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SAMENVATTING 

Samenvatting 

Bij vissen is de lever het belangrijkste orgaan voor biotransformatie en detoxificering 

van lichaamsvreemde stoffen. Bovendien is de lever het orgaan, waar biosynthese 

plaatsvindt van eiwitten, benodigd voor de dooier van eicellen. Derhalve is de lever van 

vissen veelvuldig het doelwit van toxische stoffen en dit resulteert in leverschade en 

beperkte voortplanting. Op basis van deze feiten wordt de vissenlever beschouwd als 

een van de beste organen om effecten van verontreiniging van de zee vast te stellen. 

Primaire cultures van leverparenchymcellen van de platvis bot (Platichthys flesus L.) 

worden in dit proefschrift geïntroduceerd als modelsysteem voor metingen van 

toxicologische eindpunten. Deze benadering bleek een uitstekende methode te zijn voor 

de studie van oxidatieve belasting van cellen onder gecontroleerde omstandigheden. 

Oxidatieve belasting is een belangrijk gevolg van toxiciteit van lichaamsvreemde 

stoffen in de zee. Eenvoudige maar betrouwbare bioassays zijn ontwikkeld voor 

kwantitatieve analyse van effecten op leverparenchymcellen van lichaamsvreemde 

stoffen, die oxidatieve belasting moduleren op het niveau van biotransformatie 

(hoofdstuk VI), vorming van reactieve zuurstofmetabolieten (ROS) (hoofdstukken II en 

III), verdediging tegen ROS (hoofdstukken III en VI), oxidatieve schade (hoofdstukken 

III en VI) en regulatie van deze effecten. Er is voor een multiparameter benadering 

gekozen om sleutelgebeurtenissen te identificeren in cellulaire reacties op oxidatieve 

belasting en om geslachtsverschillen te verklaren bij de ontwikkeling van pathologische 

laesies in levers en leverkanker in populaties van zeevis, die in een verontreinigd milieu 

leven. Op deze wijze werd de rol van factoren, die oxidatieve schade kunnen 

verminderen of verergeren, geanalyseerd onder gecontroleerde omstandigheden in een 

modelsysteem van levende leverparenchymcellen wat een goede afspiegeling is van de 

in vivo situatie. 

Leverparenchymcellen van mannetjes platvissen bezaten een grotere capaciteit voor één

elektron NADPH-verbruikende biotransformatie (cytochroom P450 (CYP450) 

activiteit) dan de cellen van vrouwtjes platvissen. Derhalve was de capaciteit voor 

quinon-productie en dus ROS-productie hoger. Twee-elektron reductie door NAD(P)H-

verbruikende D,T-diaforase (DTD) en de inductie van vroege beschermende 

164 



SAMENVATTING 

mechanismen, zoals activiteit van het ontgiftende NAD(P) H-verbruikende aldehyde 

dehydrogenase (ALDH) tegen schade door toxische aldehyden, was ook effectiever in 

leverparenchymcellen van mannetjes. Tot slot bleek dat de antioxidans capaciteit in de 

vorm van concentraties gereduceerd glutathion minder verlaagd was in 

leverparenchymcellen van mannetjes dan van vrouwtjes na blootstelling aan toxische 

stoffen. Deze geslachtsverschillen in reacties op belasting kunnen een belangrijk 

voordeel zijn bij de eliminatie van effecten van toxische stoffen in levers van mannetjes 

platvissen in vergelijking met vrouwtjes platvissen. 

De geslachtsafhankelijke modulatie van NADPH-synthese door glucose-6-fosfaat 

dehydrogenase (G6PDH) activiteit, de voornaamste bron van NADPH in cellen, kan 

zelfs van nog groter belang zijn voor de geslachtsafhankelijke verschillen in toxiciteit 

van lichaamsvreemde stoffen dan het NADPH-verbruik. De grote gevoeligheid van 

G6PDH voor toxische of kankerverwekkende stoffen verlaagt waarschijnlijk de aanvoer 

van reducerende equivalenten voor elektron-overdrachtsreacties en de bescherming 

tegen belasting in vrouwtjes platvissen. 

Studies naar de effecten van 17-ß-oestradiol op NADPH-gerelateerde processen in 

leverparenchymcellen van platvissen toonden het belang aan van geslachtsafhankelijke 

beïnvloeding van cellulaire reacties op oxidatieve belasting. Toevoeging van 17-ß-

oestradiol aan cellen bleek een verlaagde inductie en activiteit van CYP450 door 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen te veroorzaken. Bovendien was het 

antioxidans verdedigingssysteem verlaagd op grond van de verminderde spiegels van 

gereduceerd glutathion, een wat vertraagde inductie van DTD en ALDH en een 

significante verlaging van G6PDH acüviteit. Ofschoon de oestrogeen-receptor aanwezig 

is in leverparenchymcellen van beider geslacht, waren vrouwtjes platvissen gevoeliger 

voor oestradiolen en effecten van lichaamsvreemde stoffen. Daarom wordt aangenomen 

dat de geslachtsafhankelijke effecten gebaseerd zijn op de functionele prioriteit van 

NADPH-verbruik voor biosynthetische processen, betrokken bij de voortplanting in 

vrouwtjes levers. 

Concluderend kan gesteld worden dat de resultaten die in dit proefschrift zijn 

beschreven, de hypothese ondersteunen, dat biotransformatie, specifieke enzymatische 

en niet-enzymatische verdedigingsmechanismen tegen toxische belasting en ontgifting 
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geslachtsafhankelijk zijn. Deze geslachtsafhankelijke verschillen kunnen de significant 

hogere incidentie van leverkanker in vrouwtjes platvissen verklaren en zijn wellicht 

gerelateerd aan het gebruik van NADPH in levers van vrouwtjes platvissen voor 

biosynthetische processen die betrokken zijn bij de voortplanting en niet bij ontgifting. 
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