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Het verstoren van de ovariële functies door
zogenaamde endocriene stoorstoffen kan op
velerlei manieren gebeuren. Nochtans kunnen
interferentie
met
steroid
biosynthese
(steroidogenese)
en
werking
(via
steroid
receptoren) als één van de belangrijkste
werkingsmechanismen
worden
beschouwd.
Identificatie en bestuderen van deze stoffen
vereist een modulaire aanpak waarbij eenvoudige
in vitro testen de meer complexe in vivo testen
kunnen bijstaan en complementeren. Het gebruik
van biologisch-relevante in vitro testen kan nog
een grotere bijdrage leveren omdat resultaten
dan beter extrapoleerbaar zijn. Zulke assays zijn
echter eveneens complexe systemen die een
gepaste validatie vereisen.
Dit doctoraatsonderzoek omvatte vooreerst een
karakterisatie van een gestandaardiseerd ovarieel
follikelkweeksysteem met als doel steroid
receptor expressie na te gaan tijdens de groei en
differentiatie van de gekweekte follikel. Om de
toepasbaarheid van dit systeem als bioassay voor
het identificeren van effecten van gekende
enzym-inhibitoren van de steroïdogenese te
evalueren, werden verschillende opstellingen in
een prevalidatie opgezet. Het werk beschrijft
onder andere de effecten van Bisphenol A (BPA)
en mono-2-ethylhexyl phthalate (MEHP) op
follikel- en eicelgroei en differentiatie alsook op
de hormoonproductie.
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