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Verbetering van modellen voor 
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Organofosfaatverbindingen (OPs) behoren tot een klasse van hoogtoxische 
stoffen die wereldwijd gebruikt worden als pes�ciden en insec�ciden. Onderzoek 
naar meer effec�eve verbindingen leidde tot de ontdekking van voor de mens 
zeer gi�ige verbindingen, zenuwgassen. Ondertekening van de Chemische Wapen 
Conven�e, een verbod op het gebruik, prolifera�e en opslag van zenuwgassen door 
de meeste na�es, bleek onvoldoende om misbruik van dergelijke verbindingen 
door terroristen te voorkomen.

Blootstelling aan een OP veroorzaakt irreversibele remming van de ac�viteit van 
acetylcholinesterase (AChE), een belangrijk enzym in het centraal zenuwstelsel dat 
zorgt voor de a�raak van de neurotransmi�er Acetylcholine (ACh). De remming 
van de a�raak van ACh leidt tot overs�mula�e van spieren en zenuwcellen met als 
gevolg spierverlamming, overma�ge afscheiding van slijm en epilep�sche ac�viteit. 
In geval van blootstelling aan hoge doseringen OP, kunnen deze symptomen leiden 
tot de dood. De huidige medische tegenmaatregelen zijn redelijk effec�ef, maar er 
is behoe�e aan en ruimte voor verbetering. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is 
het noodzakelijk een zeer goed begrip te hebben van het werkingsmechanisme, de 
besme�ngsroutes en het gedrag van de stoffen in het lichaam.

Het onderzoek in dit proefschri� was gericht op het gedrag van zenuwgassen 
met als doel de behandelingsprotocollen te verbeteren. Zenuwgassen kunnen 
op basis van hun chemische structuur onderscheiden worden in twee klassen. 
Tot de eerste klasse zenuwgassen behoren rela�ef vluch�ge verbindingen, zoals 
soman, tabun en sarin met als meest waarschijnlijke besme�ngsroute het 
ademhalingsstelsel. Via deze route treden symptomen van vergi�iging snel op. Tot 
de tweede klasse zenuwgassen, behoren juist nauwelijks vluch�ge verbindingen, 
zoals VX, waardoor een vloeisto�esme�ng via de huid het meest waarschijnlijk 
is. Deze route van besme�ng gaat gepaard met een vertraging in het optreden van 
symptomen, die ook lang aanhouden. Daarnaast beva�en de zenuwgassen in deze 
klasse in hun chemische structuur een s�kstofatoom waardoor het molecuul in het 
lichaam geladen wordt en minder gemakkelijk de hersenen bereikt. Het verschil 
in eigenschappen tussen deze agen�a resulteert in verschillende risicoprofielen 
met betrekking tot blootstelling, verspreiding en toxische effecten. Het verschil in 
toxicologisch profiel kan vragen om aanpassingen van de eerste hulp protocollen 
zoals die nu gehanteerd worden. Vanwege de gelijkenis in chemische structuur 
en werkingsmechanisme, kunnen de inzichten verworven bij het bestuderen van 
zenuwgassen ook gebruikt worden om de behandeling bij besme�ng met OP 
pes�ciden te verbeteren.

In Hoofdstuk 2 werd een model in de cavia ontworpen, waarin de effecten 
van verschillende doseringen soman op biochemische en vitale fysiologische 
func�es konden worden onderzocht. In dit model werd de effec�viteit van een 
behandelprotocol bestaande uit obidoxime en atropine, toegediend 1 minuut na 
soman, of na het optreden van vergi�igingsverschijnselen. Deze behandeling was 
nauwelijks effec�ef in geval van besme�ng met een hoge dosis en bij het uitstellen 
van de behandeling. Toevoeging van het carbamaat fysos�gmine aan deze 
behandeling 1 minuut (direct) na soman zorgde voor een zeer hoge effec�viteit. 
Wanneer de behandeling met fysos�gmine echter werd uitgesteld tot na het 
optreden van vergi�igingsverschijnselen bleek de effec�viteit volledig afwezig en in 
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enkele gevallen zelfs schadelijk te zijn.
Een model voor blootstelling aan VX via de huid in de haarloze cavia is beschreven 

in Hoofdstuk 3. Blootstelling aan VX via de huid leidde tot een onvoorspelbaar 
verloop van het optreden van verschijnselen van vergi�iging. De effecten van VX 
op het EEG, ACh concentra�es in de hersenen, klinische verschijnselen en AChE 
ac�viteit werden onderzocht. Ondanks de onvoorspelbaarheid van het verloop van 
de klinische verschijnselen, bleken deze in individuele dieren zeer voorspelbaar 
te zijn voor het klinische verloop ten gevolge van de blootstelling. Slechts enkele 
dieren vertoonden epilep�sche ac�viteit en hoge levels ACh, terwijl de meeste 
dieren verschijnselen vertoonden wijzend op zuurstofgebrek.

In hoofdstuk 4 werd dit model uitgebreid om in vrij bewegende dieren de 
toxicokine�ek van VX te meten, gecombineerd met het meten van de ademhaling, 
hartslag en EEG. Blootstelling van de huid aan VX leidde tot benauwdheid en een 
afname in hartslag, waardoor de effecten ten gevolge van ischemie gevonden in 
Hoofdstuk 3 verklaard konden worden. Na het in kaart brengen van de toxische 
effecten, werd een behandelprotocol getest waarbij 1 injec�e werd gegeven, 
waarvan de inhoud gelijkwaardig was aan 3 autoinjectorequivalenten atropine, 
obidoxime en diazepam. Deze behandeling bleek erns�ge verschijnselen van 
toxiciteit enige �jd uit te stellen, maar na enige �jd kwamen de symptomen terug. 
Herhaalde behandeling op geleide van terugkerende symptomen bleek effec�ef 
te zijn, zolang de behandeling werd voortgezet. Dit wijst erop dat in geval van 
besme�ng met VX via de huid, de behandeling moet worden voortgezet zo lang er 
VX uit de huid in het lichaam komt.

Gedragseffecten op lange termijn ten gevolge van besme�ng met soman en 
mogelijke interven�e met neurogenese bevorderende farmaca werden onderzocht 
in een ratmodel in Hoofdstuk 5. De ra�en werden blootgesteld aan dosis soman, 
in combina�e met een levensreddende therapie met atropine en het oxim HI-
6, waardoor er kortdurend epilep�sche aciviteit ontstond, gepaard gaande met 
zeer hoge concentra�es ACh in de hersenen. Alhoewel er nauwelijks sprake was 
van hersenschade op 24 uur na blootstelling, vertoonden de blootgestelde 
ra�en slechter leervermogen in een gedragstest gebaseerd op ruimtelijk 
oriënta�evermogen 8 weken na blootstelling. De mate van neurogenese in de 
hippocampus was significant lager in deze dieren. Het an�psycho�um Olanzapine, 
dat volgens de literatuur neurogenese zou bevorderen, deed dat in onze studie 
niet, en zorgde ook niet voor verbeteringen in het gedrag. Het bevorderen van 
neurogenese door middel van bijvoorbeeld farmaca , zou een aantrekkelijke 
benadering zijn om lange termijn effecten ten gevolge van Op blootstelling te 
behandelen.

De resultaten beschreven in dit proefschri� hebben geleid tot meer inzicht in 
de effecten van besme�ng met de zenuwgassen soman en VX en de behandeling 
hiervan. De ontwikkelde diermodellen maken het mogelijk zowel toxische 
effecten van de zenuwgassen en de effec�viteit van behandelingen integra�ef te 
benaderen. 

Tussen verschillende species bestaat een verschillende gevoeligheid voor deze 
OPs en an�muscarinerge stoffen en reac�va�e van OP-geremd AChE door oximen, 
waardoor de extrapola�e van deze resultaten naar mensen bemoeilijkt wordt. 
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Terwijl het caviamodel erg geschikt is voor het onderzoeken van de effec�viteit van 
farmaca met betrekking to AChE reac�va�e, is dit model door gebrek aan gevoelige 
gedragstesten minder geschikt voor het evalueren van sub�ele cogni�eve defecten. 
Het ra�enmodel is meer geschikt voor dit soort onderzoek. Daarom wordt het 
aanbevolen om beide modellen te gebruiken om te komen tot zo goed mogelijk 
extrapoleerbare resultaten.

In het ra�enmodel werd aangetoond dat een effec�eve levensreddende 
behandeling mogelijk niet genoeg is om lange termijn effecten op cogni�e te 
voorkomen. Dit wijst erop dat meer begrip van de oorzaak van dergelijke effecten 
noodzakelijk is om verbeterde behandelstrategieën te kunnen ontwerpen. De 
aantas�ng van het neurogeneseproces in de rat zou kunnen bijdragen aan de 
effecten op cogni�e veroorzaakt doorblootstelling aan soman en hiermee een 
startpunt kunnen zijn voor een nieuwe behandeling met neurogenese bevorderende 
middelen.

De toxicologische profielen van subcutane besme�ng met soman en besme�ng 
via de huid met VX bleken erg verschillend te zijn, waardoor beide scenario’s vragen 
om verschillende behandelingsstrategieën. Met name de �ming van behandeling 
vereist de aandacht. Terwijl soman besme�ng vraagt om zeer snelle behandeling, 
gericht op bescherming van AChE ac�viteit en het zo snel mogelijk stoppen van 
epilep�sche ac�viteit, vereist huidbesme�ng met VX een herhaalde behandeling 
op geleide van symptomen, totdat al het VX opgenomen in de huid in de circula�e 
is gekomen en is gemetaboliseerd. Met name de resultaten uit de VX experimenten 
zijn van waarde voor de klinische behandeling van OP pes�cide blootstelling, 
vanwege de gelijkenis in chemische structuur en vergelijkbare persisten�e in het 
lichaam.


