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Volgens berekeningen zijn er in 2008 wereldwijd ongeveer 12,7 miljoen nieuwe
gevallen van kanker geconstateerd en zijn er dat jaar maar liefst 7,6 miljoen mensen
overleden aan deze ziekte. Omdat de wereldbevolking groeit en vergrijst en omdat in
opkomende economiën slechte gewoontes zoals roken worden overnemen zal dit
aantal de komende jaren alleen maar toenemen (1). Al sinds jaar en dag is bekend dat
omgevingsfactoren zoals sigarettenrook, alcohol, voeding en blootstelling aan
schadelijke stoffen op het werk de oorzaak zijn van het overgrote deel van het aantal
doden als gevolg van kanker (2). Het merendeel van de kankerverwekkende stoffen
(carcinogenen) dat aanwezig is in de omgeving moet eerst omgezet (gemetaboliseerd)
worden tot een nieuwe stof voordat deze stoffen echt schadelijk zijn (3). Daarom
kunnen veranderingen in het metabolisme van deze stoffen van invloed zijn op de
carcinogeniciteit (de mate waarin een stof kanker kan veroorzaken) van een stof. Uit
onderzoek is gebleken dat wanneer verschillende mensen worden blootgesteld aan
dezelfde hoeveelheden van een carcinogene stof, er grote individuele verschillen
worden waargenomen in de hoeveelheid schade aan het DNA (4). Er zijn verschillende
endogene factoren (factoren aanwezig in het lichaam) die de carcinogeniciteit van
carcinogenen kunnen beïnvloeden en zo iemands gevoeligheid bepalen. Zo is er al veel
bekend over de effecten die polymorfismen (mutaties in het DNA die bij grote delen
van de bevolking voorkomen) hebben op het metabolisme van carcinogenen. Er zijn
echter meerdere endogene factoren die van invloed kunnen zijn op iemands
gevoeligheid voor die carcinogenen, zoals de aanwezigheid van een ontsteking of
oxidatieve stress (een overschot aan vrije radicalen en een tekort aan anti-oxidanten).
Bovendien kunnen diezelfde factoren misschien van invloed zijn op het herstel van de
schade die veroorzaakt wordt door de carcinogenen.

Introductie en doelstellingen van dit proefschrift
Benzo[a]pyreen (BaP) is een carcinogeen dat in grote mate om ons heen aanwezig is.
Dat komt omdat het ontstaat bij incomplete verbranding. Zo is het aanwezig in
uitlaatgassen, sigarettenrook en verbrand vlees. BaP is een lipofiele stof. Hierdoor
passeert het gemakkelijk het celmembraan. Eenmaal in het cytoplasma van de cel
bindt het zich aan de aryl hydrocarbon receptor (AhR), waarna het zich samen
verplaatst naar de celkern. In de celkern bindt het zich aan de aryl hydrocarbon
receptor nuclear translocator (ARNT) en activeert het de genexpressie van bepaalde
genen door zich te binden aan het DNA. Deze route staat bekend als de AhR-pathway.
BaP staat vooral bekend om zijn vermogen om zijn eigen metabolisme te stimuleren
door het induceren van de expressie van de cytochroom P450 isovormen CYP1A1 en
CYP1B1, twee van de belangrijkste enzymen in de detoxificatie en activatie van BaP (5).
Het detoxificatieproces van BaP kan grofweg verdeeld worden in twee fasen. Tijdens
fase I wordt er een epoxide groep aan BaP gebonden door CYP1A1 en CYP1B1. De
resulterende metabolieten kunnen dan tijdens fase II geconjugeerd worden doordat er
een sulfaat, glutathion of glucuronide zuur aan gebonden wordt. De ontstane
metaboliet is oplosbaar in water en kan zo makkelijk verwijderd worden uit het
lichaam. Dit proces wordt gestuurd door de zogenoemde fase II-enzymen (6). BaP kan
echter ook omgezet worden tot BaP-7,8-dihydroxy-9,10-epoxide (BPDE), wat aan het
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DNA bindt en zogenoemde DNA-adducten vormt. Deze adducten moeten verwijderd
worden door het nucleotide excision repair (NER)-mechanisme. Als deze adducten
echter niet verwijderd worden, kunnen er mutaties in het DNA ontstaan die
uiteindelijk tot kanker kunnen leiden.
In dit proefschrift ligt de focus van het onderzoek op twee endogene zuurstofgerelateerde factoren (hypoxie, ofwel een tekort aan zuurstof, en oxidatieve stress).
Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze factoren van invloed zouden kunnen zijn op
het metabolisme van carcinogenen (7) en het herstel van DNA-schade (8). Ons doel
was om deze factoren verder te onderzoeken en de biologische significantie van deze
factoren (door het veranderen van het metabolisme van carcinogenen en het herstel
van DNA-schade) op het ontstaan van kanker te bewijzen.
De eerste endogene factor die we onderzocht hebben is hypoxie. Hypoxie, of meer
specifiek, de stabilisatie van het hypoxia-inducible factor
(HIF ) eiwit is sterk
geassocieerd met meerdere vormen van kanker zoals long- (9), lever- (10) en
baarmoederhals- en borstkanker (11) en is van invloed is op iemands prognose. Als er
voldoende zuurstof aanwezig is, worden hydroxylgroepen aan HIF gebonden door
prolyl-4-hydroxylase (12). Het gehydroxyleerde HIF wordt daarop herkend door een
ubiquitine ligase complex dat het von Hippel-Lindau-eiwit (VHL) bevat. Na binding van
VHL wordt HIF afgebroken (13). Hypoxie voorkomt daarintegen de hydroxylaseactiviteit waardoor HIF niet wordt afgebroken, maar zich verplaatst naar de celkern,
waar het zich aan ARNT bindt en HIF1 vormt (14). HIF1 bindt zich hierna aan het DNA
waar het de transcriptie van een groot aantal genen verhoogt. Dit proces staat bekend
als de HIF-pathway. Deze veranderingen in genexpressie zijn cruciaal voor om de cel te
laten overleven.
In dit proefschrift onderzochten we verschillende manieren van hypoxie-geïnduceerde
carcinogeniciteit, maar de belangrijkste focus lag op het feit dat beide pathways ARNT
nodig hebben en er dus sprake kan zijn van competitie tussen de twee pathways.
Daarnaast onderzochten we het effect van HIF -stabilisatie op de herstel van BaPgeïnduceerde schade door NER. Omdat veranderingen in de zuurstofconcentraties kan
resulteren in veranderingen in oxidatieve stress (15,16), hebben we onderzocht of
oxidatieve stress een tweede endogene factor kan zijn die van invloed is op het
metabolisme van carcinogenen en op het herstel van de carcinogeen-geïnduceerde
schade.

Hypoxie en BaP-geïnduceerde DNA-schade
In dit proefschrift introduceren we een nieuw mechanisme waarbij HIF -stabilisatie
het carcinogeenmetabolisme moduleert. Dit kan een belangrijk mechanisme zijn in de
carcinogeniteit van carcinogenen, aangezien HIF al kan stabiliseren in de beginfase
van de ontwikkeling van kanker. Dit komt omdat groeifactoren (17), activatie van
oncogene en deactivatie van tumorsuppressorgenen (18) en de aanwezigheid van
zuurstofradicalen de HIF-pathway kunnen activeren (19). Bovendien kunnen
veranderingen in het metabolisme van carcinogenen waar we continu blootgesteld aan
worden van grote invloed zijn op het ontstaan van kanker. Daarom kan ons
voorgestelde mechanisme van groot belang zijn voor de preklinische stadia van de
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ontwikkeling van kanker. In de eerste drie hoofdstukken van dit proefschrift hebben
we genexpressie, BaP-metabolisme, de vorming van BaP-metabolieten en DNA-schade
onderzocht en bepaald wat het effect is van drie verschillende manieren van HIF stabilisatie: CoCl2 (hoofdstuk 2), hypoxie (hoofdstuk 3), en von Hippel-Lindau (VHL)deficiëntie (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 2 zijn A549-cellen afkomstig van een
longcarcinoom gelijktijdig blootgesteld aan BaP (om de AhR-pathway te activeren), en
CoCl2 (om de HIF-pathway te activeren). Analyse gaf aan dat het activeren van de HIFpathway de mRNA niveaus reduceert van de AhR-pathway genen CYP1A1 en CYP1B1.
Bovendien is er minder AhR gebonden aan ARNT als de HIF-pathway wordt
geïnduceerd. Deze resultaten toonden aan dat de activatie van de HIF-pathway effect
heeft op de AhR-pathway. Naast het onderzoek naar het niveau van competitie tussen
deze twee pathways zoals andere studies al eerder hebben gedaan (20,21), hebben we
ook gekeken naar de biologische significantie van deze competitie. Dit was namelijk tot
op heden nog niet aangetoond. Hiervoor hebben we het effect van genetische
instabiliteit bepaald door het meten van de hoeveelheid gemuteerde cellen, DNAbreuken en BPDE-DNA adducten. De resultaten zoals beschreven in dit proefschrift
laten zien dat de hoeveelheid BaP-geïnduceerde mutante cellen en de hoeveelheid
DNA-breuken significant hoger zijn als de HIF-pathway wordt geactiveerd, wat
aangeeft dat veranderingen van het metabolisme van carcinogenen een belangrijk
mechanisme kunnen zijn voor de in andere onderzoeken waargenomen HIFgemedieerde genetische instabiliteit (22,23).
Behalve de competitie voor ARNT zijn er echter ook andere mechanismen zijn die de
HIF gemoduleerde BaP-genotoxiciteit bepalen. Zo zagen wij bijvoorbeeld dat het
niveau van het BPDE-DNA-adduct slechts tussen de 20 en 50% verhoogd was als de
HIF-pathway was geïnduceerd ten opzichte van BaP alleen, terwijl de hoeveelheid BaPgeïnduceerde mutaties 10 tot 20 maal hoger waren wanneer de HIF1 pathway was
geactiveerd. Om mogelijke andere mechanismen te onderzoeken die betrokken zijn bij
HIF-geinduceerde BaP-carcinogeniciteit, hebben we in hoofdstuk 3 de rol van zuurstof
in de activatie en detoxificatie van BaP onderzocht. A549-cellen werden op
vergelijkbare wijze behandeld als in het voorgaande hoofdstuk, maar dit keer werden
de cellen blootgesteld aan verschillende concentraties zuurstof. Zuurstofconcentraties
in het menselijk lichaam variëren sterk tussen de verschillende weefsels. Over het
algemeen liggen ze tussen de 2 tot 9%, met uitzondering van sommige weefsels zoals
de thymus en de retina, waar de zuurstofconcentratie op slechts 1% ligt (24). Daarom
hebben we gekozen voor een concentratie van 0,2% zuurstof. Deze is representatief
voor hypoxische omstandigheden.
In deze experimenten zagen we een toename in de genexpressie van fase I-enzymen.
Dit is een indicatie voor een verhoogd BaP-metabolisme tijdens hypoxie, terwijl de
waargenomen verminderde genexpressie van fase II-enzymen een verminderde
verwijdering van de BaP-metabolieten aangeeft. Over het algemeen betekent dit een
mogelijk verhoogd metabolisme, wat resulteert in een verhoogde vorming van BPDE.
Uit onze gegevens bleek echter dat de cellen onder hypoxische condities een
verminderde capaciteit hebben om BaP te metaboliseren, wat resulteerde in lagere
hoeveelheden metabolieten die aanwezig zijn. De precursor metaboliet (BaP-7,8dihydrodiol) van de reactieve metaboliet BPDE was echter in hogere concentraties in
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de cel aanwezig. Dit toont aan dat de vastgestelde genexpressiepatronen de
waargenomen metabole veranderingen niet volledig verklaren. Desalniettemin
toonden we aan dat het verminderde BaP metabolisme, maar geïnduceerde BaP-7,8dihydrodiol vorming onder hypoxie leidde tot een accumulatie van BPDE-DNAadducten over een periode van 168 uur, terwijl adducten efficiënt werden verwijderd
bij 20% zuurstof.
Ross et al. toonden aan dat de tijd waarin BPDE-DNA-adducten aanwezig zijn in de
cellen geassocieerd wordt met een verhoogde tumorvorming (25). Omdat in ons
experiment de adducten onder hypoxische condities voor een langere tijd aanwezig
zijn in vergelijking met niet-hypoxische condities, suggereert dit dat er een verhoogd
risico is op BaP-geïnduceerde carcinogenese onder hypoxische condities. Naast de
competitie voor ARNT, zoals aangetoond in hoofdstuk 2, tonen we in hoofdstuk 3 aan
dat hypoxie het carcinogeenmetabolisme in de richting van een meer toxische
metaboolpatroon stuurt en dat de veranderde kinetiek van het metabolisme leidt tot
meer blootstelling aan deze metabolieten. Dit resulteert vervolgens in een verhoogde
adductvorming. Deze gegevens ondersteunen het idee dat de modulatie van het
carcinogeenmetabolisme een belangrijk extra mechanisme is in de waargenomen
HIF -gemedieerde genetische instabiliteit.
In hoofdstuk 4 hebben we geprobeerd te bepalen of het eerder vastgestelde
mechanisme ook geldt in een HIF -gestabiliseerde cellijn. Daarom hebben we cellen
van een niercelcarcinoom (RCC) gebruikt die een niet-functionerend VHL-gen hebben.
Deze werden vergeleken met RCC-cellen waar een functionerend VHL-gen in terug was
gebracht (RCC4-VHL-cellen). Het niet-functioneren van het VHL-tumorsuppressoreiwit
resulteert in de stabilisatie van HIF ongeacht de zuurstofconcentratie en het is
bekend dat de meeste RCCs een mutatie hebben in het VHL-gen (26). De resultaten uit
dit proefschrift laten zien dat CYP1A1 mRNA-niveaus sterk zijn afgenomen in de RCC4VHL-cellen in vergelijking met HIF -gestabiliseerde RCC4-cellen. De mRNA-niveaus van
CYP1B1 werden daarentegen niet beïnvloed door het verlies van VHL. Dit geeft aan dat
CYP1A1 de belangrijkste speler is in het carcinogeenmetabolisme in RCC-cellen. HPLCanalyse toonde aan dat door het verlies van VHL het BaP-metabolisme vermindert,
terwijl er wel hogere niveaus van BaP-7,8-dihydroxydiol aanwezig zijn (de
precursormetaboliet van BPDE). Deze verandering in het carcinogeenmetabolisme
resulteert in een verhoogd aantal BPDE-DNA-adduct in HIF gestabiliseerde cellen. Al
deze gegevens tonen aan dat het verlies van VHL van invloed is op BaP-gemedieerde
genotoxische reacties in RCC. Dit ondersteunt onze hypothese dat HIF -stabilisatie
carcinogeenmetabolisme beïnvloedt.
De drie studies uitgevoerd in dit proefschrift tonen op verschillende manieren aan dat
HIF -stabilisatie carcinogeenmetabolisme moduleert. Om dit mechanisme verder te
ontrafelen, zijn er uiteraard meer studies nodig. Omdat we in ons onderzoek zagen dat
de genexpressie van fase I-enzymen verminderd was na behandeling met CoCl2, maar
geïnduceerd onder hypoxische omstandigheden, moet allereerst de invloed van
specifieke genen in het BaP-metabolisme beter worden bepaald. Bovendien leek
veranderde genexpressie van fase II-enzymen onder echte hypoxie het BaPmetabolisme te beïnvloeden, maar was dat niet het geval toen er sprake was van VHLdeficiëntie. Het uitschakelen van specifieke genen zal meer inzicht geven in de werking
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van deze genen en hun invloed op het carcinogeenmetabolisme onder
omstandigheden waarin HIF gestabiliseerd is. Voorts hebben we waargenomen dat
onder hypoxische omstandigheden het BaP-metabolisme vermindert. Dit resulteerde
in verminderde metabolietvormen (behalve bij de voorloper van BPDE). Om bovendien
volledig te begrijpen wat de fysiologische impact is van het gewijzigde
carcinogeenmetabolisme, moeten onze resultaten bevestigd worden in een diermodel.
Ten slotte kunnen toekomstige studies onderzoek doen naar het effect van HIF stabilisatie op andere carcinogenen, te beginnen bij andere polycyclische
koolwaterstoffen en dat verder uitbreiden naar andere carcinogenen.

Hypoxie en verminderde nucleotide excision repair
Adduct-niveaus van BPDE-DNA zijn altijd een evenwicht tussen het ontstaan van de
schade en het herstel ervan. Daarom onderzochten we het effect van HIF stabilisering op het herstel van BPDE-DNA-adducten door NER; de belangrijkste route
voor het verwijderen van deze DNA-adducten. Hoewel het bekend is dat hypoxie DNAherstelmechanismen kan remmen, is er verrassend weinig bekend over het effect van
hypoxie op NER. In hoofdstuk 2 hebben we al gesuggereerd dat HIF -stabilisatie zou
kunnen leiden tot verminderde NER, omdat uit onze gegevens bleek dat het niveau
van enkelstrengsbreuken die tijdens het herstel van deze adducten ontstaan, lager is
wanneer de HIF-pathway wordt geïnduceerd. In hoofdstuk 4 werden de waargenomen
veranderingen in NER als gevolg van de stabilisatie van HIF verder bekeken. De
gegevens toonden in RCC-cellen met een niet werkend VHL-eiwit aan dat het verlies
van VHL-functie geen effect heeft op de genexpressie van NER-genen, maar dat het
vermogen om BPDE-DNA adducten te herstellen in de HIF -gestabiliseerde RCC4cellen aanmerkelijk verminderd is. Dit bevestigt onze eerdere observatie in cellen
waarin HIF -is gestabiliseerd door CoCl2 beschreven in hoofdstuk 2. Ineffectief herstel
van adducten kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid van kanker, zoals is
aangetoond in een muizensoort waarin NER niet meer werkte. In deze muizen werd
een verhoogde tumorvorming in de longen waargenomen nadat ze blootgesteld waren
aan BaP (27). Bovendien lopen mensen met een verminderde NER-capaciteit een
groter risico om kanker te ontwikkelen, zoals prostaat-(28) en borstkanker (29).
Aangezien mutaties in VHL aanwezig zijn in de meeste niercarcinoma, kan de beperkte
capaciteit van NER verantwoordelijk zijn voor verhoogde gevoeligheid van niercellen
met een gemuteerd VHL-gen aan carcinogenen. Dit kan vervolgens leiden tot (de
vorming van) nierkanker.

Oxidatieve stress en een verhoogde adductvorming
Omdat oxidatieve stress een belangrijke factor is in hypoxie-geïnduceerde
carcinogenese (15), hebben wij onderzocht of oxidatieve stress zelf een effect kan
hebben op het metabolisme en de carcinogeniteit van BaP. Zoals eerder aangegeven
kunnen individuen verschillend reageren op dezelfde blootstelling aan BaP, waardoor
individuele verschillen in BPDE-DNA adductniveaus waargenomen worden. Deze
verschillen kunnen gedeeltelijk verklaard worden door genetische verschillen (30).
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Hoewel het effect van polymorfismen op BPDE-DNA adduct-niveaus uitgebreid is
bestudeerd en genen die betrokken zijn bij carcinogeen metabolisme (31), DNA herstel
(32), en oxidatieve stress (33) zijn geïdentificeerd, wordt het niveau van blootstelling
vaak onnauwkeurig bepaald in grote epidemiologische studies die de impact van de
genetische variatie onderzoeken op DNA-schade of ziekte. Dit kan leiden tot
misclassificatie en verzwakking van de onderliggende relaties. Daarom hebben we een
ex vivo-studie uitgevoerd naar 34 polymorfismen op basis van a prior-kennis (34). We
hebben polymorfismen geïdentificeerd die verantwoordelijk waren voor verschillen in
BPDE-DNA adductniveaus. In hoofdstuk 5 presenteren we een belangrijk genetisch
polymorfisme in catalase (C-262T), die tot op heden niet is in verband gebracht met
veranderde BPDE-DNA adductvorming. Dit polymorfisme in de promotor van catalase
zorgde voor een verhoogde activiteit van catalase in individuen met het homozygote
variante catalase allel in tegenstelling tot personen met het wild-type allel, wat
resulteerde in verminderde oxidatieve stress. Interessant is dat de genexpressie van
catalase sterk gecorreleerd is aan CYP1B1-expressie in lymfocyten en A549-cellen.
Hoewel we niet volledig het mechanisme hebben kunnen verklaren, toonden
knockdownexperimenten aan dat twee transcriptiefactoren (nuclear factor 1 (NF1) en
nucleaire erytroïde 2-gerelateerde factor 2 (Nrf2) mogelijk een rol spelen in de
waargenomen catalase-afhankelijke CYP1B1 genexpressie. Onze resultaten suggereren
een model waarbij het polymorfisme in catalase de hoeveelheid intracellulaire catalase
bepaalt en zo de expressie van CYP1B1 beïnvloedt door de hoeveelheid H2O2 in de
cellen te verminderen. Dit voorkomt vervolgens de afname van transcriptiefactoren
die nodig zijn om genexpressie van CYP1B1-enzymen te induceren. Deze gegevens
tonen aan dat oxidatieve stress van invloed kan zijn op verandering in het
carcinogeenmetabolisme. Het voorgestelde mechanisme moet echter verder
onderzocht worden. Wel kan de identificatie van gevoelige groepen die dit specifieke
polymorfisme hebben, leiden tot een betere risicobeoordeling. Dit kan uiteindelijk
resulteren in specifiek advies over leefstijlveranderingen of verlaging van blootstelling
van deze specifieke groepen aan bepaalde carcinogenen.

Oxidatieve stress en een verminderd herstel van DNA adducten
Het effect van oxidatieve stress op BaP-geïnduceerde DNA-schade kan niet alleen
resulteren in verhoogde BPDE-DNA adduct vorming, maar net als bij HIF -stabilisatie
leiden tot verminderde NER-capaciteit. Er is eerder aangetoond binnen onze afdeling
dat NER-activiteit aanzienlijk werd verminderd door in vitro-activatie van neutrofielen
in longcellen (35) en dat dit vermoedelijk veroorzaakt werd door het ontstaan van
oxidatieve stress na de influx van neutrofielen in het weefsel (8). Op basis van deze
eerdere observaties wilden we onderzoeken of dit ook het geval was bij chronisch
ontstoken lever. Daarom werd in hoofdstuk 6 de rol van oxidatieve stress in
schadeherkenning en DNA-herstel in steatotische levers van 35 ernstig obese
patiënten met ofwel non-alcoholische steatohepatitis (NASH; ontstoken lever) of
steatose (leververvetting) vergeleken met elkaar. Door gebruik te maken van een
kleuring voor histon-2AX-fosforylering ( H2AX) toonden we aan dat er sprake is van
een verminderde herkenning van de schade in levers met hogere niveaus van
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myeloperoxidase, een indicator voor influx van neutrofielen. Deze verminderde
H2AX-vorming ging gepaard met een significante afname van de NER-capaciteit. Onze
resultaten bevestigen dus de eerdere bevindingen dat de influx van neutrofielen leidt
tot een verminderde NER-activiteit. Dit zou een rol kunnen spelen bij het ontstaan van
kanker. Deze patiënten zouden kunnen profiteren van een betere behandeling van de
ontsteking of van specifieke aanpassingen in hun dieet, zoals extra vitamine E die de
ontwikkeling van hepatocellulair carcinoom kan beperken (36). Nader onderzoek is
echter nodig om te bevestigen of deze waargenomen verlaging in NER ook geldt voor
andere ontstekingsaandoeningen in het menselijk lichaam.

Algemene conclusie
Er is al veel bekend over BaP-geïnduceerde DNA-schade en welke factoren hierop van
invloed kunnen zijn, in het bijzonder over het effect van polymorfismen die betrokken
zijn bij het metabolisme van carcinogenen. Er zijn echter meer endogene factoren die
de gevoeligheid voor carcinogenen kunnen beïnvloeden. Daarom was het doel van dit
proefschrift om twee van deze endogene factoren (hypoxie en oxidatieve stress)
verder te onderzoeken om zo meer inzicht te krijgen in het effect dat ze hebben op de
BaP-geïnduceerde DNA-schade en het herstel van die schade. Omdat BaP
gemetaboliseerd moet worden tot BPDE voordat het kan reageren met het DNA,
kunnen veranderingen in het metabolisme van BaP uiteindelijk resulteren in een
veranderd BPDE-DNA adduct niveau en veranderde genetische instabiliteit. De eerste
endogene factor die is onderzocht in dit proefschrift was hypoxie en de
daaropvolgende HIF -stabilisatie. Momenteel is de kennis over de invloed van HIF stabilisatie op carcinogeenmetabolisme beperkt tot de competitie tussen de HIFpathway en de AhR-pathway. Echter is nog nooit aangetoond of dat deze competitie
ook daadwerkelijk klinische gevolgen heeft. In drie hoofdstukken hebben we laten zien
dat niet alleen HIF -stabilisatie veranderingen veroorzaakt in genexpressie van genen
die betrokken zijn bij BaP-metabolisme, maar dat dit ook leidt tot een veranderd BaPmetabolisme en tot verhoogde DNA-schade. Hetzelfde effect toonden we aan in de in
het lichaam voorkomende door HIF gestabiliseerde cellen, wat de klinische relevantie
van deze competitie aangeeft. Dit toont aan dat BaP-metabolisme al kan worden
beïnvloed in de vroege stadia van carcinogenese.
Behalve de invloed vanhypoxie hebben we ook vastgesteld dat oxidatieve stress een
effect kan hebben op het carcinogeenmetabolisme. We hebben een relatie kunnen
leggen tussen een polymorfisme in catalase dat invloed heeft op de genexpressie van
CYP1B1. Tot slot toonden we aan dat de NER-capaciteit wordt verminderd in HIF gestabiliseerde cellen, waardoor het herstel van BPDE-DNA adducten wordt
verminderd. Bovendien hebben we in een humaan model bevestigd dat oxidatieve
stress in staat is om NER te remmen.
Kortom, de resultaten van dit proefschrift tonen de verschillende soorten impact aan
die hypoxie heeft op de mutageniteit van BaP. Naast het verhogen van de BaPgeïnduceerde DNA-schade en het verminderen van het herstel door hypoxie, speelt
ook oxidatieve stress een belangrijke rol in het veroorzaken van DNA-schade en het
verminderde herstel van deze schade. Over het geheel genomen geeft dit proefschrift
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een beter inzicht in de endogene mechanismen die van invloed kunnen zijn op de BaPmutageniteit. Dit kan in de toekomst leiden tot onderzoek dat bekijkt of het mogelijk is
om de mutageniteit van kankerverwekkende stoffen te verminderen door HIF stabilisatie te beïnvloeden en oxidatieve stress te verminderen. Het begrijpen van de
moleculaire mechanismen die de carcinogeniciteit van BaP bepalen kan bovendien van
groot belang zijn in het bepalen van preventieve maatregelen of het ontdekken van
nieuwe behandelingen tegen carcinogeen-geïnduceerde tumoren. Bovendien kan een
beter idee over de oorzaken van de interindividuele verschillen leiden tot een betere
risico-evaluatie van kankerverwekkende stoffen.
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