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Introductie

Het aantal mensen met overgewicht (body mass index (BMI) van ≥ 25 < 30 kg/m2) en 
obesitas (BMI van ≥ 30 kg/m2) heeft wereldwijd epidemische vormen aangenomen. 
Vooral onder kinderen stijgt dit aantal snel. Mensen met obesitas hebben meer risico 
op chronische ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van 
kanker. De wereldwijde toename in het vóórkomen van obesitas kan niet volledig 
verklaard worden door genetische factoren en de leefstijl van mensen, zoals eten 
van veel calorierijk voedsel of onvoldoende beweging. Een alternatieve verklaring 
is het concept van developmental origins of health and disease (DOHaD), dat stelt 
dat omgevingsinvloeden vroeg in ons leven een rol kunnen spelen bij het ontstaan 
van obesitas. Vanuit deze gedachte is de hypothese opgesteld dat blootstelling aan 
hormoonverstorende stoffen (endocrine disrupting compounds – EDC’s) vroeg in 
het leven een programmerende factor voor obesitas en gerelateerde veranderingen 
in de stofwisseling later in het leven kan zijn. Met programmeren wordt het 
proces bedoeld waarbij de aanleg (genotype) van een individu wordt bijgestuurd 
tot een uiteindelijke verschijningsvorm (fenotype) die optimaal is aangepast aan 
zijn omgeving. Een verstoorde programmering, bijvoorbeeld door blootstelling 
aan EDC’s, kan leiden tot een slecht aangepast of ongunstige verschijningsvorm 
met een verhoogde gevoeligheid voor het ontwikkelingen van ziekten later in het 
leven. Mensen staan dagelijks bloot aan EDC’s, omdat ze als verontreiniging in 
ons voedsel voorkomen en omdat ze vrijkomen uit consumentenproducten (zoals 
verpakkingsmaterialen, kookgerei en verzorgingsproducten). Het door de EU 
gefinancierde project ‘OBELIX’1 (2009–2013) was gericht op het onderzoeken van 
de hypothese dat EDC’s, in het bijzonder bij blootstelling vroeg in de ontwikkeling, 
kunnen functioneren als ‘obesogens’, chemische stoffen die vetceldifferentiatie 
stimuleren en/of personen vatbaar of gevoelig maken voor obesitas. Binnen het 
project werden studies met gekweekte cellen, met proefdieren en met mensen 
uitgevoerd. De dierstudies van het project, met de muis als model voor de mens, 
staan beschreven in dit proefschrift. De specifieke vragen in dit proefschrift 
waren of blootstelling aan EDC’s vroeg in het leven programmeert tot obesitas en 
veranderingen in de stofwisseling later in het leven en of epigenetica, met name 
DNA-methylering, daarvan het onderliggende mechanisme is (Hoofdstuk 1).

1  OBELIX is een Engelse afkorting voor: OBesogenic Endocrine disrupting chemicals: LInking prenatal 
eXposure to the development of obesity later in life.
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We hebben vier EDC’s onderzocht die representatief zijn voor verschillende 
hormoonverstorende mechanismen. De EDC’s zijn getest in muizenstudies met een 
experimentele opzet die vergelijkbaar is met de blootstelling van de mens. De vier stoffen 
waren: bisfenol A (BPA), perfluorooctaanzuur (PFOA), 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-
p-dioxine (TCDD), polychloorbifenyl 153 (PCB 153). We gebruikten een kruising 
van twee muizenstammen, de C57BL/6JxFVB muizen. De C57BL/6JxFVB muizen 
werden via het voedsel van de moeder tijdens de dracht en zoogperiode blootgesteld 
aan de EDC’s. We noemen dit perinatale blootstelling. Elke EDC werd gegeven in 
zeven oplopende doseringen en vergeleken met een controlegroep zonder blootstelling 
aan de stof. Over het algemeen was de hoogste dosering gelijk aan of net lager dan 
de dosering die door regelgevende instanties zoals de Europese voedselveiligheid 
autoriteit (EFSA) als schadelijk wordt beschouwd. De data werd geanalyseerd aan 
de hand van de benchmark dose (BMD) methode. Hiermee is voor elk eindpunt 
een dosis afgeleid (de zogeheten BMDL) waarbij een EDC een effect veroorzaakt. 
De laagste BMDL van elke studie geeft het meest gevoelige eindpunt weer en kan 
gebruikt worden voor risicobeoordelingen. Aan het einde van de zoogperiode werd 
de blootstelling gestopt en werden de jonge muizen verder gevolgd tot de leeftijd 
van zes maanden of een jaar. Door de blootstelling te stoppen konden we onze 
hypothese testen dat gevonden effecten later in het leven veroorzaakt worden door 
permanente veranderingen geïnduceerd door blootstelling vroeg in het leven. Bij de 
jongvolwassen dieren zijn een aantal stofwisselingsfuncties getest. Daarnaast werden 
ook enkele immuun- en gedragsfuncties onderzocht, omdat het immuunsysteem en 
het gedrag een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van obesitas. In de levende 
muizen werden de volgende eindpunten gemeten: lichaamsgewicht, groei, glucose en 
insuline tolerantie, voedselconsumptie en gedrag (fysieke activiteit, object herkenning 
en sucrose voorkeur). Tijdens de laatste weken van elke studie zijn de muizen 
blootgesteld aan een dieet met een hoog vetgehalte om een verandering in reactie op 
energierijk voedsel te testen. Analyses na het doden van de muizen bestonden uit: 
functietesten van niet-hechtende en hechtende immuuncellen uit de milt, wegen en 
microscopisch onderzoek (histopathologie) van organen en vetweefsels en klinisch-
chemische metingen als waarden van hormonen en vetten in het bloed. Daarnaast 
werd de blootstelling bevestigd door externe en interne dosisbepalingen.
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BPA

BPA, de eerste bestudeerde EDC (Hoofdstuk 2), is een stof die vrijkomt uit plastic 
en andere consumentenproducten die gebruikt worden in het dagelijks leven. 
Obesogene effecten van BPA zijn al uitgebreid onderzocht en programmeringstudies 
hebben zeer variabele resultaten laten zien. Perinatale blootstelling aan BPA (3–3000 
µg/kg lichaamsgewicht/dag (µg/kg bw/d)) resulteerde op de leeftijd van 23 weken 
bij mannetjes in een dosisafhankelijke toename van lichaams- en levergewichten, 
geen effecten op het gewicht van vetweefsels, een lichte toename van vet in bruin 
vetweefsel, een dosisafhankelijke afname van glucagon in het bloed en een afname in 
fysieke activiteit. Bij vrouwelijke nakomelingen werden tegengestelde veranderingen 
gevonden, zoals een dosisafhankelijke afname in lichaamsgewicht, lever-, spier- en 
vetweefselgewichten, vetcelgrootte en vetwaarden, leptine en adiponectine in het bloed. 
Bovendien werd een afname van vet in bruin vetweefsel aangetoond, tezamen met een 
dosisafhankelijke afname in Ucp1 expressie (eiwit betrokken bij warmteproductie) en 
een trend voor een toename in fysieke activiteit. De effecten bij de vrouwtjes waren 
betrouwbaarder dan bij de mannetjes vanwege grote betrouwbaarheidsintervallen en 
een mogelijke invloed van de nestgrootte bij de mannetjes. Het meest gevoelige effect 
was de afname in het interscapulair (bruin vetweefsel) vetgewicht met een BMDL 
van 233 µg/kg bw/d.

We concludeerden dat BPA door een aangepaste programmering effecten op de 
stofwisseling kan hebben. Vanwege de verschillen in effecten tussen de geslachten en de 
uiteenlopende resultaten bij studies die vergelijkbaar zijn met de onze, kan BPA niet als 
een specifieke obesogene stof worden gekenmerkt. Voor de vergelijking met de huidige 
standaarden in de risicobeoordeling is in Hoofdstuk 2 de methode van EFSA (2014) 
gebruikt. EFSA (2015) heeft echter recentelijk de berekeningsmethode veranderd 
om tot de aanvaardbare dagelijkse inname (tolerable daily intake – TDI) voor BPA te 
komen. Bij het toepassen van deze nieuwe methode op onze meest gevoelige BMDL 
zou dit tot een TDI leiden die lager ligt dan de huidige blootstellingniveaus via voedsel. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de schadelijkheid van dit effect niet vaststaat en 
dat het ook onzeker is of de verschillende perioden van blootstelling tussen onze studie 
(vroeg in de ontwikkeling) en bij de mens (kind/adolescent) wel vergeleken kunnen 
worden.
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Epigenetica

Epigenetica is het moleculaire mechanisme waardoor één genotype kan leiden tot 
variaties in het fenotype, zonder veranderingen in de volgorde van de bouwstenen 
van het DNA. Een epigenetisch profiel wordt vroeg in het leven vastgelegd en EDC’s 
zouden invloed kunnen hebben op dit profiel. Deze door EDC’s geïnduceerde 
veranderingen in het epigenetische profiel zouden ten grondslag kunnen liggen aan de 
programmering van obesitas later in het leven. Epigenetische veranderingen kunnen 
op drie verschillende manieren optreden waarvan DNA-methylering (methylgroep 
(CH3-groep) toegevoegd aan een DNA-molecuul) het meest bestudeerd is. Daarom 
zijn volwassen levers, een belangrijk orgaan bij energiebalans, van vrouwtjes 
blootgesteld aan BPA vroeg in het leven onderzocht op veranderingen in DNA-
methylering (Hoofdstuk 3). Vrouwtjes werden gekozen omdat zij de meest duidelijke 
veranderingen in stofwisseling hadden in vergelijking met mannetjes. Zowel globale 
DNA-methylering als genoombrede DNA-methylering analyse van specifieke CpG-
gebieden met de digitale restrictie-enzym analyse van methylatie, de zogeheten 
DREAM test, werden uitgevoerd om geassocieerde epigenetische veranderingen 
te identificeren. Er waren geen veranderingen op het niveau van globale DNA-
methylering. De DREAM analyse in controle vrouwtjes en 3000 µg BPA/kg bw/d 
vrouwtjes liet veranderingen zien die echter niet konden worden bevestigd met een 
meer specifieke test (bisulfiet pyrosequencing).

Alles bijeen vonden we in de lever geen veranderingen in DNA-methylering die aan 
het geobserveerde fenotype gekoppeld konden worden. Dit sluit niet uit dat er wel 
epigenetische effecten zijn in andere weefsels met een regulerende rol in energiebalans, 
zoals de hypothalamus (hersenstructuur), vetweefsel of de eilandjes van de alvleesklier.
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PFOA

PFOA, de tweede EDC die onderzocht is (Hoofdstuk 4), is een kunstmatige stof met 
een afstotende werking voor zowel water als olie. PFOA wordt veel toegepast als coating 
voor textielstoffen, tapijten en voedselverpakkingen. De studie bestond uit perinatale 
blootstelling aan PFOA met een doseringsreeks van 3–3000 µg/kg bw/d en na een 
latentieperiode van 23–25 weken werd het volwassen fenotype van de nakomelingen 
op veranderingen in de stofwisseling geanalyseerd. Zowel mannelijke als vrouwelijke 
nakomelingen vertoonden een dosisafhankelijke afname in lichaamsgewicht vanaf dag 
4 na de geboorte tot aan de volwassen leeftijd. De afname in lichaamsgewicht bij de 
mannetjes was echter niet blijvend tot het einde van de studie. Groei tijdens het dieet 
met een hoog vetgehalte in de laatste 4–6 weken van de studie was afgenomen bij 
vrouwelijke en toegenomen bij mannelijke nakomelingen. Beide geslachten toonden 
een toename in levergewichten en veranderingen in de lever op microscopisch 
niveau (histopathologie). Bij vrouwtjes werden meer veranderingen gevonden dan 
bij mannetjes, zoals afname in vetweefselgewichten (perigonadaal en perirenaal) en 
triglycerides en cholesterol in het bloed. Er waren geen effecten op hormoonfuncties 
zoals glucose tolerantie en bloedwaarden van insuline en leptine.

We concludeerden dat onze studie met blootstelling aan PFOA vroeg in het leven 
resulteerde in effecten op de stofwisseling bij volwassen nakomelingen die meer 
uitgesproken waren bij de vrouwtjes (Hoofdstuk 4). De gevonden effecten zijn 
mogelijk het resultaat van een verstoring van de normale programmering. We konden 
echter geen mechanistische verklaring afleiden uit de waargenomen effecten. De 
laagste BMDL van effecten (46 µg/kg bw/d; afname perirenaal vetweefselgewicht bij 
vrouwtjes) in onze studie is lager dan de bekende BMDL voor ontwikkelingstoxiciteit. 
Onze BMDL ligt ook onder de BMDL die als basis dient voor de huidige TDI, 
vastgesteld door EFSA, maar is nog steeds hoger dan de geschatte menselijke 
blootstelling via voeding.
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TCDD en PCB 153

TCDD en PCB 153 waren de laatste twee onderzochte EDC’s (Hoofdstuk 5). TCDD 
is een potente activator van de arylkoolwaterstofreceptor (AhR), terwijl PCB 153 
een activator is van de constitutieve androstaan receptor/pregnaan X receptor (CAR/
PXR) activator. AhR, CAR en PXR zijn mogelijk betrokken bij de regulatie van 
de energiehuishouding en van immuunreacties. CAR en PXR reguleren grotendeels 
dezelfde genen, terwijl AhR een heel andere set van genen aanstuurt. Onze hypothese 
was dat TCDD en PCB 153 twee stoffen representeren die kunnen leiden tot 
vergelijkbare effecten op de stofwisseling, maar dat via verschillende wegen bereiken. 
TCDD is vooral een bijproduct van verschillende organische syntheseprocessen 
en van verbranding. PCB’s werden gebruikt bij koeling en isolatie van elektrische 
apparatuur. Gebruik van PCB’s is tegenwoordig verboden, maar ze komen nog steeds 
voor als bijproduct in de chemische industrie. De doseringsreeks in onze studies was 
10–10,000 pg/kg bw/d voor TCDD en 0.09–1406 µg/kg bw/d voor PCB 153. Beide 
stoffen bleken een kortstondige afname van het lichaamsgewicht te induceren en wel 
voornamelijk in het midden van de observatieperiode (tot 1 jaar). TCDD-blootgestelde 
mannetjes vertoonden een afname van de witte vetweefsel- en miltgewichten en een 
toename in interleukine (IL)-4 productie van immuuncellen in de milt (gekweekt 
na het doden van de dieren). De vrouwtjes vertoonden daarentegen een toename 
in vetweefselgewichten en in de productie van interferon gamma (IFNg) door de 
immuuncellen uit de milt. PCB 153-blootgestelde mannetjes lieten een toename in 
glucose in het bloed zien, terwijl vrouwtjes een toename van glucagon in het bloed 
vertoonden met een afname van gewicht van de alvleesklier en een toename van 
gewicht van de thymus.

Wij concludeerden dat blootstelling aan TCDD vroeg in het leven de programmering 
van energie- en immuunfuncties bij nakomelingen kan beïnvloeden. Effecten 
van perinatale blootstelling aan PCB 153 op programmering waren vooral op de 
glucosehomeostase. Bij beide stoffen waren de effecten verschillend per geslacht. 
De laagste afgeleide BMDL’s in deze studie voor zowel TCDD (156 pg/kg bw/d; 
afgenomen perigonadaal vetweefselgewicht bij mannetjes) als PCB 153 (86 µg/kg 
bw/d; toegenomen glucagon in bloed bij vrouwtjes) zijn niet lager dan de huidige 
TDI’s.
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Conclusies

In het algemeen hebben de beschreven studies in dit proefschrift geen programmering 
van obesitas in ons muismodel aangetoond bij blootstelling aan EDC’s vroeg in het 
leven (Hoofdstuk 6). De studies toonden wel stof- en geslachtsspecifieke veranderingen 
in de stofwisseling die de perinatale programmering hypothese ondersteunen, zoals 
blijvende veranderingen in vetweefselgewichten en bloedwaarden van vetten en 
hormonen bij de volwassen dieren. De variatie van resultaten binnen onze studies 
en in de literatuur suggereert dat de relatie tussen blootstelling vroeg in het leven 
en effecten op volwassen leeftijd niet lineair is en dat andere factoren, zoals dieet en 
micro-organismen op en in het lichaam, een bijkomende rol spelen bij de uiteindelijke 
effecten. De vertaling van de waargenomen effecten bij muizen naar de mens is daarom 
eveneens complex. Voor toekomstig onderzoek is de integratie van verschillende 
omgevingsfactoren (bijv. dieet, roken, stress enz.) tijdens de ontwikkeling, die in 
combinatie met de blootstelling aan EDC’s kunnen leiden tot gezondheidseffecten 
op volwassen leeftijd, een vereiste.

Onze epigenetische studie met BPA leverde geen duidelijke conclusie op over de 
rol van DNA-methylering als mechanisme waarmee perinatale blootstelling aan 
EDC’s veranderingen in de stofwisseling later in het leven programmeert. Er is nader 
onderzoek nodig om dit beter in kaart te brengen.

Geprogrammeerde effecten zoals bestudeerd in dit proefschrift worden niet 
meegenomen in de huidige risicobeoordeling van stoffen. Als dit wel zo zou zijn 
zouden onze observaties mogelijk kunnen leiden tot heroverweging van TDI’s 
voor BPA en PFOA, terwijl de huidige TDI’s voor TCDD en PCB 153 afdoende 
beschermend zouden zijn.
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