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1. Inleiding

Mijnheer deRectorMagnificus, hooggeleerdecollegae,zeer
gewaardeerde toehoorders in dezaal.
Hetonderzoeksthemavandeleerstoelcombinatietoxicologie
maaktdeeluitvaneenaljarenlangebestaandesamenwerking
op het terrein van de toxicologie tussen TNO Voeding en
Wageningen Universiteit. Dezesamenwerking is5jaargeleden formeel bekrachtigd door de start van een gezamenlijk
kenniscentrum, hetCentrefor FoodToxicology(CFT).Met
de inrichting van kenniscentra geeft TNO uitdrukking aan
hetbelangvanuniversitairesamenwerkingopeenaantalstrategische onderzoeksgebieden. Het is voor mij dan ook een
groot genoegen om tegen het einde van het eerstejaar van
mijn aanstelling als hoogleraar hier in Wageningen, de benoemingtekunnen verzegelen met dezeoratie.
In de komende 45 minuten zal ik een poging doen om de
relevantievan het werkveld van de mengseltoxicologie aan
utoetelichten endaarbij telatenzien metwelkeuitdagingen de toxicologie inhet algemeen, en dezeleerstoel in het
bijzonder, in de komende jaren te maken zal krijgen.
Daarbij zal ikook stilstaan bij de relatie tussen fundamenteel toxicologisch onderzoek van de universiteit en detoepassingvandezekennisbijdeonderzoeksorganisatieTNO.

2. Bruisen de tijden

Alswe het internationale werkveld van de toxicologie bekijken, dan ishet Nederlandse onderzoek daarin sterkvertegenwoordigd. De Nederlandse Vereniging voor

Toxicologie,NVT,isingroottenadeAmerikaanse,Japanse
en Britseverenigingen, devierde nationale toxicologenverenigingterwereld.Het aantalgeregistreerdetoxicologen bij
deNVT neemt sinds 2002 elkejaarweer toe en het totale
ledenaantal stijgt gestaag (NVT, 2004). Ondanks deze
trend, heb ik de indruk dat de populariteit van het werkveldindelaatstejaren ietsisafgenomen. Daarzijn mijn inzienseen aantalverklaringen voor.Allereerst, lijkt hetvoor
denieuwegeneratiewetenschappers aantrekkelijker enzinvolleromdegezondheidvanbijv.voedingsmiddelen engeneesmiddelen te bestuderen in plaats van de veiligheid.
Bovendien hebbenwein dewestersewereld, dankzij goede
regelgeving en controle, in de laatste tien jaar veel minder
grotemilieu-envoedingsproblemen metchemische stoffen
dan in de periode daarvoor. Mijn Wageningse leermeester
indetoxicologie,ProfessorJan Koeman hanteerdedanook
de stelling: "vooralsnog worden in de westerse samenleving
meermensen doorhetmilieu betaalddaneronderlijden".
Ik onderschrijf dit adagium. Daarnaast verscheen recentelijk een RIVM rapport "Ons eten gemeten"waarin wordt
gesteld dat onze voeding en vooral de ongezonde samenstelling daarvan, eenveel groter gezondheidsprobleem met
zichmeebrengt dan dechemischeenmicrobiologischeverontreinigingen indevoeding (RIVM, 2004).Een studente
stelde mij dan ook laatst devolgendevraag:

Isgezondheid "cool"entoxicologie "vetsaai"

Ik beantwoordde die vraag ontkennend en voorspelde haar
dat in de komende jaren de toxicologie als onderzoeksdiscipline nog nooit zo noodzakelijk en aantrekkelijk is geweest.
Ik zal dat hier beargumenteren.
Ten eerste, op dit moment is het zo dat van alle op de
Europese markt geregistreerde chemicaliën, dat zijn er ongeveer 100.000, er slechtsvan een beperkt aantal een volledig dossier over de toxiciteit is opgesteld. Echter, de
Europese commissie heeft recentelijk een wetsvoorstel opgesteld waarin een nieuw chemisch stoffenbeleid wordt
voorgesteld. In dit nieuwe systeem dienen ongeveer 30.000
stoffen teworden beoordeeld, via een registratie-, evaluatieen autorisatie systeemvoor chemicaliën (REACH systeem),
waarvan bedrijven per jaar een ton of meer vervaardigen of
invoeren. Met deze inhaalslag moet binnen 20 jaar van alle
stoffen de gevaren en risico's bekend zijn. De kosten bij
toepassing van het wetsvoorstel worden beraamd op enkele
miljarden euro's (ECN, 2002). Dit staat noglosvan deeconomische impact voor bedrijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat overheid en industrie zoeken naar mogelijkheden om die lijst van duizenden stoffen eerst te prioriteriseren. Voorstellen om tot valide voorselectiecriteria te komen, worden op dit moment ontwikkeld door de industrie
en T N O in wisselwerking met de overheid en het RIVM.
Een vergelijkbare uitdaging doet zich voor bij de veiligheidsevaluatie van cosmetica waarbij door introductie van
de nieuwe Europese wetgeving (het z.g. "Seventh
Amendment") in de komende 5jaar veel alternatieven voor
de huidige dierproeven ontwikkeld dienen te worden.
Deze ontwikkelingen betekenen een geweldige toxicologische kluswaarin in ruime mate gebruik gaat worden van in
vitro modellen (dwz. in reageerbuis of kweekbakje) en van

computermodelering. Bovendienzal,omhetaantalstudies
toteenminimum tebeperken,meernadrukmoetliggenop
dekennisperstofklasse enper relevant mengselvan stoffen
enminderophet onderzoeknaar alleafzonderlijke stoffen.
Een andere, belangrijke ontwikkeling, waarbij detoxicologieeen cruciale rolspeelt,vindt plaats binnen het (pre)klinisch onderzoek van geneesmiddelen. Door de ontwikkelingen op het terreinvan demoleculaire biologie, ishet inzicht in werkingsmechanisme van geneesmiddelen sterk
toegenomen en iser meer kennis over de gevoeligheidvan
specifieke patiëntenpopulaties. Bovendien wordt hierbij
meer gebruik gemaakt van cocktails voor specifieke doelgroepen en de kans op marktintroductie van z.g. "blockbusters"voordegrotere,algemenedoelgroepen zalwellicht
verminderen. Daar komt nog bij dat de ontwikkelingskosten per geneesmiddel de laatste jaren fors gestegen zijn
(Bain en Co.,2003). Pharma bedrijven zoeken naarwegen
omdeeffectiviteit vanpreklinisch onderzoek teoptimaliseren. Ook hier zullen, vroeg in de productontwikkeling,
nieuwe benaderingen in de toxicologie kunnen bijdragen
aaneffectiviteit vanhetonderzoek,waaronderdecombinatietoxicologie en het gebruikvan toxicogenomics. Bijdeze
laatsteontwikkelingwordt dekennisovergenexpressieprofielen gebruikt omwerkingsmechanismen enverschillen in
gevoeligheid tussen mensen dierbeter tebeoordelen (Lord
& Papoian, 2004).
Tenslotte, ook binnen de voedingindustrie zal bij de ontwikkeling van nieuwe gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen meeraandacht besteedtworden aanverschillende
doelgroepen van consumenten. Hierbij is de kennis over
het werkingsmechanisme onontbeerlijk om de bewijslast
vaneengezondheidsclaim teonderbouwen endeveiligheid

tegaranderen. Zowelvoor "personalized nutrition" alsvoor
"personalized medication" zal niet zozeer absolute veiligheid en effectiviteit van de stoffen van belang zijn, maar
eerder nog de relatie tussen beide, de z.g. Risk-Benefit ratio. Ikkom hier straksnogeven op terug.
Op grond van dezeontwikkelingen in deverschillende industriesectoren, ben ik ervan overtuigd dat de toxicologie
een uitdagende tijd tegemoet gaat zien waarbij de nadruk
ligtop effectiviteit vanderisicobeoordelingbij eenverminderd gebruik van proefdieren. Ik beantwoordde de vraag
van destudente dan ook met deopmerking:

Detoxicologie is"vetcool"

3. Alles iseen mengsel

In devorige sectie isde toxicologievan mengsels al enkele
malen aan bod gekomen. Mensen hebben alsindshet ontstaan van de mensheid te maken met gifmengsels, temeer
omdat deze stoffen overal in de natuur in combinaties
voorkomen. Het oudstegeschrift, een papyrusrol, dat handeltoverdemedischetoepassingenvangiftigestoffen, werd
gevonden bij eenmummie ineen tombe in Egypte(Ebers,
1937).Egyptischeartsen uitdietijdwerkten met meerdan

800 recepten met bekende giftige stoffen zoals plantextracten (o.a. monnikskap tegen pijn ,wonderboom tegen buikklachten, papaver met geestverruimende werking, of gevlekte scheerling) en zware metalen als lood, antimoon of
arseen. Het zal u niet verwonderen dat de Egyptenaar met
buikpijn en hoofdpijn regelmatig een cocktail zal hebben
gemengd om beide klachten te verhelpen. In het bovenstaande geval betreft het wel een combinatie preparaat van
aconitine, ricine en opium en vandaag de dagzou men daar
heel voorzichtig mee zijn omgegaan op grond van de werking van de combinatie.
Ook bij de Grieken en Romeinen washet gifmengen aan de
orde van de dag en werden bij deze oude culturen combinatiepreparaten uitgeprobeerd om een geneeskrachtige of
hallucinerende werking op te roepen en het effect van het
preparaat daarmee te versterken.
Tenslotte, bij de traditionele Chinese enTibetaanse geneeskunde is het gebruik van mengsels tot een ware kunst verheven en hierbij ishet gebruikelijk om via combinaties van
kruiden het effect van de individuele stoffen te versterken
of om de giftigheid in de combinatie teverminderen. In de
laatste jaren is er sprake van een heroriëntatie op traditionele Chinese geneeskunde. Kanttekening hierbij is dat productie en samenstelling beter gereguleerd dienen te worden
om contaminatie met natuurlijke toxines en/of contaminanten tevoorkomen (o.a. zware metalen, alkaloïden). Een
schrijnend voorbeeld hiervan was het gebruik van pijpbloemen (Aristolochia clematis) in kruidenmengels. In de jaren
negentig heeft dit in verschillende Europese landen tot ernstige nierschade geleid bij honderden vrouwen die Chinese
kruidenmengels als afslankmiddel gebruikten en daarbij
werden blootgesteld aan aristolochiazuur. Deze stof staat
bekend om zijn zeer giftige werking (Betz, et al., 2002).

Dit soort incidenten zijn eerder uitzondering dan regel,
maar pleiten voor het gebruik van kwaliteitsnormen aangaande desamenstelling vandeze kruidenmengsels
Dit voorbeeld brengt me tot debeschrijving vanhet werkterrein vandetoxicologie. Toxicologie isde medisch-biologischewetenschap diedeschadelijke effecten vanstoffen op
levende organismen beschrijft. Uitgangspunt daarbij is
steeds dat ervoor iedere stof onder bepaalde omstandigheden eendosis kanworden vastgesteld waarboven ongewenste effecten optreden. Deze dosis-effect relatie werd al treffend beschreven door dein 1541 overleden Duitse geneeskundige Paracelsus in zijn citaat "Nurdiedosis macht dass
ein gift kein gift is" {"Dosis solafacit venerium"). Dit betekent, datallestoffen inprincipe giftig zijn, maar datdedosis bepaalt wanneer van een vergif (lees: schadelijke stof)
kan worden gesproken. Paracelsus heeft daarmee 4 eeuwen
geleden aande basis gestaan van het huidige werkveldvan
de toxicologie (en homeopathie) toen hij bedacht dat stoffen diede mens ziek maken in hoge concentraties wellicht
in lage concentraties geschikt zijn om hemtegenezen. Het
fenomeen van positieve effecten bij lage dosis wordt in de
toxicologie regelmatig beschreven onder het begrip "hormesis". Het verschijnsel hormesis in de toxicologie isnog
niet goed onderzocht, temeer omdat onderzoek bij lagelagedoseringen vrijwel niet plaatsvindt (Bukowski, 2000). In
de huidige tijd geldt Paracelsus als de grootste arts die
Duitsland ooit heeft voortgebracht. Dat is echter in schril
contrast tot 2 eeuwen geleden toen een medicus over
Paracelsus schreef: "Hijleefdeab eenzwijn, zageruit als een
voerman, en wasdegrootste tijd vanzijn leven bezopen."(de
Bruijn, 1999).
Paracelsus moet welhaast een boeiende en sociaal geënga-

geerde wetenschapper zijn geweest. O p 33-jarige leeftijd
vestigt hij zich als hoogleraar in Bazel,waar hij veel buitenlandse studenten aantrekt. Op zijn wetenschapstochten
(equivalent van de huidige sabbaticals) vertoefde hij tussen
adel en het gewone volk. Hij walste echter over allerlei universitaire principes heen. Zo maakte hij bijvoorbeeld niet
alleen gebruik van de dure exotische producten, maar ook
van mengsels van inheemse kruiden. Ook hing hij een notitie aan het prikbord waarin hij niet alleen studenten maar
ook leken uitnodigt voor zijn colleges. Bovendien waren de
lessen niet langer in het Latijn maar in het Duits. Ondanks
zijn breuk met de traditie,werden de collegesvan Paracelsus
zeer goed bezocht.
Als ik het succes van de colleges van Paracelsus goed interpreteer, dan begint goed onderwijs bij een goede en vooral
benaderbare lector. Dus om aantrekkelijk onderwijs te verzorgen zou ik kunnen overwegen om de college series in het
Duits of, beter nog, in het Limburgs te houden. En als mijn
collega professor Rietjens dat goedvindt, dan zou ik in dat
laatste geval als een "bütereedner" (een Limburgse troubadour op spreekgestoelte) het studentenvolk kunnen verrassen op toxicologie levenslessen, met een dosis humor wel te
verstaan.
Dit brengt mij tot het punt kwaliteit van onderwijs aan de
universiteit. In haar oratie als hoogleraar biochemie riep
mijn directe collega Professor Ivonne Rietjens zeven jaar geleden op tot inspirerend en goed onderwijs (Rietjens,
1997). Voor een deel ligt die uitdaging bij de hoogleraar
zelf, maar collega Rietjens vroeg daarbij ook expliciet de
aandacht voor de tanende kwaliteit van het huidige studiestelsel waarbij de tijds- en werkdruk voor student en lector
hoog is. Voorafgaand aan deze oratie heb ik haar de vraag
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gesteld of de situatie isveranderd anno 2004. We kwamen
daarbij tot de conclusie dat, hoewel in het huidige IT tijdperk de informatievoorziening in relatief kort tijdbestek
kan plaatsvinden, het steeds lastiger lijkt te zijn om voldoende tijd te besteden aan creativiteit en innovatie. Welk
eenvreemde paradox!Bovendien ishet mij,vadervan 3 potentiële studenten, niet helder of door het aanreiken van al
die informatie op presenteerblaadjes, de student überhaupt
wel voldoende wordt uitgedaagd om kritisch te zijn in het
verzamelen van dejuiste bronnen van informatie. In dit kader zag ik gisteren in het NRC een artikel op de voorpagina onder de volgende kop "Universitieten zien af van dure
uitgaven" waarbij wordt aangegeven dat wetenschappers bij
de Nederlandse universiteiten in de komende 3 jaar de helft
van de wetenschappelijke tijdschriften van de uitgeverij
Reed Elsevier niet meer kunnen raadplegen (NRC, 2004).
Dit is mijns inziens een zorgelijke ontwikkeling omdat de
universiteit juist toegang dienen te hebben tot alle informatie. Kerndoel van de universitaire opleiding isdat de student leert om uit alle beschikbare bronnen juist die informatie te filteren die alsmeest kritisch wordt gezien. De toekomst zal dan ook moeten uitwijzen of ik terecht wat bezorgd ben in deze.
Dames en heren, laten we nu eens overstappen naar de
nieuwe leerstoel Combinatietoxicologie. Ik ben ervan overtuigd dat Paracelsus niet zozeer gebruik maakte van afzonderlijke stoffen, maar meer nog werkte met mengsels van
metalen en mineralen, zoals hij dat van zijn vader had geleerd uit de scheikunde en metallurgie. Bovendien deed hij
dagelijks via zijn kruidenkennis ervaring op in gebruik van
combinaties. Daarnaast was hijzelf onderhevig aan de combinatiewerking van toxische stoffen tijdens feesten aan het
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hof en bij de burgerij waarbij hij werd blootgesteld aan
combinaties van spijs, drank en andere genotsmiddelen.
Immers, onze voeding samen met alcohol, cosmetica,
binnen- en buitenlucht en sigarenrook, vormen een ingewikkeld, variabel mengsel van enkele honderdduizenden
chemische verbindingen waaronder de (essentiële) stoffen,
natuurlijke bestanddelen, natuurlijke, huishoudelijke en industriële verontreinigingen en tenslotte de additieven, de
stoffen die doelbewust worden toegevoegd om de kwaliteit/houdbaarheid te verbeteren.
Om gezondheidsrisico's van inname van deze chemische
stoffen te vermijden, worden aanvaardbare dagelijkse innamen vastgesteld (bijvoorbeeld ADI, Acceptable Daily
Intake). Deze advieswaarde is meestal gebaseerd op toxicologisch onderzoek in mens en dier, waarbij een drempelwaarde voor de stof, de zogenaamde "No observed adverse
effect level" (NOAEL, ofwel "Geen-nadelig-effect-niveau")
wordt vastgesteld. De aanvaardbare inname norm wordt
vervolgens afgeleid van deze drempelwaarden waarbij in vele gevallen een veiligheidsfactor van 100 als uitgangspunt
wordt genomen. Deze veiligheidsfactor compenseert voor
variatie in gevoeligheid tussen verschillende individuele dieren (intraspecies variatie) en variatie tussen mensen en dier
(interspecies variatie) (ICPS, 1987, 1994). De veiligheidsfactor kan zelfs groter zijn dan 100 indien er van de stof
geen chronische toxicitietsgegevens voor handen zijn, of indien er geen drempelwaarde kon worden vastgesteld in de
experimentele studies, of indien het werkingsmechanisme
in de mens sterk afwijkend is.Echter, de hele risico evaluatie is gebaseerd op het testen van de effecten van afzonderlijke stoffen. Eventuele interacties tussen de stoffen na opname in het lichaam, die het effect van de afzonderlijke
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stoffen versterken dan wel verzwakken, worden tot op heden niet meegenomen bij het vaststellen van de veiligheidsfactoren. In 1985 verscheen in Nederland een rapport van
de Gezondheidsraad over normstelling voor niet-kankerverwekkende stoffen waarbij door een adviescommissie onder voorzitterschap van Prof. Dr. Herman van Genderen
het probleem van gecombineerde blootstelling aan meerderestoffen vanuit het milieu wordt beschreven. In de tijd dat
Prof van Genderen zich boog over deze materie in
Nederland, was er wel al enige ervaring opgedaan met
mengsels van verontreinigde stoffen in water op waterdieren. Zo was het fenomeen van dosis-additie onderzocht in
vissen en waterdieren (Könemann, 1979, Hermens 1983).
Het betrof hierveelal onderzoek naar de acute toxiciteit van
stoffen in water via (deels) narcotische werking. Echter,
langdurige orale belasting van warmbloedige dieren en de
mens bij herhaalde blootstelling aan lage doseringen met
meer dan twee stoffen tegelijk, was nauwelijks onderzocht.
Weliswaarworden er bij pharmaceutisch onderzoek geneesmiddelencombinaties getest op ongewenste bijwerkingen in
de mens, maar hierbij is er juist sprake van een kortdurende, hoge dosering waarbij een geneesmiddel of combinatie
ook therapeutisch zal werken. De gezondheidsraad adviseerde dan ook om "aanvullende toxiciteitonderzoek uit te
voeren met mengsels van stoffen met uiteenlopende werking ter hoogte van het Geen-nadelig-effect-niveau" (GR,
1985).
Tegelijkertijd verscheen in de USA bij hetAmerikaanse ministerie voor milieubescherming, de "Environmental
Protection Agency" (EPA) een vergelijkbaar document
waarin gerichte adviezen worden voorgesteld voor de risicoevaluatie van mengsels van stoffen in het milieu (EPA,
1986). De belangrijke aanjagers van het mengselonderzoek
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bij de EPA zijn Dr. Richard Hertzberg en Dr. Patrick
Durkin (Stara et al., 1985) waarmee we in Nederland
tegenwoordig nauw samenwerken.
Deze en andere, recente rapporten geven aan de bewustwording van het probleem van gecombineerde blootstelling
pas langzaam op gang is gekomen.

De combinatie werking van de stoffen in
de voeding en het milieu (drinkwater,
lucht) waarbij de mens langdurig wordt
blootgesteldaan een groot aantal verbindingen in een lagedoseringisonvoldoende
onderzocht.

4. Zoektochtnaardetoxiciteitvanchemische mengsels
In deafgelopen 15jaar isde interesse in toxiciteitonderzoek
van chemische mengsels enorm toegenomen en zowel in
Europa als in deVerenigde Staten iseen ware zoektocht begonnen om een systematiek te ontwikkelen waarmee de gezondheidsrisico's voor blootstelling aan chemische mengsels
kan worden voorspeld. Veel van het pionierswerk op het
terrein van gedefinieerde mengsels isverricht door Professor
Victor Feron bij T N O in opdracht van het Ministerie voor
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en het
Ministerievoor Sociale Zaken (Jonker et al., 1990, Feron et
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al., 1995,Jonker et al., 1996, DVA, 2003). De verschillende aspecten van die zoektocht wil ik kort toelichten.
4.1 Toxiciteitvan simpele,gedefinieerde mengsels
Wat is de definitie van een mengsel? Als de precieze samenstelling (kwalitatief en kwantitatief) vanhet mengsel bekend
is, dan spreekt men van gedefinieerde mengsels. Vaak zijn
dit relatief simpele mengsels, dat wil zeggen dat het aantal
mengselcomponenten beperkt is. Dit is in tegenstelling tot
complexe mengsels, die ik niet zal bespreken tijdens deze
voordracht, maar wel zal opnemen in het boekje dat zalverschijnen naar aanleiding van deze oratie (zie noot 6) 6 .
Doelstelling van de combinatietoxicologie is om aan te tonen dat er sprake is van gecombineerde werking tussen de
individuele stoffen in een mengsel. Om dit te onderzoeken,
kan men het mengsel in zijn geheel testen of men kan overwegenom alle,afzonderlijke componenten inhet mengsel te
testen (Zie noot l) 1 . Als de gecombineerde werking van afzonderlijke stoffen wordt onderzocht, samen met de dosiseffect relatie daarvan, dan wordt daarbij gebruikt gemaakt
van een empirisch model of een mechanistisch model.
Laten we beginnen met de empirische benadering. Deze
methode isverreweg het meest toegepast in de afgelopen 15
jaar. Bij de empirische methode wordt de gecombineerde
werking uitgedrukt in de termen "additie" en "interactie" .
Allereerst wordt voor alle stoffen en hun mengsels een
kwantitatieve dosis-respons relatie bepaald. De term "interactie" wordt gebruikt als het effect van het mengsel significant afwijkend isvan hetgeen op basisvan de optelsom van
de afzonderlijke effecten kan worden voorspeld. Bij een
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grote positieve afwijking wordt vaak gesproken van synergisme. Een effect kleiner dan verwacht op grond van additie, wordt betiteld als antagonisme. Heel wat knappe mathematici hebben zich in het verleden bezig gehouden met
de nomenclatuur voor gecombineerde werking. Het maakt
in de praktijk niet zoveel uit welke theorie je aanhangt,
maar het is wel van groot belang om consequent te zijn in
het gebruik van een bepaalde definities. Ik verwijs naar de
noten voor een nadere uitleg van de verschillende vormen
van additie (effect additie, dosis additie, interactie)2Bij de eerste mengsel studies die werden uitgevoerd, werd
het effect van het mengsel als geheel vergeleken met het effect van de afzonderlijke stoffen zonder nadruk op interacties. Deze aanpak vereist het minimale aantal testgroepen
(n+1, n=aantal stoffen). Een belangrijk voordeel van studies
met hele mengsels, is dat ze relatief eenvoudig zijn uit te
voeren waarbij de interactie (ofwel "afwijking van additie")
kan worden aangetoond voor het mengsel als geheel.
Echter, het is daarbij niet mogelijk om interacties tussen
specifieke stoffen in het mengsel aan te tonen. O m dat laatste te bestuderen, dient gebruikt te worden gemaakt van
statistische ontwerpen waarin de effecten en interacties van
verschillende factoren (leesstoffen) getestworden in een experiment. Bij deze zogenaamde factoriele experimenten
wordt niet alleen het hele mengsel, maar elke concentratie
en elke chemische stof apart getest. Het aantal groepen in
een factoriele proefopzet is nk , n=aantal concentraties,
k=aantal stoffen.
O m een uitspraak te kunnen doen oververmeende interacties in een mengsel, neemt de complexiteit van deze factoriele experimenten exponentieel toe met het aantal stoffen,
zeker wanneer de afzonderlijke stoffen op meerdere dosis-
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niveauswordengetest.Uitgaandevanslechts 1dosisniveau
enallemogelijkecombinaties,omvateenexperimentmet 3
stoften 7testgroepen (23-l) enmet4stoffen 15testgroepen
(24-l). Daarentegen, eenexperiment met4stoffen, 3doseringen per stofomvat al63 testgroepen.
Eenmarkantvoorbeeldvaneenexperimentwaarbijeenfactoriëleproefopzet werdgebruikt, isde reproductietoxicologie studie die werd uitgevoerd door de Amerikaanse EPA
(Narotskyet al., 1995). In dezestudieswerden deinteractiesvaneenmengselvan 3stoffen op 5concentraties getest
met behulp van een volledig 5x5x5 factorieel experiment
hetgeen 125experimentelegroepen opleverde.
Echter, de sterke toename in complexiteit en de hiermee
samenhangende praktische, economische en ethische bezwaren van dit type studies, hebben ertoe geleid dat de
meeste mengselexperimenten zijn uitgevoerd met hooguit
eenpaarstoffen. Gaandewegdejarennegentigissprakevan
doorbraak in de mengseltoxicologie en wordt het gebruik
van efficiëntere statistische ontwerpen geïntroduceerd
waarbij nietallemogelijke combinatiesvan stoffen worden
getest, maar slechts fracties van de volledige proefopzet.
Hierdoor werd het uitvoeren van meer complexere mengselexperimenten mogelijk (Groten etal.2001,Tajimaetal.,
2002).Eenvandeeerstestudiesopdit terreinwaseenstudieom desubacutetoxiciteitvaneenmengselvan9 stoffen
met 2 concentraties uit tevoeren. Hierbij zouden 29experimentele groepen nodig zijn in een volledig factorieel experiment. Echter, in plaats daarvan, werd een fractionele,
factoriële studie uitgevoerd met 16experimentele groepen,
de 1/16 fractievaneenvolledigdesign (Grotenetal., 1997).
Indeafgelopen jaren iserveelvooruitganggeboektmet de
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toepassingenvalidatievandittypestatistischonderzoeken
de belangrijkste meerwaarde van dit proces is dat de mathematici,statisticientoxicologen elkaaropzoekenvoordat
mengselstudieswordenopgezet (Groten etal.,2004).Welk
ontwerp wordt gekozen is een zaak van het afwegen van
praktische uitvoerbaarheid enwinst aan nuttige informatie
die uit een ingewikkeldere studie kan worden gehaald. Ik
refereer naar collega onderzoeker Dr. Eric Schoen, die recentelijk op het thema experimentele designsen toepassing
inonder meer toxicologie isgepromoveerd (Schoen, 1996,
2000).ParallelaandeontwikkelinginNederland, ontstond
ook in deVerenigde Staten interesse in deze aanpak en er
loopt nu een actief onderzoeksprogramma op het terrein
van experimenteel design met nadruk op toepassing in de
(combinatie)toxicologie. Ik refereer hier naar het werkvan
de Professoren Hans Carter en Chris Gennings (Gennings
and Garter, 1995;Garter en Gennings et al.,2001).

4.2 Van empirische modellering naarmechanistische onderbouwing
Naast empirische modellen kan de interactie tussen 2 stoffen ookbeschrevenworden metbehulpvaneenophetmechanisme gebaseerde mathematische vergelijking.
Interactiestussen stoffen kunnen optreden indetoxicokinetische dan wel toxicodynamische fase. De meest bekende
gevallenvaninteractiestredenop indetoxicokinetische fase(defasewaarin het gedragvan de stofwordt bestudeerd
tussenopnameenuitscheiding inhetlichaam).Deinteractieswordenveelalgekenmerkt door inductie dan welinhibitiesvan biotransformatie enzymen of tijdens de opname
en excretieop het niveauvan pompen en carriers in decel
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membraan.Veelvandezetoxicokinetischeinteractieszijnte
beschrijven metmodellendiegebaseerdzijn opmechanistischekennis (bijv. competitief agonisme, substraatinhibitie)
(Ishigam et al.,2001).
Eenvandeeerstevoorbeelden uitdetoxicodynamiekwaarbij een mechanistische benaderingwerd gekozen voor evaluatie van mengsels van meer dan 2 stoffen, vormt het
onderzoek van Cassée et al. (1996). Hierbij werd sensorischeirritatievan mengselsvan aldehyden bestudeerd,zoals
aanwezig in binnen en buitenlucht. Sensorische irritatie
wordtveroorzaakt door activatievan deNervus trigeminus
in het gehemelte in de mond. Als gevolgvan blootstelling
aan irriterende stoffen in de lucht lijdt dit tot een afname
van deademhalingsfrequentie. In een experimentele studie
met mengsels van aldehydes (formaldehyde, acroleine,
aceetaldehyde) washet irritatie effect van het mengselgroter dan voor de individuele stoffen. Toepassing van een
competitiemodelvoordebindingvan3stoffen aaneengezamenlijke receptor kon deeffecten vanhetmengselnauwkeurig voorspellen. Bovendien konden de uitkomsten van
het mechanistisch model, ook nauwkeurig voorspeld worden met een empirisch model, uitgaandevan dosis-additie.
Deze, en anderestudies, tonen aan dat aanvullende kennis
over het werkingsmechanisme de scheidslijn tussen empirisch en mechanistisch modelleren zullen slechten (Groten
et al,2004).
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Elkmechanistisch modeldatdegecombineerde
werking van2 of meer stoßenweergeeft, zal
ook beschreven kunnenworden meteen empirisch modelgebaseerdop dosis-additie, en vice
versa.

Totnutoezijnhetaantalmechanistischestudiesophetterrein van de combinatietoxicologie nog zeer beperkt.
Bovendien isdekennisoverwerkingmechanisme enmogelijkecombinatiewerking opverschillendeniveaus (weefsel,
cel, eiwit, gen) slechts fragmentarisch bekend.. Hier staan
de ontwikkeling natuurlijk niet stil. Mede door de wetenschappelijke vooruitgang op het terrein van de moleculaire
biologie en chip technologie het nu mogelijk om de expressievan duizenden genen gelijktijdig temeten. Ook het
werkveldvande metabolomics,waarbij simultaan metabolieten niveaus kunnen worden vastgesteld, isdusdanigverfijnd dat hiermee in biologische weefsels en vloeistoffen
(bloed, urine) nauwkeuriginformatiewordtverkregenover
de toxicokinetiek en dynamiek. Een nieuw werkveld, de
functional genomics,neemthierbij eenonmisbareplaatsin
waarbij de toxicologische kennis over metabole routes uit
bestaande studies wordt gekoppeld aan de resultaten uit
nieuwe studies. Deze methodes lijken bij uitstek geschikt
voor het bestuderen van interacties tussen metabole routes
bij mengselsvan stoffen.
Dezeaanpakwerd recentelijk gevolgd door dr Stierum e.a.
om de combinatie werking van voedingsadditieven nader
te bestuderen en daarbij meer inzicht te krijgen in moge-

20

lijke overlap in werkingsmechanisme in het doelorgaan lever.De uitdagingvoordetoekomst in detoxicologieisom
inzicht te krijgen in de ingewikkelde mechanismen, en
schakelingen die de cel tegelijkertijd activeert en deactiveert5. De eerste Nederlandse promovendus op het terrein
van detoxicogenomics,Wilbert Heijne, promoveert over2
weken inWageningen bij het eerder genoemde kenniscentrum (Heijne et al.,2004).

4.3Implicaties voorrisico evaluatie
Ikhoop dat mijn betoogduidelijk maakt dat erin deafgelopen jaren veel adequaat onderzoek is uitgevoerd op het
terreinvan de toxiciteitvan dechemische mengsels. Hetis
nogtevroegom hardeconclusiestetrekken uitdit, relatief
schaarse,onderzoek.Echtervooralsnogblijkt uitdestudies
dat stoffen die een (deels) vergelijkbaar werkingsmechanismevertonen, ookgezamenlijke werking in de combinatie zullen vertonen. De gecombineerde werking van het
mengsel kanvaakwordenvoorspeld op basisvan dosis-additie. In deze situatie kunnen de blootstellingniveaus van
twee stoften die de respectievelijke drempelwaarden niet
overschrijden eengroter nadeligeffect vertonen indecombinatie dan verwacht is op grond van deze individuele
drempelwaarden.
Gelijktijdige blootstelling aan stoffen met verschillende
aangrijpingspunten enverschillendewerkingsmechanismen
veroorzaakt geen gecombineerd effect zolangdeconcentratiesvandeafzonderlijke stoffen maarlaagis,dwz.dedrempelwaardeniettebovengaat.Bijblootstellingaandezestoffen boven de drempelwaarde iserjuist dikwijls sprakevan
interacties.
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Een andere belangrijke uitkomst van dit onderzoek isdan
ook dat de combinatie effecten bij hoge doseringen niet
voorspellend bleken tezijnvoor deeffecten bijlageredoseringen. Dat betekent dat de interacties waargenomen in
proefdieren bij hogedoseringen, niet zonder meer geëxtrapoleerdkunnenwordennaarlagere,realistischebloostelling
scenario's bij demens.
Eénvan demethodeswaarmeehet mogelijk isom interacties te voorspellen in de toxicokinetische fase is door z.g.
pbbk(phvsologicaUybasedbiokinetic) modellenvan afzonderlijke stoffen aan elkaar tekoppelen. In een pbbk-model
wordtdeverdelingvandestofenzijn metabolietenoverhet
lichaam enoverorganen mathematisch beschreven. Bijhet
voorspellenvanmogelijke interactietussen2stoffen kande
competitie voor een receptor, enzym of transporteiwitten
voorspeld worden en vervolgens geëxtrapoleerd worden
naar een lagedosis. Deze aanpak wordt gevolgd in de studiesvan Andreas Freidig bij TNO en in het huidige promotieonderzoekvanMaaikeSchutte inWageningenwaarbijvoorbekendemilieucontaminanten envoor antioxidanten in devoeding interactiesworden voorspeld bij realistischelagedoseringen (Freidiget al.,2003).
In 2002 verscheen een nieuw rapport van de
Gezondheidsraad aangaande deblootstelling aan combinatiesvanstoffen (GR2002).Deraadadviseert prioriteitstellingwaarbij rekening moet worden gehouden met (klasses
van)stoffen meteengecombineerdewerking. Ditkan door
per stof eenz.g. "Hazard-Quotient" vast testellen, waarbij
defeitelijke blootstellingwordt gedeelddoor een blootstellinglimiet.Vervolgenswordendequotiëntenvandecombinatie samengevoegd. Bij een overeenkomstig werkingsme-
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chanismegebeurt dit door het sommeren van quotiënten,
en bij een verschillende werking door het kiezen van de
grootste quotiënt. De gezondheidsraad benadrukt dat de
hazard index niet verdisconteert voor de mogelijkheid van
interacties en adviseert juist hiervoor, in navolging van de
collega'svandeEPA,eenverfijningslag teintroduceren. Bij
de EPAwordt gebruikt gemaakt van bewijskracht scores,
doorvoorelkpaarvanstoffen, gegevensteverzamelenover
mogelijke chemisch en toxicologische relevante interacties.
Demethodedient nadergevalideerd teworden (Mumtazet
ai,1992, 1998) en ook dit type onderzoek zal binnen de
leerstoel worden aangepakt. Vergelijkbare aanbevelingen
zijn opgesteld door de Deense en Engelse overheid (FSA,
2002, DVA,2003).

Voorderisicoschattingvan chemische mengsels
biedtde"hazardindex"methode eenhandvat
om relatieve risico's te schatten. De methode
gaat echter voorbij aan de mogelijkheid dat
interacties tussen stoffen de toxiciteit vanhet
mengsel vergroten ofverkleinen. Validatie van
methoden diedeinteractie tussen stoffen kunnenverdisconteren isdanookgewenst.

Een praktijkvoorbeeld over de prioriterisering van stoffen
met mogelijke gecombineerdewerking, isderecenteevaluatievan de mogelijke combinatiewerking vanvoedseladdi-
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tieven. Hierbij werden 350 verschillende additieven, verdeeld in 65 klassen, beoordeeld op de kans op interacties
tussen de klassen.Alsuitgangspunt werdverondersteld dat
gecombineerde werking mogelijk is, wanneer er sprake is
vanovereenkomstigedoelorgaan meteenvergelijkbarewerkingtussen destoffen. Indepraktijk blevenerslechts4additievenoverwaarbijeenkleine,theoretischekansaanwezig
was op gecombineerde werking in de lever (Groten et al.,
1991). Om deze conclusie te onderbouwen, wordt op dit
moment door de Britse Food StandardAgencystudies uitgevoerd om het effect van dezecombinatie van deze4 additieven in depraktijk te testen (Stierum et al.,2004).Een
vergelijkbare aanpak wordt voorgesteld voor mengsels van
pesticiden (FSA,2002).
Ik refereer ook graag nog even naar een praktijkvoorbeeld
uitdegolfoorlog datvandaagindeVolkskrant stond onder
de kop "London moet bestaan Golfsyndroom erkennen".
Inditartikelwordt gemelddat Britseregeringerkentdater
eenverband bestaat tussen deblootstellinginde golfoorlog
aan (combinaties van) van o.a. bestrijdingsmiddelen, antibacterielemiddelenenuranium endeklachtendiesoldaten
vertoonden, die bekend staan alshet Golfoorlogsyndroom
(Volkskrant, 2004).
Eeninterresant praktijkvoorbeeld overdeimplicatievande
hazard index, was de commotie die ontstond naar aanleiding van een artikel in Science, begin dit jaar, waarin
Amerikaanse en Canadesewetenschappers adviseerden om
deconsumptievangekweektezalmtebeperkentoteenkeer
per maand. Vergeleken met wilde zalm, bevat gekweekte
zalm, diewordt grootgebracht met visvoer, vaak meer verontreinigingen zoals Pcb's, toxafeen, mirex, DDT, lindaan
(zogeheten organochloorverbindingen die tot de jaren ze-
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ventig van de vorige eeuw veelvuldig werden ingezet als
pesticide, en zich via het water en de bodem uiteindelijk
opstapelen in vogels, vissen en zoogdieren). De wetenschappers telden de risico'svan drie soorten chemicaliën bij
elkaar op (dieldrin, toxafeen en pcb's) conform de EPA
richtlijn betreffende het gebruik van de "Hazard Index".
Echter, hierbij is een kanttekening op zijn plaats. Omdat
het werkingsmechanisme van deze drie stofklassen niet
zonder meer vergelijkbaar zijn, is het optellen van de kankerrisico's via additie wellicht te conservatief en daardoor
lijkt het of de huidige normering in de vis al snel wordt
overschreden (Hites et al. 2004, NRC, 2004).
Bovendien zitten aan de consumptie van zalm ook positieve kanten. Van de zogeheten omega-3-vetzuren in de vis is
bekend, dat ze de kans op hart- en vaatziekten verkleinen.
Deze afweging van de veiligheid ("risk") versus de gezondheid ("benefits") van ingrediënten in een voedingsproduct
is niet zonder meer mogelijk omdat de voedingskundige
advieswaarden van macronutriënten en de veiligheidsgrenswaarden van contaminanten niet op een vergelijkbare
manier worden afgeleid met vergelijkbare onzekerheidsfactoren. Persoonlijk denk ik dat door toepassing van de chip
technologie en metabolomics de grens tussen voedingsfyiologie en toxicologie vervagen (Ommen en Groten, 2004).
Deze risk-benefit benadering is ook een van speerpunten
van het huidige europese nutrigenomics onderzoek aangevoerd door Dr van Ommen vanT N O . Ook speelt mee dat
de gezondheidsbevorderende of beperkende eigenschappen
van producten alsvis, fruit, groente wellicht voortkomt uit
de gezamenlijke werkingvan een macronutriënten cocktail,
terwijl de risico's van contaminanten juist worden afgeleid
voor de afzonderlijke stoffen. Iets dat in de toekomst beter
geanalyseerd dient te worden.
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Bij deevaluatie vanhet "risk-benefit"profiel
vanstoffen in onzevoeding is hetteadviseren
om de gezamenlijkewerkingvan macronutrienten en/ofcontaminanten in beschouwing
meetenemen.

4.4 Opwegnaardevolgendequeeste?
Dezoektochtvan meer dan 15jaarheeft veelkennisopgeleverdoverdemanierwaarop mengselseen gecombineerde
werking vertonen. Door het gebruik van deze in vitro- en
moleculaire technieken wordt het mogelijk om tegelijkertijd veranderingen ineiwitengenexpressiedoortoxicologischeagentia te meten en, samen met de kennis over metaboleroutes en computer modelering, dit tevertalen in een
netwerkvan onderlinge processen/reacties. Door integratie
van deze verschillende onderzoeksdisciplines ontstaat een
nieuw toxicologisch werkveld aangeduid als geïntegreerde
toxicologie. Een belangrijk deel van het onderzoek binnen
deleerstoelzalgewijd zijn aan hetwerkveldvan degeïntegreerde toxicologie. De doelstelling daarbij is om de toepassing van de moleculaire toxicologie en de combinatietoxicologievoor deanalysevan interacties tussen stoffen te
intensiveren en een voorspelling te geven voor de cumulatieverisico'sna combinatieblootstelling.
Dezoektocht indecombinatietoxicologie, die 15jaargeleden gestart is door mijn illusterevoorgangers, zal dan ook
wordenvoortgezet ineennieuwequeeste,waarbij demoleculairebiologie,destatistiek, detoxicologieendebioinformaticageïntegreerd zullen worden.
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Vriendenvanhetnieuwegenootschap, maaktu
klaarvooreen uitdagende reis...

Totslotkom iknogeventerugopdesamenwerking tussen
TNO en de universiteit. In allevoorbeelden die ik uvandaaghebgetoond,isersprakevanverschillendegradatiesin
dekennisontwikkeling. Hetonderzoekwordt opgestartaan
defundamentele zijde binnen demurenvande universiteit
en gaandeweg zullen een aantal van deze kennisprojecten
worden toegepast bij TNO in samenwerking met bedrijven. Zo functioneert ook de samenwerking op het terrein
van de toxicologie. Met de opgedane kennis over het gebruikvaninvitrotransportsystemen,pharmacokinetieken
moleculaire toxicologie worden nieuwe modellen en inzichten verworven in de toxicologie die uiteindelijk weer
ten dienste staan van het bedrijfsleven. Juist omdat TNO
enWURkiezenomdezekennistefocusseren opeenwerkgebied,in dit gevaldat vandetoxicologie, iser sprakevan
een samenwerking met voldoende kritische massa. Dat de
samenwerking succesvol is, blijkt bijv. uit het feit dat er
sinds de oprichting van het Centrum, elkejaarweer nieuwepromovendi binnen het centrum starten en alleoud-aiosvindensneleennieuwebaan bijTNO ofelders. Daarbij
sluit het kenniscentrum goed aan bij ander precompetitief
onderzoek in de "food-valley" op het terrein van voedselkwaliteit,microbiologieengezondheid.Eengoeduitgangspunt voor eengezondetoekomst in een "postWijffels" periode (Wijffels et al.,2004).
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Een medewerker van T N O in Zeist legt zijn ene oor te
luister in de wetenschap terwijl het met zijn ander oor een
klant te woord staat. Dit vergt echt bijzonder talenten van
u allen en ikweet dat uit ervaring. Uwvoortdurende drang
naar innovatie en de toepassing daarvan geef momenten
van ultieme "flow" (Csikszentmihalyi, 2003). Via de
samenwerking met Wageningen UR ga ik proberen die
kennisbeweging te onderhouden en waar mogelijk samen
met u te verbreden.
Graag ook een woord van dank naar mijn leermeesters.
HooggeleerdeKoeman, besteJan
Als student was ik tijdens jouw college niet alleen diep onder de indruk van je zeer bekwame manier van doceren,
maar tevensvanjebredekennisvan hetvakgebied. Wellicht
dat jij, als eerste voorzitter van de NVT, aan de basis staat
van mijn grote interesse in de toxicologie.
HoogeleerdeFeron, beste Vic
Jouwpionierswerk in de mengseltoxicologie bijT N O isvan
onschatbarewaardegeweestvoor hetvakgebied wereldwijd.
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koppelen. Je bent daarin echt een kei. En dat is in mijn
hoofd geprent.
Hooggeleerde van Bladeren, bestePeter
Jij was het die me overhaalde om terug te komen uit
Amerikavoor een baan in Nederland, inWageningen notabene! Wellicht had mijn loopbaan zonder jou er wel heel
anders uitgezien, maar ikheb er geen moment spijt van ge-
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had. Ikzie er dan ook naar uit om hier inWageningen de
samenwerking als bijzonder hoogleraar duo te kunnen
voorzetten.
HooggeleerdeRietjens, besteIvonne,
Peterwassnel,jij bent somsnogsneller. Ikgenietvanonze
levendige voortgangsoverleggen. Hopelijk houden de aio's
ons een beetje in toom.
Metjou alsdehuidigevoorzittervandeNVT,verkeerikin
elkegevalgoedgezelschap.Hetwordteensupertijd, ikvoel
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WeledeleHeer Groten, bestepap,
Wellichtdat je dit alvoor ogen had toen je me29jaargeleden afleverde op Gymnasium Rolduc en later in het
kraakpand inWageningen. Devolhardingom dit teverwezenlijken heb ikvanjou en ikben ertrotsop.
Bestefamilieen vrienden,
Dank voor je aanwezigheid en steun hier en op andere
plaatsen!
LieveMiei,Stijn,en Finn,
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Bestemensen, ikdank uvoor uwaandacht,
De cocktailsstaan benedenvoor u klaar envergeet daarbij
voor een moment de mogelijke gecombineerde werking
daarvan!
Ikhebgezegd.
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Noten

1. Schema voor evaluatie van toxiciteit van simpele mengsels.
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2. Begrippen inde combinatietoxicologie
Voorhetbeschrijven vandegecombineerdewerkingvanstoffen wordteen
groot aantal begrippen gehanteerd, diezijn terug tevoeren naarde definitiesvan mathematici uit dejaren '50 voor additie (het optellen van effecten) en interactie. Een en ander is terug tevoeren op het feit dat vanuit
verschillendedisciplines (farmacologie, toxicologie,statistiek,epidemiologie, radiobiologie) envanuit verschillende theorieën wordt getracht de effecten van combinatiesvan stoffen tebeschrijven. In devoetnoot zijn alle
gangbaredefinities weergegeven. Een kwantitatieve uitspraak over dematevan interactie isalleen mogelijk alsdedosis-effect relaties vande afzonderlijkestoffen enhetmengselbekendzijnenwordengetoetst met behulp
van een mathematisch model waarin interactie op een bepaalde manier
kwantitatief gedefinieerd is. Het merendeel van de studies is echter niet
ontworpen voor een kwantitatieve evaluatie van combinatie-toxiciteit
(Groten et al., 2001)
Interacties
Vangroot belangisofeenmengselvanstoffen eeninteractievertoont, dat
wilzeggendat hetgecombineerde effect vandestoffen groter ofkleiner is
den op grond van de toxiciteit van de afzonderlijke stoffen verwacht zou
worden. Studies uitgevoerd met mengselsvan stoffen -veelal betreffen dit
binairemengsels-hebben altijd een uitspraakoverwelofniet vermeende
interactie tussen destoffen tot gevolg. Of de gecombineerde werkingvan
stoffen wordt gekenmerkt alseeninteractie, hangt echter, altijd afvanhet
referentiepunt, dat wil zeggen dedefinitie van 'geen-interactie' (denulhypothese).Er issprakevan interactie als het effect van het mengsel significant afwijkend isvan hetgeen op basisvan degemiddelde effecten van de
afzonderlijke stoffen ken worden voorspeld. Bijeen grote positieve afwijkingvandenulhypothese words in detoxicologie vaakgesproken van'synergisme'. Een negatieve afwijking van geen-interactie wordt in het algemeen betiteld als 'antagonisme'. Afhankelijk van de definitie van
geen-intetactie (bijvoorbeeld dosis-ofeffectadditie) kunnen dezelfde stu-
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dieresultaten tot verschillende uitspraken leiden. Duidelijke begrippenkaders voor de combinatiewerkingen tussen stoffen werden gegeven door
Bliss en in navolging hiervan, later door Hewlett en Plackett. Het onderstaande overzicht vanmogelijke combinatiewerkingen gaatuitvan hetbegrippenkader gehanteerd door Plackett & Hewlett (1952, zie ook Cassée
et al., 1998).

Dosis-additie of concentratie-additie
Dit is het fenomeen dat de verschillende stoffen in een mengsel zich gedragen alsware het verdunningen van eenzelfde stof. Dosis-additie komt
overeen met 'simple, similar action zoals gehanteerd wordt door Finney,
en Hewlett en Plackett. De aanname die aan dosis-additie ten grondslag
ligt isdatdestoffen opvergelijkbare wijze opeenzelfde biologisch systeem
(receptor, enzyme, orgaan) werken. Hieruit volgt datdevariaties voorgevoeligheid voor detoxicanten alscompleet positiefgecorreleerdwordtverondersteld (r = 1). De bijdrage vande stoffen aandeuiteindelijke respons
is afhankelijk van de individuele potentie. Een belangrijke aanname hierbij isdatderelatieve potentie vandemengselcomponenten gelijk isbijde
verschillende doseringsniveaus. Dosis-additie kan theoretisch gezien dus
optreden bijalledosisniveaus, ookbijdusdanig lagedoseringen datergeen
effecten voor deafzonderlijke stoffen waarneembaar zijn. Door het optreden van dosis-additiviteit kunnen stoffen op doseringen die afzonderlijk
niet tot effecten leiden, ineen mengsel wel toxisch zijn.
Respons-additie of effect-additie
Dit zijn termen die vergelijkbaar zijn met "independent action" zoals beschreven door Plackett en Hewlett. D e gecombineerde werking van stoffen wordt verkregen door deresponse vandeafzonderlijke stoffen te sommeren. Respons-additiviteit is gebaseerd op de aanname dat de afzonderlijke stoffen op geheel verschillende fysiologische systemen werken, of op
hetzelfde fysiologische systeem werken maar functioneel onafhankelijk
zijn. Stoffen zullen echter alleen additief werken alsde afzonderlijke stoffen de tolerantie-drempel overschreden hebben. Dit wil zeggen datde afzonderlijke stoffen alleen responsadditiefwerkenalszijzelfaleeneffect bewerkstelligen.

34

Blissweeseropdatresponsopblootstellingaan tweeverschillende stoffen
niet alleen afhankelijk isvanderesponsopdeafzonderlijke stoften, maar
ook vande correlatie diebestaat tussen de individuele toleranties. Deze
kanvariëren vancompleet positief (r =+1)totcompleet negatief (r = -1).
In geval van een compleet positieve correlatie zal een individu dathet
meestgevoeligisvoordeenestof,ookhetmeestgevoeligzijn voorde anderestof.Omgekeerd zalbijeencompleet negatievecorrelatieeenindividudathetmeest gevoeligisvoordeenestof, hetminst gevoeligzijn voor
deanderestof.
3. Isobologram
In eenisobologram geeft eenrechtelijn, deisobole, eenzelfde toxicologische respons weer bijverschillende combinaties vandoseringen vantwee
toxicanten. Dooruittegaanvaneengelijk effect (iso-effect) niveauswordt
het aantal variabelen (dosis stof 1, 2en effect) gereduceerd vandrie naar
twee(dosis 1 en2).Hierdoor iseentweedimensionaleweergave mogelijk.
Afhankelijk vanwaarhetisoeffect niveauvandecombinatievantweestoffenzichbevindt,denisersprakevanversterking(synergisme)denwelverzwakking (antagonisme) vanheteffect. Bovendien werkt demethodealleenbijduidelijke effect niveaus (Grotenetal., 2001;Casséeetal., 1998).
4. Response-surface analyse
Isobologrammen hebben als nadeel dat veel experimentele data punten
verzameld moeten worden, terwijl slechts beperkt aantal gebruikt worden
voorsamenstellen iso-effects curve.Bovendien isaanvullendestatitistische
analyse nodig om "deviatie vanadditivitiet" te kwantificeren. Bijderesponse-surface wordt een op statistiek gebaseerd mathematische vergelijking tussen dosis en effect opgesteld (Suhnel, 1992, Carter &Gennings,
2002). Voordeel hiervan dat alle experimentele data punten wordengebruikt en niet persededosis-effect curvesvanalle individuele stoffen in
het mengselbepaald dienen teworden (Groten etal.,2001).
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5. Evaluatie van lever toxiciteit van mengsels van voedseladditieven met
behulp van functional genomics (Stierum etal.,2004).

Afunctionalgenomicsapproach:
Integratecellular responsesofmixturesof food
additives
level
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6. Toxiciteit van complexemengsels
In tegenstelling tot gedefinieerde mengsels, isvan complexemengselsde
preciezesamenstelling nietbekend. Complexe mengsels kunnen uit tientallen ofhonderden stoffen bestaan en kunnen afkomstig zijn uit eenzelfdebron ofvanverschillendebronnen. Somszijn debestudeerde complexemengselsvanuit epidemiologisch onderzoek alaangemerkt vanwege
effecten opdevolksgezondheid, zoalsmengselsvan polycyclischekoolwaterstoffen (PAKs),sigarettenrook,fijnstofen dieselemissies.
Toxiciteitstudies met complexe mengselsrichten zichophet karakteriserenvan detoxiciteit vanhet mengsel alsgeheel.Elkestudiewordt per
definitie meteen,weliswaarvergelijkbaar, maarverschillend mengsel uitgevoerd. Door deslechtemengselkarakterisatie zijn toxiciteitstudies met
complexemengselsongeschikt om detoxiciteit van het mengsel teverklaren ofte voorspellen opgrond van debekende mengselcomponenten
(Feron en Groten, 2002). In debijbehorende figuur isdit schematisch
weergegeven. Patroonherkenningstechnieken kunnen worden gebruikt
om in bestanden met samenstellings-entoxicititietsgegevens vanmeng-
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selsandere mengsels identificeren. Bovendien kan met dezetechniek de
toxiciteit van mengselsworden afgeleid uitfysisch-chemischegegevensen
toxiciteitgegevens van anderemengsels.Collega Professor IngvarEide
werkzaambijStatoil heeft dit toegepast voorverschillende oliedestillaten
en dieseluitlaatgas (Eide, 1998).
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