallend was dat het verdwenen glutathion slecht voor een
klein deel in geoxideerde vorm in het plasma werd teruggevonden. Kennelijk is
veel glutathion gebonden aan eiwitten. /n i«t>o kunnen dergelijke mixed disulfi-
des na vermindering van de oxidatieve stress weer gereduceerd worden, hetgeen
de bruikbaarheid van glutathion-depletie voor biologisch effect monitoring zou
kunnen beperken. Parallel aan de methemoglobine-vorming en lipide-peroxidatie
werd een sterke vermindering van de glutathion S-transferase activiteit in de
rode bloedcellen gevonden. Hetzelfde gold overigens voor de acitiviteit van een
ander enzym, het NADPH-methemoglobine-reductase. Op basis van deze bevin-
dingen lijkt het interessant deze beide parameters te testen in biologisch effect
monitoring studies met oxidatieve verbindingen. Een derde hydroxylamine ver-
binding, het N,O-dimethylhydroxylamine, bleek aanzienlijk minder oxidatieve ca-
paciteit te hebben. Er werd aanzienlijk minder methemoglobine-vorming, nau-
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welijks lipide-peroxidatie, en in het geheel geen glutathion S-transferase rem-
ming gevonden. Wei bleek ook deze verbinding aanleiding te geven tot milde
glutathion-depletie in rode bloedcellen, waarbij zelfs een wat sterkere toename
van de hoeveelheid glutathion in plasma werd gevonden. Bovendien bleken N,O-
dimethylhydroxylamine behandelde bloedcellen een duidelijk verminderde weer-
stand tegen door waterstofperoxide geinduceerde lipide-peroxidatie te hebben.
Een waarschijnlijke verklaring voor deze fenomenen werd gevonden in de inhibi-
tie van glucose-6-fosfaat-dehydrogenase door N,O-dimethylhydroxylamine. Ver-
lies van deze enzymactiviteit maakt dat de eel niet meer kan beschikken over
NADPH dat nodig is voor reducerende reacties. Daardoor zou ondermeer het
glutathion reductase niet meer kunnen functioneren. Het glutathion reductase
werd daarnaast ook zelf geremd door N,O-dimethylhydroxylamine. Maar deze in-
hibitie was minder sterk. De verminderde weerstand tegen oxidatieve stress, zoals
veroorzaakt door het zelf minder sterk oxidatieve N,O-dimethylhydroxylamine,
zou van praktische betekenis kunnen zijn omdat bij gecombineerde blootstelling
aan N,O-dimethylhydroxylamine en bijvoorbeeld O-ethylhydroxylamine potenti-
ering van de toxiciteit van die laatste het gevolg zou kunnen zijn.

In tegenstellling tot de hierboven beschreven conclusies voor electrofiele
verbindingen geven de hydroxylamine-studies aan dat bij oxidatieve belasting de
activiteit van glutathion S-transferase (en mogelijk ook die van het NADPH-met-
hemoglobine-reductase) een gevoeliger parameter is dan de glutathion-depletie.
Dit is extra interessant omdat glutathion-depletie via oxidatie voor een belang-
rijk deel blijkt te bestaan uit de vorming van eiwit-glutathion disulfiden. Deze
gemengde disulfiden zullen bij voldoende beschikbaarheid van NADPH-reductie-
equivalenten opnieuw gereduceerd worden via een gecombineerde activiteit van
thioltransferase en glutathion-reductase. Het valt te verwachten dat een dergelijk
compensatoir mechanisme de relatieve betekenis van glutathion oxidatie in two
nog zal verminderen.

In het eerste hoofdstuk van het tweede deel (hoofdstuk 6) wordt een over-
zicht gegeven van een aantal biologisch effect monitoring studies. In een pilot
studie met rokers en niet-rokers werd geen aantoonbaar effect van roken op de
glutathion S-transferase activiteit gevonden. Uit immunochemische bepalingen
kwam echter naar voren dat de totale hoeveel glutathion S-transferase eiwit wel
was verhoogd. Kennelijk is er bij de rokers extra glutathion S-transferase gesyn-
thetiseerd, zonder dat de enzymactiviteit is toegenomen. Een mogelijke verklaring
is dat als een gevolg van de zowel oxidatieve als electrofiele stress die door het
roken wordt veroorzaakt in eerste instantie de enzymactiviteit afneemt, waarbij
vanwege de chronische belasting ter compensatie tijdens de erythropoiese extra
glutathion S-transferase wordt aangemaakt. Een tweede studie had betrekking op
een tweetal werknemers betrokken bij de houtconservering m.b.v. koolteer hou-
dende creosoot-olie. Bij deze werknemers werden aan het eind van de werkweek
verlaagde glutathion-gehaltes en verlaagde glutathion S-transferases activiteiten
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in rode bloedcellen aangetoond. Na het weekend waren deze waarden weer her-
steld. Ondanks de zeer kleine groepsomvang is deze bevinding interessant omdat
gevonden effecten op de beide hier bestudeerde parameters goed bleken te cor-
releren met biologische monitoring waarden voor koolteerbelasting (gemeten als
hydroxypyreen in urine) en met genotoxische effecten (vastgesteld via bepaling
van DNA-adducten in witte bloedcellen).

Hoofdstuk 7 beschrijft een studie bij een veertiental grondontsmetters af-
komstig uit de Bollenstreek, die tijdens de onderzoeksperiode werkten met di-
chloorpropeen. Deze studie werd gezamenlijk met diverse andere instituten uit-
gevoerd. Na afloop van het seizoen bleek zowel de glutathion als de glutathion
S-transferase waarde bij de twaalf op deze parameters onderzochte grondontsmet-
ters duidelijk verlaagd te zijn. In aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam
uitgevoerde klinisch chemische studies werden indicaties gevonden voor een ge-
ringe leverenzym-inductie en voor een subklinisch toxisch effect op de nier. Op-
vallend was dat de effecten op glutathion en glutathion S-transferase aanzienlijk
eenduidiger waren dan de resultaten van deze klinisch chemische studies. Di-
chloorpropeen is een zogenaamde allesdoder met een zeer hoge reactiviteit. Van
deze stof bekend is dat zij gedeeltelijk via de mercaptuurzuur-route wordt gemeta-
boliseerd. In aan de Vrije Universiteit uitgevoerde biologische monitoring studies
bij deze zelfde werknemers, werden in urine ook inderdaad verhoogde gehaltes aan
mercaptuurzuur-metabolieten van dichloorpropeen aangetoond. Het glutathion-
verbruik tijdens dit metabolisme is waarschijnlijk primair verantwoordelijk voor
de optredende glutathion-depletie. De afname van de glutathion S-transferase
activiteit valt waarschijnlijk toe te schrijven aan de gevormde reactieve metabo-
lieten en/of cel-afbraakprodukten.

In hoofdstuk 8 wordt een biologisch effect monitoring studie bij een op het
eerste gezicht wat bijzondere populatie beschreven. Het betreft hier geen beroeps-
matig blootgestelden, maar 23 mannelijke en 18 vrouwelijke sporters. Ongetrainde
individuen werden gedurende een langere periode intensief getraind. Na 20 weken
namen zij deel aan een 15 km hardloop wedstrijd, en na 40 weken aan een halve
marathon. Aan het begin van de studie, voor en na de beide wedstrijden, en ook
enkele dagen daarna werden bloedmonsters afgenomen. Tijdens de eerste 20 we-
ken trainingsperiode nam zowel het glutathion-gehalte als de glutathion-reductase
activiteit in de rode bloedcellen toe. Mogelijk zijn deze beide toenames het ge-
volg van een behoefte aan extra bescherming tegen de hogere zuurstof-turnover
en daarmee gepaard gaande oxidatieve stress. In overeenstemming hiermee werd
direct na de 15 km wedstrijd een tendens richting lagere glutathion-waarden waar-
genomen. Na de halve marathon was het glutathion-gehalte overigens, om niet ge-
heel duidelijke redenen, verhoogd. Het glutathion-reductase was direct na de beide
wedstrijden actiever dan daarvoor, iets wat op zijn minst gedeeltelijk werd ver-
oorzaakt door de beschikbaarheid van extra riboflavine. Glutathion S-transferase
was na beide wedstrijden in activiteit verlaagd. Dit is in overeenstemming met de
verwachting. Immers het transferase is gevoelig voor de extra oxidatieve stress,
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zoals die tijdens inspanning zal optreden. Na de tweede trainingsperiode was
het glutathion-reductase volgens verwachting nog altijd verhoogd. Dit gold ech-
ter niet voor het glutathion. Het is daarbij op zichzelf niet duidelijk of dit een
gevolg is van verminderde behoefte als gevolg van andere aanpassingen (zoals
de toegenomen reductase activiteit) of van gebrek aan synthese capaciteit. Een
indicatie in deze laatste richting wordt wel gegeven door de bevinding dat de
glutathion S-transferase activiteit na deze tweede trainingsperiode was gestegen.
Waarschijnlijk is dit een reactie op de voortdurende oxidatieve stress, en de daar-
mee waarschijnlijk gepaard gaande lipide-peroxidatie. Dit wijst er op dat vanuit
het oogpunt van oxidatieve belasting de tweede, intensievere trainingsfase minder
positief is dan de eerste.

In hoofdstuk 9 tenslotte worden verschillen beschreven tussen diverse groe-
pen Belgische ex-mijnwerkers met (n = 33) en zonder (n = 58) mijnwerkers pneu-
moconiose. Het blijkt dat tijdens de vroege stadia van de inflammatoire ziekte
zowel het glutathion als het glutathion S-transferase verlaagd zijn. Een oorzake-
lijk verband is waarschijnlijk omdat het hier gaat om mensen met actieve stadia
van deze ziekte. Tijdens de voortdurende inflammatoire activiteit worden door de
alveolaire macrofagen grote hoeveelheden reactieve zuurstofspecies gevormd. Het
is waarschijnlijk dat die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de beschreven ef-
fecten. Ook bij de sporters kan een als gevolg van spierbeschadigingen optredende
meer diffuse vorm van inflammatie een rol hebben gespeeld.

Geconc/udeerd fcan u/on/en da< de fteide fce/an^njfefe ftesc/iret/en parame-
ters, /ie£ <;/u<a</M07i en de <7/u£a£/M'on 5-<rans/erase ach'irc'<et< in rode 6/oedce//en,
interessante gereedsc/iappen wrmen uoor mec/ianisitsc/i onderzoefc en voor 6io/o-
<7tsc/i e^eci monitorinj. G/u<a£/»'on /i;/^ daarfey /ie< meesi re/euan< in die jet/a/Zen
traarin /iei ^aa< om e/ec<ro^e/e fce/asiinpen. G/u<a//iion S-<rans/erase doarente^en
is voora/ wan 6e<eA:enis wanneer /iei <jaa£ om oiida<iet;e 6e/as<ingen. //et fcan daar-
6y een 6ruiA;6are aanvu//m<7 vormen op de, op zic/ize// noy a/<yd pro6/ematisc/ie,
detectie van in vivo /ipide-peroxida^ie.




