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DE ESTROGEENRECEPTOR, MILIEU‐ESTROGENEN,  

EN DE ROL VAN CYTOCHROOM P450 IN BIOACTIVATIE. 

 
Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven, handelt over de biotransformatie 
en  de  bio‐activatie  van  milieucontaminanten  met  estrogene  activiteit,  waardoor  zij 
kunnen  worden  omgezet  in  endocriene  disruptors  (ED),  stoffen  met  een  hormoon‐
verstorende  werking.  Een  hormoonverstorende  stof  wordt  gedefinieerd  als  een 
lichaamsvreemde stof, die het endocriene systeem van mens of dier kan ontregelen. Het 
endocriene  systeem  regelt  via  hormonen  processen  als  de  geslachtsontwikkeling, 
stofwisseling,  groei,  homeostase,  gedrag  en  ionenhuishouding.  Hormonen  zijn 
signaalstoffen  die  heel  specifiek  gen  expressie  in  een  cel  sturen  door  te  binden  aan 
receptoren, zoals bijvoorbeeld de estrogeen receptor (ER). Zoogdieren, vogels, reptielen, 
amfibieën  en  vissen  hebben  allen  een  vergelijkbaar  hormoonsysteem. 
Milieucontaminanten  kunnen  deze  hormoonhuishouding  op  verschillende  manieren 
verstoren.  De  verstoring  van  de  estrogene  hormoon  huishouding  wordt  uitgebreid 
beschreven  in  Hoofdstuk  1,  de  algemene  introductie.  Interferentie  vindt  bijvoorbeeld 
plaats  als  stoffen  zelf  hormoonactiviteit  vertonen, moleculaire  structuren  zijn  dan  vaak 
gelijkend  aan  het  lichaamseigen  hormoon,  en  kunnen  zodoende  aan  een 
hormoonreceptor  binden. De  receptor  kan  hierdoor  extra worden  geactiveerd,  de  stof 
werkt dan als agonist. De  receptor kan ook  sub‐optimaal worden geactiveerd door een 
stof die werkt als partiële agonist of selectieve  receptor modulator of helemaal worden 
geblokkeerd   door een antagonist.  In  in alle gevallen zullen afwijkende signalen worden 
afgeven. Endocriene disruptors kunnen ook de productie of afbraak van de lichaamseigen 
hormonen beïnvloeden door de werking van betrokken enzymen te verstoren. 
De afgelopen decennia is in de wetenschap uitvoerig aangetoond dat op veel verschillende 
plaatsen op aarde afwijkingen zijn waargenomen bij dieren en mensen. Afwijkingen zoals 
abnormale geslachtsorganen, veranderde sexe‐ratio’s bij het nageslacht, vervrouwelijking, 
steriliteit, borst‐ en prostaatkanker, worden in verband gebracht met de aanwezigheid van 
milieuverontreinigende  stoffen.  Deze  stoffen  zijn  veelal  in  het milieu  terecht  gekomen 
door de toenemende  industrialisering van de westerse samenleving. Het gaat om allerlei 
stoffen die zeer breed worden toegepast in producten zoals geneesmiddelen, zonnebrand 
crèmes,  verf  en  kleurstoffen,  brandvertragers,  speelgoed,  voedselverpakkingen, 
bestrijdingsmiddelen,  schoonmaakmiddelen,  oplosmiddelen,  weekmakers  en  allerlei 
andere  industriële  chemicaliën.  Veel  van  de  bestrijdingsmiddelen  en  industrieel 
geproduceerde stoffen die op grote schaal werden gebruikt halverwege de vorige eeuw, 
bleken slecht afbreekbaar, waardoor zij zich ophoopten in de voedselketen. De negatieve 
effecten op de reguliere hormoonhuishouding werden pas veel later bekend. Inmiddels is 
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het publieke bewustzijn veel groter, het milieubeleid is aangescherpt en de concentraties 
in het milieu zijn gedaald ten opzichte van toen.  (Nieuwe) stoffen worden tegenwoordig 
beter getest, maar het is nog erg moeilijk om in te schatten wat nu precies het risico is van 
de  huidige  blootstelling  aan  hormoonverstorende  stoffen.  Hormonen  zelf  zijn  vaak  al 
actief in heel lage concentraties, endocriene systemen zijn namelijk erg gevoelig, dus lage 
concentraties milieucontaminanten kunnen al voor problemen zorgen. Een belangrijk punt 
van discussie  is het grote verschil tussen de concentraties stoffen die gebruikt worden  in 
laboratoria, en de concentraties van stoffen die worden gevonden  in ons milieu. Echter, 
het  blijft  van  het  grootste  belang  zoveel  mogelijk  informatie  te  vergaren  over  de 
biologische  activiteit  van  endocriene  disruptors,  zoals  alle  mogelijke 
werkingsmechanismen  (doelwit)  waarop  stoffen  kunnen  aangrijpen  en  het  niveau  van 
blootstelling.  Wat  onder  andere  is  gebleken  uit  de  resultaten  beschreven  in  de 
verschillende hoofdstukken van dit proefschrift, is het belang van het in kaart brengen van 
de  biologische  activiteiten  en  de  consequenties  van  het  ontstaan  van  (actieve) 
metabolieten  van  milieucontaminanten  (dus  niet  alleen  de  uitgangsverbindingen 
onderzoeken), en het belang van adequaat  inschatten van de effecten van blootstelling 
aan mengsels van stoffen.  
 
In  hoofdstuk  2  wordt  de  bioactivatie  van  specifieke  groepen  milieucontaminanten 
besproken, te weten de polycyclische koolwaterstoffen (PAK) en de poly‐gehalogeneerde 
biphenylen  (PHB). Deze  stoffen  zijn vooral bekend om hun genotoxische activiteit, welk 
ontstaat  nadat  zij  in  het  lichaam  door  cytochrome  P450  enzymen  (CYP)  worden 
gemetaboliseerd. Echter door deze biotransformatie ontstaan ook stoffen met verhoogde 
estrogene activiteit. Metabolieten welke in vitro werden gevormd zijn geïdentificeerd, en 
getest op receptor binding en receptor activatie. Sommige metabolieten zijn ook geteste 
op interferentie van humaan estrogeen sulfotransferase (hEST) functie. hEST is betrokken 
bij de endogene estrogeen homeostase (metabolisme), en heeft daardoor  indirect effect 
op estrogene activiteit. De resultaten hiervan zijn beschreven in hoofdstuk 3. Veel van de 
gevonden  PAK  en  PHB metabolieten blijken  estrogen  actief  te  zijn  in  één  of  allebei de 
geteste  estrogene  signaalroutes  (ER  en  hEST).  De  affiniteiten  van  enkele metabolieten 
waren  net  zo  hoog  (nanomolair)  als  die  van  17β‐estradiol,  het  endogene  estrogeen. 
Bovendien  zijn de gecombineerde effecten  van een mix van PAKs en PHBs met  zwakke 
estrogene activiteit getest, en deze bleken significant hoger te zijn dan de activiteiten van 
de individueel geteste stoffen. De geringe individuele estrogene activiteit van deze stoffen 
zou  als  verwaarloosbaar  kunnen  worden  gezien,  echter  gezamenlijk  induceren  deze 
metabolieten wel degelijk een estrogeen effect  in onze  testen. Hieruit blijkt maar weer 
hoe  belangrijk  het  is,  om  naast  de  afzonderlijk  biologische  activiteiten  van  hormoon‐
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verstoorders  ook  het  gedrag  van  deze  stoffen  in  mengsels  te  onderzoeken,  in  het 
bijzonder wanneer het betrekking heeft op blootstellingen aan lage concentraties. 
 
Naast  in vitro  laboratoriumwerk  is  tijdens het promotie onderzoek ook gebruik gemaakt 
van  in  silico  werkwijzen.  Hierbij  is  op  de  computer,  met  behulp  van  geavanceerde 
software,  een  eiwit  model  gemaakt  van  het  ligand  bindingsdomein  van  de  humane 
estrogeen  receptor  α.  (hERα).  Het  moleculaire  eiwitmodel  is  gebaseerd  op  de 
gepubliceerde  kristalstructuur  van  de  receptor,  en  de  interactie  tussen  ligand  en  de 
receptor  is berekend op basis  van  de  lineaire  interactie  energie  (LIE) benadering. Deze 
gaat uit van een  lineair verband  tussen de vrije bindingsenergie    (receptor affiniteit) en 
veranderingen in Van der Waals en elektrostatische energie van een systeem. De Van der 
Waals  (o.a.  aromatische  interacties)  en  elektrostatische  energieën  (zoals  waterstof‐
bruggen)  worden  berekend  met  behulp  van  moleculaire  dynamica  (MD),  waarbij  het 
ligand‐receptor  complex  in  evenwicht  is.  Figuur 1  laat  zien hoe  estradiol  (E2)  via beide 
soorten interacties gebonden is in de ERα bindingsgroeve.  
 

 
Figuur 1: E2 (estradiol) bindt via waterstof bruggen 
en aromatische interacties aan aminozuren van ERα. 
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Gedurende MD simulaties worden zowel het ligand‐receptor complex in water (gebonden 
staat) en het ligand in water (ongebonden staat) gevolgd, en het verschil tussen de twee 
toestanden blijkt zeer goed  te correleren met de  receptor affiniteit van de onderzochte 
stoffen. De details  van het opzetten  van het eiwit model, de uitwerking  van de  LIE, de 
parameterisering van de MD simulaties en de resultaten staan beschreven in hoofdstuk 4. 
Door een grote dataset aan stoffen met uiteenlopende estrogene activiteit te gebruiken, is 
het  model  zeer  geschikt  gebleken  om  nauwkeurig  de  bindingsaffiniteit  en 
bindingsoriëntatie van mogelijk estrogene stoffen  te voorspellen. De dataset bestaat uit 
o.a.  natuurlijke  hormonen,  geneesmiddelen,  fytoestrogenen  en    bestrijdingsmiddelen, 
waarvan  in  vitro  de  affiniteit  voor  de  receptor  is  bepaald.  Aansluitend  zijn  uit  onze 
metabolismestudies geïdentificeerde en ongeïdentificeerde PAK en PHB metabolieten  in 
het in silico model getest, en de affiniteit voor de ERα van een reeks van metabolieten is 
voorspeld. De resultaten hiervan staan beschreven in hoofdstuk 5. 
 
Om de bindingsorientaties, welke door het model worden voorspeld, te toetsen, is gebruik 
gemaakt  van  hoge  resolutie  fluorescentie  spectroscopie  (fluorescence  line‐narrowing, 
FLN). Het onderzoek dat hiervoor is uitgevoerd staat beschreven in hoofdstuk 6. Met deze 
techniek  kan  onderzocht  worden  wat  de  voorkeursbindingsorientatie  is  van  auto‐
fluorescente stoffen, zoals  in ons geval gehydroxyleerde PAK metabolieten. Deze binden 
via waterstofbruggen aan de ERα, en met FLN kan precies bepaald worden of dit via H‐
donor dan wel H‐acceptor gebeurt, en of er al dan niet aromatische interacties zijn, welke 
duiden op een specifieke bindingsoriëntatie. De voorspellingen komen goed overeen met 
de  voorkeurspositie  die  het  LIE model  heeft  voorspeld,  en  onderbouwen  hiermee  de 
voorspellende waarde van het LIE model. 
 
Het proefschrift wordt afgesloten met hoofdstuk 7, een epiloog, waarin de resultaten nog 
eens  tegen  een  algemener  licht  worden  gehouden.  Op  basis  van  het  onderzoek, 
beschreven  in  het  proefschrift,  moet  geconcludeerd  worden,  dat  het  risiko  van 
blootstelling aan estrogenen onderschat  zal worden, als niet  voldoende  rekening wordt 
gehouden met de bioactivatie van de uitgangsstof, en als geen rekening wordt gehouden 
met  gecombineerde  blootstellingseffecten.  Deze  eigenschappen  kunnen  goed  in  kaart 
worden gebracht met gebruikmaking van in vitro en in silico modellen, zoals beschreven in 
dit proefschrift. 
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