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Samenvatting g 

Individuel ee variati e in biotransformatie: 
Relatiee met styreen kinetiek en oplosmiddel-geïnduceerde 

neurotoxiciteit t 

Organischee oplosmiddelen worden veel gebruikt, zowel op de werkplek als in de thuissituatie. 
Zee zijn verwerkt in verf, lijm, coatings, schoonmaak- en ontvettingsmiddelen, en worden 
gebruiktt bij de productie van kleurstoffen, polymeren, plastic, textiel, print inkt, en 
stomerijmiddelen.. Omdat de meeste oplosmiddelen vluchtig zijn, is inhalatie de belangrijkste 
opnameroute.. De huid kan niet alleen als doelorgaan, maar ook als porte d'entree optreden. 
Naa acute blootstelling aan deze stoffen kunnen er klachten optreden zoals hoofdpijn en 
misselijkheidd maar ook beschadiging van de huid. Chronische blootstelling kan leiden tot het 
ontstaann van polyneuropathie, kanker (leukemie na benzeen blootstelling) en schade aan de 
lever.. In dit geval is meestal niet het oplosmiddel zelf verantwoordelijk voor het toxische 
effect,, maar een metaboliet die is ontstaan na biotransformatie (omzetting van het 
oplosmiddell  in de lever). Een van de meest voorkomende klachten na chronische blootstelling 
aann oplosmiddelen is chronisch toxische encefalopathie (CTE), ook wel het organo-
psychosyndroomm (OPS) of 'schildersziekte' genoemd. Symptomen van CTE zijn een gestoord 
korte-termijngeheugen,, concentratieproblemen, (extreme) vermoeidheid en eventueel 
karakterveranderingenn en/of stemmingsstoornissen. Het mechanisme waardoor CTE ontstaat 
iss nog onopgehelderd; zowel het oplosmiddel zelf als een van de gevormde metabolieten kan 
hiervoorr verantwoordelijk zijn. 

Biotransformatiee is daarom een van de meest belangrijke determinanten van de 
toxiciteitt van organische oplosmiddelen; aan de ene kant bepaalt het de kinetiek van het 
oplosmiddell  (de opname en verdwijning uit het lichaam), en aan de ander kant kan het zorgen 
voorr de productie van reactieve metabolieten die toxischer zijn dan de uitgangssstof 
(bioactivatie),, en die kunnen reageren met biologische macromoleculen. 

Bijj  mensen die blootgesteld zijn aan organische oplosmiddelen, hetzij experimenteel, 
hetzijj  op de werkplek, zijn grote verschillen gevonden in de vorming en uitscheiding van 
metabolietenn en in de concentratie van oplosmiddel in het bloed. Deze verschillen in kinetiek 
tussenn personen worden in het algemeen toegeschreven aan verschillen in biotransformatie. 
Eénn van de belangrijkste oorzaken voor tussenpersoonsvariatie in biotransformatie is 
(genetisch)) polymorfïsme in biotransformatie-enzymen. Dat wil zeggen dat er van dat enzym 
éénn of meerdere mutante allelen bestaan resulterend in een enzymactiviteit die verhoogd, 
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verlaagdd of helemaal afwezig is. Individuen die hierdoor een verhoogde bioactivatie hebben 
en/off  een verminderde detoxificatie kunnen een groter risico lopen op het krijgen van 
gezondheidsklachten. . 

Inn het hier beschreven onderzoek is de relatie tussen interindividuele variatie in 
activiteitt van biotransformatie-enzymen en de kinetiek van styreen onderzocht, alsmede de 
relatiee tussen genetisch polymorfisme in biotransformatie-enzymen en de gevoeligheid voor 
CTE.. Tevens zijn de stereochemische aspecten van styreen metabolisme onderzocht. Dit is 
gedaann door middel van in vitro onderzoek met humaan lever materiaal en in vivo onderzoek 
bijj  gezonde vrijwilligers en CTE patiënten. 

Omm de enantiomeren van styreen oxide (SO) en amandelzuur (MA) te meten (beide 
metabolietenn van styreen), waren gevoelige en enantiospecifieke analysetechnieken nodig. In 
hoofdstukk 2 is een gaschromatografïsche methode met electron-capture detectie beschreven 
voorr het meten van de SO enantiomeren, die berust op basische hydrolyse van SO en het 
derivatiserenn van de ontstane alcoholen. In hoofdstuk 5 is een gaschromatografïsche methode 
beschrevenn voor het bepalen van de MA enantiomeren in urine. Hierbij wordt MA direct in de 
urinee veresterd zonder voorafgaande extractie stap, en bepaald met vlamionisatie detectie. De 
gevoeligheidd van de analyse kon worden verhoogd door de MA-esters te derivatiseren en te 
bepalenn met behulp van electron-capture detectie. 

Inn hoofdstuk 3 is de in vitro biotransformatie van styreen beschreven in microsomen 
geïsoleerdd uit postmortaal verkregen leverweefsel van twintig Kaukasische mannen. De 
gevondenn interindividuele variatie werd gecorreleerd met genetisch polymorfisme van de 
betrokkenn biotransformatie-enzymen. Uit deze experimenten bleek dat styreen voornamelijk 
werdd geoxideerd door het cytochroom P450 isoenzym 2E1 (CYP2E1). De kinetische 
parameterss van de styreenoxidatie, Vmax en Km, varieerden respectievelijk 8- en 6-maal tussen 
dee verschillende levers. Er werd echter geen correlatie gevonden tussen de gevonden variatie 
inn enzymactiviteit en het genetisch polymorfisme van het CYP2E1 enzym. 

Inn hoofdstuk 4 is de hydrolyse van styreenoxide naar styreenglycol, gekatalyseerd 
doorr het enzym epoxide hydrolase (mEH), beschreven. De intrinsieke klaring (Vmax/Km) van 
dee hydrolysestap was groter dan die van de oxidatiestap, wat kan betekenen dat de oxidatie 
vann styreen de snelheidsbepalende stap is in de mens. De variatie die werd gevonden tussen 
dee levers in de hydrolyse van styreen oxide was een factor 5 voor de Vmax en een factor 3-4 
voorr de Km. Ook hier werd geen correlatie gevonden tussen enzymactiviteit en het genetisch 
polymorfismee van het betrokken enzym, epoxide hydrolase. 

Dee interindividuele variatie in het metabolisme van styreen in twintig vrijwilligers in 
relatiee tot hun metabole capaciteit is beschreven in hoofdstuk 7. De vrijwilligers zijn daartoe 
eenn uur blootgesteld aan twee verschillende concentraties van styreen, 104 en 360 mg/m3, 
terwijll  ze 50 W inspanning verrichten op een fietsergometer. Styreen en styreenglycol werden 
gemetenn in bloed en amandelzuur en fenylglyoxylzuur in urine. De individuele metabole 
capaciteitt van de vrijwilligers werd bepaald door middel van het toedienen van de 
modelsubstratenn chlorzoxazone (CYP2E1), cafeïne (CYP1A2), dextromethorfan (CYP2D6) 
enn antipyrine (CYP450), en door het genotyperen van CYP2E1. De gevonden interindividuele 
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variatiee in de verschillende kinetische parameters correleerde echter niet met de 
modelsubstratenn of het genotype. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het metabolisme 
vann styreen niet afhankelijk is van de enzymcapaciteit maar van de doorbloeding (perfusie) 
vann de lever. Uit het feit dat de klaring van styreen (84 l/u) ongeveer gelijk is aan de 
leverperfusiee (96 l/u), en dat de intrinsieke klaring (580 l/u), berekend uit de in vitro data, veel 
groterr is dan de doorbloeding, werd de conclusie getrokken dat styreen compleet 
gemetaboliseerdd wordt als het de lever passeert en dat de perfusie de limiterende factor is. 

Anderee verklaringen voor het afwezig zijn van een correlatie tussen de kinetiek van 
styreenn en de metabole capaciteit kunnen zijn: dag-tot-dag variatie in het metabolisme van 
zowell  styreen als de modelsubstraten, onduidelijkheid over de enzymspecificiteit van de 
modelsubstratenn en het gebruiken van surrogaat-parameters voor voor de oxidatieve metabole 
stapp (SO zelf kon niet gemeten worden). Om de theorie van perfusie-gelimiteerde kinetiek 
beterr te onderbouwen werd gebruik gemaakt van een PBPK (physiologically based 
pharmacokinetic)) model. PBPK-modellen zijn heel geschikt om het effect van verschillende 
parameterss op de kinetiek van een stof te bestuderen. In hoofdstuk 8 is een PBPK-model 
beschrevenn voor styreen en zijn metabolieten in urine. De interindividuele variatie in 
styreenoxidatiee die gevonden was in vitro (hoofdstuk 3) werd in dit model ingebracht en het 
concentratie-tijdverloopp van styreen in bloed en de cumulatieve uitscheiding van amandelzuur 
enn fenylglyoxylzuur in urine werden met het model gesimuleerd. Een lagere Vmax voor de 
oxidatiee van styreen (3 keer lager dan gemiddeld) resulteerde in een wat lagere cumulatieve 
uitscheidingg van MA+PGA in urine en wat hogere styreenconcentraties in bloed. Een 
toenamee van de Vmax voor de oxidatie van styreen bleek geen invloed te hebben op het 
concentratie-tijdverloopp van styreen in bloed noch op de cumulatieve uitscheiding van 
MA+PGAA in urine. Dit bevestigt de theorie van perfusie-gelimiteerde kinetiek voor styreen. 

Inn de hoofstukken 3, 4 en 6 wordt ook het stereochemisch metabolisme van styreen 
beschrevenn zowel in vitro als in vivo. Stereochemie is een belangrijk aspect, omdat 
enantiomerenn kunnen verschillen in hun interactie met biologische macromoleculen. 
Daardoorr kunnen zowel de kinetiek als de toxiciteit van enantiomeren sterk van elkaar 
verschillen. . 

Inn hoofdstuk 3 werd beschreven dat de (S)-enantiomeer van styreen oxide bij voorkeur 
gevormdd wordt, met een ratio (S/R) van 1,3. In hoofdstuk 4 werd aangetoond dat de Vmax en 
Kmm voor de hydrolyse van styreenoxide vijf keer hoger waren voor de (S)-enantiomeer dan 
voorr de (R)-enantiomeer. Dit betekent echter dat beide enantiomeren met dezelfde snelheid 
geklaardd worden (Vraax/Km is gelijk). Dit gold echter alleen als de enantiomeren afzonderlijk 
geïncubeerdd werden. Bij incubatie van de microsomen met een racemische mengsel (R:S = 
50:50)) remde (R)-SO de omzetting van (S)-SO. In hoofdstuk 6 wordt de stereochemie van 
styreenn beschreven bij vrijwilligers. SO concentraties in bloed konden niet worden gemeten. 
Dee concentratie van de (R)-enantiomeer van styreenglycol in bloed was hoger dan die van de 
(S)-enantiomer.. De halfwaardetijd van de (R)-enantiomeer was langer dan die van de (S)-
enantiomeer.. Dit wijst erop dat de omzetting van (S)-SG naar MA sneller verloopt dan de 
omzettingg van R-SG. Voor MA werd een S/R ratio van 1.6 gevonden in de urine. In theorie 
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geeftt de ratio van de cumulatieve MA-enantiomeren uitscheiding in urine de verhouding van 
SO-enantiomerenn gevormd in de lever weer. Dit duidt erop dat bij mensen de vorming van de 
minstt toxische enantiomeer de voorkeur heeft. Dit is in overeenstemming met de in vitro 
gegevens. . 

Tenslottee is in hoofdstuk 9 de relatie tussen genetisch polymorfisme van een aantal 
biotransformatie-enzymenn en het risico op CTE beschreven. Dit werd gedaan door een groep 
CTE-patiëntenn en een blootgestelde gezonde controlegroep te genotyperen voor een aantal 
bekendee mutaties in 5 biotransformatie-enzymen, te weten CYP2E1, CYP1 Al , mEH, GSTM1 
enn GSTT1. Een verhoogd risico op CTE werd gevonden in mensen met variante CYP2E1-
allelen.. Het mechanisme achter dit verhoogd risico is nog niet duidelijk. De variante CYP2E1-
allelenn leiden in vitro tot een verhoogde CYP2E1 activiteit, dus het zou kunnen dat er meer 
reactievee metabolieten gevormd worden in mensen met deze allelen. Dit is echter in 
tegenspraakk met onze conclusie uit hoofdstuk 7 en 8. Verklaringen hiervoor kunnen zijn: de 
blootstellingg van de CTE-patiënten heeft alleen bestaan uit oplosmiddelen waarbij de 
enzymcapaciteitt de limiterende factor is in het metabolisme, de mutaties zijn gerelateerd aan 
anderee mutaties die het risico op CTE kunnen beïnvloeden en het gevonden verband is dus 
indirectt of de mutaties leiden tot een verhoogde hoeveelheid reactieve metabolieten in het 
doelorgaan,, nl. de hersenen. Voordat de mutante CYP2E1 allelen gebruikt kunnen worden als 
biomarkerss van gevoeligheid voor het krijgen van CTE moet eerst het gevonden verband 
bevestigdd worden in grotere studies en moet het mechanisme achter het verband opgelost zijn. 

Inn studies die de individuele gevoeligheid voor de toxische effecten van chemicaliën 
onderzoekenn wordt meestal de tussenpersoonvariatie in kinetiek benadrukt. Aangezien de 
toxiciteitt van een stof bepaald wordt door zowel de toxicokinetiek als de toxicodynamiek, zou 
eenn bestudering van de interindividuele variatie in toxicodynamiek meer aandacht verdienen. 
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