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Het gebruik van HPLC bij het
voorspellen van de risico's van
stoffen voor het milieu
P. de Voogt
Het verband tussen de fysisch-chemische eigenschappen van een chemische stof
en zijn ( uit)werking op het milieu of een organisme daarin is de laatste jaren een
belangrijk gebied van onderzoek geworden. Daar ligt aan ten grondslag dat er
thans vele tienduizenden chemicaliën bestaan, waarvan het noodzakelijk is te
weten welke risico's hun toepassing in het dagelijks leven met zich meebrengt.
Hoe eerder een eventueel risico bekend is, hoe beter. _Immers, dat kan schade en
leed beperken bij de gebruiker van de stof, en de fabrikant vrijwaren van
produktie-investeringen en eventuele schadeclaims.
Traditioneel worden, met name in de geneesmiddelen- en bestrijdingsmiddelenfabricage, de risico's van stoffen in een vroeg stadium onderzocht door middel
van dierproeven, die uitsluitsel moeten geven over de relatie tussen een
bepaalde dosis van de stof en het effect. Dit wordt ook wettelijk geëist van de
fabrikant. Dierproeven zijn over het algemeen zeer kostbaar en tijdrovend en
geven doorgaans slechts betrouwbare resultaten in het geval er één stof op één
organisme tegelijk wordt uitgetest. Vandaar hun relevantie voor de geneesmiddelen- en bestrijdingsmiddelenbranche.
Wanneer het gaat om de risico's van stoffen voor het milieu, hebben we te
maken met een veelheid van stoffen èn organismen tegelijk. Het is ondoenlijk
om experimentele dierproeven voor al deze uit te gaan voeren. Eén van de
mogelijkheden om het aantal te onderzoeken stoffen te beperken is gebruik te
maken van de relaties die er bestaan tussen enerzijds fysisch-chemische
eigenschappen van stoffen en anderzijds hun biologische activiteit. In figuur
1 zijn een aantal mogelijke relaties schematisch weergegeven.
Structuurparameters en fysisch-chemische eigenschappen zijn doorgaans
vrij eenvoudig te berekenen of te bepalen. Verdelingscoëfficiënten, bioconcentratiefactoren en toxiciteitsparameters vergen veel meer moeite,
geld en tijd. In het eigenschappenwerkings-relaties onderzoek (Engels:
Properties-Activity- Relationships,
PAR) probeert men deze laatste te
voorspellen met behulp van de makkelijker te bepalen eigenschappen.
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In dit artikel komen een aantal aspecten van het voorspellen van het lot en
de werking van stoffen met behulp
van vloeistofchromatografische parameters aan de orde ( de relaties die
met 3 zijn aangegeven in figuur 1).
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Tot de fysisch-chemische eigenschappen van stoffen behoren onder meer
diverse chromatografische parameters. De belangrijkste daarvan zijn de
capaciteitsfactor (log k') uit de vloeistofchromatografie en de retentiefactor Rm uit de dunnelaag chromatografie.

(3)

parameters

Figuur 1. Schema van de relaties tussèn
eigenschappen en werking van stoffen.

streerd hoe deze eigenschap-activiteits relaties in de praktijk werken.
Uiteraard moeten er gegevens beschikbaar zijn over verdeling, bioconcentratie en de biologische werking
van op z'n minst een aantal stoffen,
om het eventuele succes van een
voorspellingsmethode te kunnen beoordelen. Dat betekent dat er toch
een aantal experimenten gedaan

moeten 'worden. Ook daarin speelt
de vloeistofchromatografie een belangrijke rol, in dit geval als methode
om de concentratie van de stof in een
experiment te volgen. Enkele specifieke problemen bij dit soort metingen zullen hier besproken worden.
De hierna volgende voorbeelden
hebben betrekking op de groep van
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK). Dit zijn stoffen die
voorkomen in fossiele brandstoffen
(zoals olie en steenkool) en/of ontstaan bij de verbranding van allerlei
produkten. Enkele ervan zijn bewezen of verdacht kankerverwekkend,
bij voorbeeld benz(a)pyreen en 13Hdibenzo[ a,i]carbazol (zie figuur 2).
Vanwege hun potentiële giftigheid
staan zij sterk in de belangstelling van
milieu-onderzoekers.

Waarom HPLC?
Er bestaat een nauw verband tussen
de neiging van bepaalde stoffen om
zich te concentreren vanuit water in
organismen en in slib enerzijds, en
hun verdeling tussen water en een
vet- of olie-achtige fase anderzijds.
Een maat voor een dergelijke verdeling (partitie), en dus voor de lipofiliteit, is de zogenaamde n-octanol/water verdelingscoëfficiënt, die vaak
wordt gehanteerd in zijn logaritmische vorm: log Kow· In vele experimenten is inmiddels vastgesteld dat
de verdeling van een chemische stof
in het systeem n-octanol/water geschikt is om de interacties (zoals het
transport door membranen) van de
stof met organismen te karakteriseren.
In de praktijk blijken er nogal wat
problemen te kleven aan de experimentele bepaling (de zogenaamde
schudfles-methode) van log Kow·
Reeds in de veertiger jaren [1,2] begon men te zoeken naar methoden
om deze verdelingsparameter te
schatten. Een van de meest veelbelovende methoden blijkt de meting van
de capaciteitsfactor van de stof in een
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reversed phase HPLC (RPHPLC)
systeem te zijn.
Daarvoor zijn een aantal redenen te
noemen. Allereerst vertoont het proces van de verdeling van een stof over
octanol en water gelijkenis met de
interacties die een stof ondervindt in
een reversed phase kolom, waarin
immers een waterige mobiele fase
langs een uit apolaire koolstofketens
bestaande stationaire fase stroomt.
Weliswaar speelt adsorptie van de
stof eveneens een rol in RPHPLC (en
wel meer naarmate de apolaire laag
minder goed het dragermateriaal afdekt), maar een op vloeistof-vloeistof
interactie gelijkend proces bepaalt in
belangrijke mate het gedrag van een
stof in RPHPLC. Verder heeft HPLC
natuurlijk praktische voordelen: de
bepaling van de retentie van stoffen is
met de tegenwoordig verkrijgbare
apparatuur vrij eenvoudig, ze is betrouwbaar, vereist geen ingewikkelde opstellingen en kost niet al te veel
tijd en chemicaliën. Bovendien is de
methode selectief, hetgeen betekent
dat we bij het meten van teststoffen
geen last hebben van onzuiverheden;
die worden automatisch gescheiden
van de hoofdcomponent. Tenslotte is
een van de belangrijkste voordelen
van het gebruik van RPHPLC het feit
dat men waterige monsters direct kan
injecteren zonder dat een chemische
voorbewerking
noodzakelijk
is.
Vooral bij milieutoxicologische experimenten is dat een niet te onderschatten aspect.

Theoretische achtergrond
Collander[3] heeft aangetoond dat de
relatie tussen de verdelingscoëffi-
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geval met 'gewone' RPHPLC stationaire fasen.
Het gebruik van een mobiele fase die
voor 100% uit water bestaat heeft het
praktische nadeel dat stoffen met een
hoge log K0w bijzonder lange retentietijden hebben. Om dat nadeel op
te heffen wordt een 'organische modifier' aan de mobiele fase toegevoegd, bij voorbeeld methanol of
acetonitril. Er bestaat een kwadratisch verband tussen de logaritme van
de capaciteitsfactor en het volumepercentage ( cp) modifier dat in
de mobiele fase aanwezig is [4]. Van
methanol is bekend dat het het verdelingsproces in de RPHPLC kolom het
minst verstoort. In het methanol/water systeem blijkt voor vele stoffen
het verband over een groot bereik
van cp nagenoeg lineair te zijn:
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Figuur 2. Structuur van de PAK gebruikt
in deze studie.
* gebruikt voor de berekeningen van figuur 5a
+ gebruikt voor de berekeningen van figuur 5b
0
gebruikt voor de berekening van vergelijking (4) en (5)
x gebruikt voor de berekening van vergelijking (6)

waarin k0 de capaciteitsfactor bij 0%
modifier voorstelt. Door nu log k' bij
verschillende methanol-percentages
te meten kan (met behulp van lineaire regressie) via (3) log k0 berekend
worden. Eigenlijk zou vergelijking
(2) dus moeten luiden:
log k0 = a log K0w + B

ciënten in twee verschillende verdelingssystemen beschreven kan worden met de volgende vergelijking:
log P, = A log P,

+B

(1)

waarin P1 en P2 de verdelingscoëfficiënten in systeem 1 en systeem
2 voorstellen. Beschouwen we het
RPHPLC systeem (waarvan we even
aannemen dat het chromatografische
proces dat zich daarin afspeelt een
vloeistof-vloeistof verdelingsproces
is) en het octanol/water systeem, dan
kunnen we schrijven:
logk' = a log Kj; + b

(2)

waarin k' = (tr - t0). (t0)"1. tr is de
retentietijd van de stof en t0 is de tijd
die een onvertraagde component erover doet om de detector te bereiken
( de zogenaamde dode tijd).
Een RPHPLC systeem waarin de mobiele fase geheel uit water zou bestaan en de stationaire fase uit noctanol zou uiteraard het octanol/
water systeem het meest benaderen.
In de praktijk blijkt het maken van
een dergelijke stationaire fase bijzonder lastig en is het onmogelijk om
daarin stoffen met een log K0w van
meer dan 3 te meten. Dat is niet het

(3)

(2a)

waarbij uit (3) volgt dat B = b - a cp.
De zo verkregen log k0 is uiteraard
niet exact gelijk aan de capaciteitsfactor in puur water, vanwege de in
werkelijkheid kwadratische relatie,
maar blijkt, zeker in methanol/water
systemen, goed te hanteren.
Vergelijkingen (2) en (2a) zijn voorbeelden van relatie 3 uit figuur 1 die
we hier verder zullen bekijken.

Het HPLC-systeem
1. Meting van de capaciteitsfactor
Het zal duidelijk zijn dat wanneer we
een PAR van hoge kwaliteit willen
hebben die in staat moet zijn om
kleine verschillen in werking te voorspellen, het van belang is om reten. tietijden bijzonder nauwkeurig te meten. Het daarvoor te gebruiken
HPLC-systeem moet aan hoge eisen
voldoen wat de nauwkeurigheid en
herhaalbaarheid betreft. Dat betekent in de praktijk werken met
automatische monsterinjectie, thermostatering van de mobiele fase en
de kolom, hoge-precisie pompen met
een zeer constante flow afgifte, een
betrouwbaar systeem voor het mengen van de componenten van de mobiele fase, en een selectieve detec11
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tiemethode. De gevoeligheid van de
detector is van minder belang, omdat
de concentratie van de te meten stof
door de analist zelf kan worden bepaald.
Voor de detectie van polycyclische
aromaten zijn twee typen detectoren
zeer geschikt: de fluorescentiedetector en de UV-detector. De fluorescentiedetector wordt, vanwege zijn
hoge gevoeligheid, vooral gebruikt
wanneer milieumonsters met zeer lage concentraties gemeten moeten
worden. Voor het meten van capaciteitsfactoren is een UV-detector met
variabele golflengte bijzonder geschikt, omdat elke component dan
geanalyseerd kan worden bij een geschikte golflengte. Een van de meest
recente ontwikkelingen is de diodearray detector (DAD), bestaande uit
een reeks van diodes die tegelijkertijd
een bepaald (UV)golflengtegebied
bestrijken. Tijdens het chromatograferen kan daarmee op elk moment
een UV-spectrum worden opgevraagd. Zeker wanneer men met onzuivere stoffen of met mengsels te
maken heeft komt dit van pas, omdat
dan het spectrum van een piek direct
vergeleken kan worden met het
(reeds bekende) spectrum van de
component die onderzocht moet
worden.
De resultaten die hier gegeven worden zijn verkregen met een systeem
bestaande uit een automatische monsterwisselaar met automatische injectie, een zelf schakelende 6-weg injectiekraan, een kolom met een stationaire fase bedekt met Cl8 ketens en
een DAD detector. De kolom bevond zich in een oven waarvan de
temperatuur op een halve graad
nauwkeurig kon worden geregeld,
door middel van waterkoeling en een
thermokoppel. De besturing van het
hele systeem, het vastleggen van de
resultaten en de weergave daarvan
werd met een computer verwezenlijkt.
2. Meting van concentraties in verdelingsen
bioconcentratie-experimenten.
In
bioconcentratie-experimenten
stelt men organismen (bij voorbeeld
vissen) bloot aan een in water opgeloste stof. De bioconcentratiefactor
(BCF) is de verhouding van de concentratie die in de vissen wordt aangetroffen na verloop van tijd ( als
evenwicht is bereikt) en de oorspronkelijke concentratie in het water. De
waterconcentraties kunnen direct gemeten worden door injectie in een
12
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HPLC systeem. Soms zijn de concentraties waarbij gewerkt wordt echter
zo laag, dat de gevoeligheid van de
detector onvoldoende is. Het watermonster moet dan geconcentreerd
worden. In het laboratorium van het
Instituut voor Milieuvraagstukken
wordt daarvoor een on-line preconcentrering gebruikt. Een (relatief
groot) volume watermonster wordt
over een voorkolom geleid, waar de
te analyseren stof(fen) worden vastgehouden. Vervolgens worden deze
met een organisch eluens (namelijk
de mobiele fase) van de voorkolom
afgespoeld direct naar de analytische
kolom. Met een systeem bestaande
uit twee schakelbare 6-wegkranen
kan een dergelijke voorconcentrering
on-line geautomatiseerd worden. In
figuur 3 is deze opstelling schematisch weergegeven.

Bepaling van de
bioconcentratiefactor
Voor het bepalen van bioconcentratiefactor zijn diverse systemen denkbaar. De BCFs die hier worden verFiguur 3. Schema van de voorconcentrering/analyse HP LC opstelling
I.
Het vullen van de injectieloop met
monster
I I. Het preconcentreren op de voorkolom
Il I. Analyse van het geconcentreerde
monster

meld zijn bepaald in een zogenaamd
statisch systeem, bestaande uit een
glazen bak, waarin water met een
bepaalde concentratie van de te onderzoeken stof aanwezig is. De bak is
zodanig geconstrueerd, dat verdampingsverliezen minimaal zijn. De vissen worden in het water overgebracht
en vervolgens wordt de afname van
de concentratie van de stof in het
water op gezette tijden gemeten.
Hieruit kan de BCF worden afgeleid.

Bepaling van Log K0w
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Figuur 4. Verband tussen de capaciteitsfactor van 5 PAK en de samenstelling van
de mobiele fase. a: methanol/water; b.
acetonitrillwater

Nadat de lagen zijn gescheiden worden de concentraties in water en in
octanol bepaald. Omdat deze concentraties vaak ver uiteen liggen, (Ii-·
neair werkgebied!) wordt de waterfase door middel van on-line preconcentrering geconcentreerd. Daarvoor kan een concentreringsfactor
gebruikt worden die overeenkomt
met de te verwachten verdelingscoëfficiënt ( er zijn rekenmethoden waarmee de log K0w geschat kan worden
vanuit de structuur van de stof, zie
figuur 1, relatie 4). De concentratie
die uiteindelijk de HPLC-meetkolom
bereikt is voor beide fasen dan ongeveer dezelfde.

In figuur 4a en b is voor vijf zogenaamde 3ring-verbindingen de logaritme van de capaciteitsfactor uitgezet als functie van de samenstelling
van de mobiele fase, waarbij respectievelijk methanol en acetonitril als
modifier gebruikt zijn. Wat direct
opvalt is dat voor vier van de vijf
stoffen geldt dat de richtingscoëfficiënt van de regressielijnen vrijwel
dezelfde is, maar dat één stof, namelijk acridine, een afwijkend patroon
laat zien. Hieruit kunnen we concluderen dat het chromatografische proces voor de eerste vier stoffen blijkbaar min of meer hetzelfde verloopt,
maar dat in het geval van acridine
(ook) andere factoren een rol spelen.
Bovendien blijkt de aard van de modifier een rol te spelen: de afwijking
die bij acridine geconstateerd wordt
is in het systeem methanol/water anLAB/ABC!iuni 1988. jaargang 9
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De octanol/water verdelingscoëfficiënt van een stof kan experimenteel
bepaald worden in de zogenaamde
schudfles-proef. In een dergelijke fles
wordt een hoeveelheid met octanol
verzadigd water ( eventueel gebufferd) gebracht. Vervolgens wordt
daaraan toegevoegd een hoeveelheid
met water verzadigde octanol, waarin
de te onderzoeken stof is opgelost.
Het wederzijds verzadigen is noodzakelijk omdat altijd kleine hoeveelheden van de ene fase oplosbaar zijn in
de andere. De fles wordt gesloten en
gedurende enige tijd (bij voorbeeld
2 uur) geschud. Van groot belang is
dat de temperatuur tijdens het experiment constant wordt gehouden,
hetgeen bereikt kan worden door bij
voorbeeld een buitenmantel rondom
de fles aan te brengen waar gethermostateerd water doorheen stroomt.
Eluens

Water+

B

2

acridine

<>
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x anthraceen

ders dan in het systeem acetonitril/ noemde kwadratische verband dat in
water. In methanol/water mengsels werkelijkheid bestaat en anderzijds
blijkt acridine bij lagere percentages met het feit dat de metingen niet
modifier een verschuiving naar hoge- onder exact dezelfde omstandighere log k' waarden te vertonen dan in den zijn uitgevoerd.
eerste instantie werd verwacht. Dit Daarna is de correlatiecoëfficiënt begeldt niet alleen voor acridine, maar rekend voor de voorspelling van gevoor alle door ons onderzochte meten log K0w-waarden uit log k0 en
uit log k' (respectievelijk vergelijking
NPAK die een stikstofatoom in een
aromatische 6-ring bevatten ('pyridi- (2a) en (2)). Daarmee kunnen we
ne-derivaten'). De verklaring voor zien of de voorspelling met log k0
dit gedrag is een afwijkend reten- beter is ( een hogere correlatiecoëffitiemechanisme, dat een gevolg is van ciënt heeft) dan die met log k'.
· het feit dat het stikstofatoom in der- Dit is gebeurd voor een groep van 24
gelijke verbindingen relatief gemak- PAK, waaronder S stikstof bevattenkelijk geprotoneerd kan worden. De de PAK, in methanol, en .voor 11
stof is in feite in twee vormen aanwe- PAK, waaronder 4 stikstofbevattenzig in de mobiele fase: een neutrale de, in acetonitril (zie figuur 2). In
en een geprotoneerde, geladen vorm. figuur Sa en Sb zijn de correlatiecoëfDeze laatste kan door interactie met ficiënten uitgezet tegen de bijbehovrije silanolgroepen op het oppervlak rende mobiele fase samenstelling.
van de stationaire fase een soort 'extra' retentie ondergaan, waardoor de We zien hier een bevestiging van wat
capaciteitsfactor wordt vergroot. In- in figuur 4 werd gevonden: in methaderdaad zien we ook vaak piekver- nol/water is de voorspelling van log
breding en -asymmetrie bij dergelijke K0w uit log k0 zinloos als we de stikstofbevattende stoffen er bij betrekverbindingen optreden.
Het systeem acetonitril/water blijkt ken; zonder deze laatste geeft log k0
gecompliceerder: bij toenemende de hoogste correlatiecoëfficiënt. Bij
hoeveelheid modifier gedraagt acri- rp-waarden tussen 70 en 8S% geeft
dine zich meer afwijkend (bij 90% log k' wel een redelijke voorspelling
acetonitril draait de elutievolgorde van log K0w voor alle 24 stoffen. Nog
dibenzofuraan acridine zelfs om), hogere methanol-percentages leiden
maar bij een geheel uit acetonitril weer tot een slechtere correlatie.
bestaande fase is de afwijking weer · In acetonitril/water kunnen we de
verdwenen. Waarschijnlijk spelen in- stikstof-Pé.K wel betrekken in de
teracties van de geprotoneerde vorm voorspelling. De hoogste correlatie
wordt echter gevonden bij 70%
met de modifier hier een rol.
Met behulp van lineaire regressie ACN, maar dan zonder stikstof(vergelijking 3) is vervolgens de log k0 PAK; met stikstof-PAK is de correlaberekend. Theoretisch zou de aldus tie significant lager onder die omstanberekende k0 voor het acetonitril/ digheden.
water systeem dezelfde waarde moeten opleveren als voor het methanol/ BCF voorspelling uit log Kow en log k
water systeem. Uit figuur 4 blijkt dat Voor tien zwavel- en zuurstof-PAK
dit hier niet het geval is; dat heeft te (zie figuur 2) is de BCF in de gup
maken met enerzijds het eerder ge- bepaald. De voorspelling met log K0w
0•
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en log k0 leverde de volgende PAR
vergelijking op:
log·BCF(gup)=.77 log K0w+.43 (4)

log BCF(gup) = 1.75 log k0 (ACN/
H2O) - .28
(6)
r = .9306s = .284n = 4
De correlatiecoëfficiënt van vergelijking ( 4) is weliswaar significant hoger
dan die van vergelijking (5), maar het
zal duidelijk zijn dat met behulp van
chromatografische parameters al vrij
behoorlijk bioconcentratiefactoren
te voorspellen zijn, zeker van neutrale PAK. Vergelijking (6) is opgesteld
met slechts 4 stoffen, zodat conclusies
aan de hand daarvan wat voorbarig
zouden zijn.
Het onderzoek op het laboratorium
van het Instituut voor Milieuvraagstukken is thans gericht op de stik-
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Figuur 5. Verband tussen de correlatiecoëfficiënt van log K0w-log k-PARs en
de samenstelling van de mobiele fase.
a. methanol/water; b. acetonitrillwater.

r = .9502s = .235 n = 10
log BCF(gup) = .76 log k0 (MeOH/
H2O) + .57
(5)
r = .9212s = .293n = 10
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stof-PAK en de wijze waarop deze in
PAR te vervatten zijn[5]. Daarbij
wordt er geëxperimenteerd met modificaties van de mobiele fase teneinde de voor deze stoffen specifieke
chromatografische processen terug te
brengen tot het meer universele verdelingsproces dat neutrale PAK ondergaan. Voorbeelden zijn het bufferen van de watercomponent op een
geschikte pH zodat hoofdzakelijk de
neutrale vorm van de verbinding
voorkomt, en het toevoegen van stoffen welke de vrije silanol groepen van
de stationaire fase bezetten. Daarnaast wordt gezocht naar een 'hulpparameter' die het gedrag van de
niet-neutrale PAK in chromatografische systemen direct kan verklaren.
Te denken valt aan de pKa van de
stof, of de vrije energie (G) van protonering.
Tenslotte wordt bekeken of de aanwezigheid van mengsels van stoffen
in bij voorbeeld BCF experimenten

tot andere resultaten leidt dan op
grond van individuele tests verwacht
kan worden. Daarmee wordt de werkelijkheid immers beter benaderd.
Het zal duidelijk zijn dat juist bij
mengsels de (vloeistof)chromatografie een extra belangrijke rol speelt,
gezien de mogelijkheid om in één run
direct de concentraties van alle teststoffen te bepalen. •
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