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Samenvatting

Om deze samenvatting ook voor niet-vakgenoten begrijpelijk te maken, is als
appendix een Verklarende Woordenlijst toegevoegd.
Veel van het onderzoek aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
heeft zich beperkt tot de homocyclische PAK. Met name in het aquatische
milieu lijkt de rol van heterocyclische PAK echter belangrijker, omdat deze
beter oplosbaar zijn en daarmee waarschijnlijk een hogere biologische beschikbaarheid hebben. Verder is de groep van heterocyclische verbindingen ongeveer twee keer zo groot als die van de homocyclische en zijn ze in alle milieucompartimenten aangetoond, veelal als gevolg van menselijke activiteit. In dit
proefschrift staat één groep van deze heterocyclische PAK centraal: de
azaarenen. Dit zijn PAK waarbij in plaats van één koolstofatoom een
stikstofatoom in de ring zit (zie Fig. 10.1 en 10.2).

Figuur 10.1. De azaareen acridine (links) en zijn homocyclische analoog anthraceen (rechts).

In dit onderzoek is systematisch gezocht naar relaties tussen de moleculaire
structuur van deze verbindingen en de verschillende effecten van deze stoffen
op aquatische organismen. In dit kader is met name de invloed van
biotransformatie op de toxiciteit onderzocht, omdat dit proces het aantal
bestaande (toxische) stoffen vergroot, waardoor zowel de sterkte van het effect
als het werkingsmechanisme kunnen veranderen. Om die moleculaire factoren
te vinden die het biologische effect (grotendeels) bepalen, zijn de verschillen in
toxische effecten tussen isomeren gebruikt, omdat verschillen in moleculaire en
fysisch-chemische eigenschappen tussen isomeren vaak klein zijn. Er zijn
verschillende biologische effectparameters onderzocht, zoals narcose, genotoxiciteit en effecten op de levenscyclus van dansmuggen, waarbij relaties
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werden gezocht tussen de verschillende effecten en moleculaire eigenschappen.
Een in de computer geconstrueerd modelmembraan is gebruikt om een eerste
stap te zetten op de weg naar een volledige computeranalyse van de toxiciteit
van azaarenen.

9(10H)-acridon

6(5H)-phenanthridinon

benzo[g]quinoline5,10-dion

benz[gr]isoquinoline5,10-dion

Figuur 10.2. De voor dit onderzoek geselecteerde azaarenen.

Het eerste deel (Hoofdstuk 2 en 3) van het proefschrift behandelt de metabolisatie
door aquatische organismen van twee azaarenen (de isomeren acridine en
phenanthridine; Fig. 10.2).
Hoofdstuk 2 beschrijft de identificatie van de twee belangrijkste metabolieten
van deze twee isomeren. Hierbij werden verschillende analytische methoden
gebruikt, waaronder HPLC (hoge-precisie vloeistofchromatografie), GC (gaschromatografie) en zowel LC- als GC-MS (vloeistof- en gaschromatografie, gecombineerd met massaspectrometrie). Dit onderzoek toont de karakteristieke problemen, maar ook de potentie van chromatografische methoden in het ophelderen
van metabole routes van organische vervuilingen. Voor de driehoeksmossel
(Dreissena polymorpha), een groenalg (Selenastrum capricornutum) en perifyton of
bacteriën werd aangetoond dat ze acridine omzetten in 9(10H)-acridinon (acridon;
Fig. 10.2). De isomeer van acridon, 6(5H)-phenanthridinon (phenanthridon;
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Fig. 10.2), werd aangetoond als biotransformatieprodukt van phenanthridine in
experimenten met muggenlarven (Chironomus riparius), hoewel niet duidelijk
werd of bacteriën of de muggenlarven verantwoordelijk waren voor de vorming
van deze metaboliet. Deze resultaten geven aan dat nauwverwante stoffen zoals
isomeren, soortspecifieke biotransformatie kunnen ondergaan, ma.w. sommige
organismen kunnen de ene stof wel omzetten (bv. acridine), terwijl ze de andere
niet om kunnen zetten (bv. phenanthridine). Verder werd geconcludeerd dat, in
tegenstelling tot homocyclische PAK, benzoquinolines omgezet worden in ketometabolieten.
Nadat de sterke soort- en stofspecificiteit van biotransformatie van azaarenen
door aquatische organismen was aangetoond, is de metabolisatie van
phenanthridine verder onderzocht in afzonderlijke experimenten met
muggenlarven en karpers (Hoofdstuk 3). In beide experimenten werd
phenanthridon weer aangetoond als belangrijkste metaboliet. In het
muggenexperiment bleek deze metaboliet vooral gevormd te zijn door de
bacteriën die op het voer groeiden. In beide experimenten namen de
phenanthridonconcentraties in het water eerst toe, maar later ook weer af, wat
duidt op verdere afbraak van de metaboliet zelf in niet-gedetecteerde
verbindingen. Deze metabolietomzetting was een gevolg van zowel bacterieals muggenactiviteit in het muggenexperiment en van de activiteit van de
karpers in het vissenexperiment. Concentraties in de mug zelf van zowel
phenanthridine als phenanthridon lagen onder de detectielimiet, maar beide
stoffen werden in hoge concentraties in de organen van de karpers
teruggevonden. Met name gal en lever lijken een grote rol te spelen bij
verwerking van deze toxicanten. Slechts een deel van het verlies aan
phenanthridine kon worden toegeschreven aan de omzetting in phenanthridon.
Het is dus aannemelijk dat de phenanthridine-afbraak, naast phenanthridonvorming, via andere metabole routes verloopt. De resultaten van Hoofdstuk 2
en 3 tonen aan dat biotransformatie zeer soortspecifiek is, en daarmee dat de
aanwezigheid en de toxiciteit van organische verbindingen sterk afhangt van
het biologisch leven dat in het milieu aanwezig is.
Om de toxiciteit van azaarenen vast te stellen, werd de acute toxiciteit bepaald
voor eerste stadium larven van Chironomusriparius(Hoofdstuk 4). Letale effecten
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namen in het algemeen toe met een toename van het aantal ringen van de
verbinding, hetgeen resulteerde in sterke relaties tussen LC 50 -waarden en
grootte- en vormgerelateerde moleculaire eigenschappen van de azaarenen.
Gesubstitueerde azaarenen, waaronder ketonen, voldeden echter niet aan deze
relaties: of ze waren toxischer dan verwacht (benzo[g]quinoline-5,10-dion en
benz[g]isoquinoline-5,10-dion), hetgeen duidt op een ander werkingsmechanisme, of ze waren helemaal niet toxisch (acridon en phenanthridon). Vier
benzoquinoline isomeren vertoonden duidelijke verschillen in toxiciteit:
acridine was veel toxischer dan de andere geteste benzoquinoline-isomeren. Dit
was het gevolg van fotoactivering van acridine, een proces dat alleen stoffen
met een bepaalde HOMO-LUMO gap kunnen ondergaan, waartoe ook acridine
behoort.
Hoofdstuk 5 beschrijft de bepaling van de genotoxische potentie van azaarenen,
waarbij gebruik is gemaakt van de Mutatox™ bacterietest. De mate van herstel
van de lichtgevende capaciteit van de gebruikte bacteriën is een maat voor de
genotoxische activiteit van een stof. De genotoxische activiteit wordt deels
beschreven door moleculaire descriptoren die relevant zijn voor bioaccumulatie.
Acridon vertoonde echter een extreem hoge genotoxiciteit, in het bijzonder in
vergelijking met zijn isomeer phenanthridon. In dit geval lijkt de oorzaak te
liggen in de tautomere eigenschappen van de metabolieten. De relatief hoge
genotoxiciteit van de isomeren benzo[#]quinoline-5,10-dion en benz[g]isoquinoline-5,10-dion (effectconcentraties worden gegeven in Hoofdstuk 6)
worden mogelijk veroorzaakt door een ander mechanisme. De vergelijking van
narcose met genotoxiciteit toont aan dat metabolisatie het werkingsmechanisme, en daarmee het biologisch effect, kan veranderen.
In Hoofdstuk 6 worden de verschillende effecten van azaarenen op de larvale
ontwikkeling van de mug Chironomus riparius onderzocht. Hiervoor werden zes
nauwverwante isomeren en metabolieten geselecteerd, allen bestaande uit drie
ringen: acridine en phenanthridine, acridon en phenanthridon, en benzo[g]quinoline-5,10-dion en benz[g]isoquinoline-5,10-dion (Fig. 10.2). Muggen werden van ei tot volwassen stadium blootgesteld aan concentraties die lager
waren dan de acute LC 10 -waarden (de concentratie waarbij 10 % van de
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populatie sterft). Effecten op ontwikkeling werden onderzocht door de
gemiddelde dag van uitvliegen van blootgestelde muggen te vergelijken met
die van een controle. De mate van asymmetrie in de epipharynxkam (één van
de monddelen van muggenlarven) werd gebruikt als een maat voor ontwikkelingsstoornissen.
Een vertraging in uitvliegen werd al bij extreem lage concentraties (2 % van
de acute LC50) gevonden. Dit blijkt dus een bruikbare en gevoelige parameter
om de meer specifieke effecten op de levenscyclus te kwantificeren die niet
vanuit korte-termijneffecten voorspeld kunnen worden. Effecten op de
ontwikkeling van monddelen konden echter niet worden aangetoond, hoewel
voor alle zes de azaarenen genotoxiciteit is aangetoond en voor benz[g]isoquinoline-5,10-dion in krekels ook teratogene effecten zijn aangetoond. Door de
verschillen in genotoxische, teratogene eigenschappen en asymmetrie-inductie
van deze stoffen lijken er verschillende mechanismen aan de diverse effecten
ten grondslag te liggen. Verder toont deze studie aan dat de keuze van
morfologische parameter het resultaat van ontwikkelingsstoornisanalyses, en
daarmee de risicoschatting van een mogelijk gevaarlijke stof, sterk kan
beïnvloeden.

Omdat met de gebruikelijke moleculaire en fysisch-chemische eigenschappen
(bv. hydrofobiciteit) geen onderscheid gemaakt kon worden tussen de
(mogelijke) toxiciteit van isomeren, is in Hoofdstuk 7 een andere methode
gebruikt om membraanverstoring te beschrijven, waarbij het verwachte
mechanisme is nagebootst. Interacties tussen een met de computer geconstrueerd membraanmodel en de in dit proefschrift gebruikte azaarenen zijn
onderzocht. Het membraanmodel bestond uit 16 1,2-dimyristoyl-sn-glycero3-phosphorylcholine

moleculen die samen een dubbellaag

vormden

(8 moleculen per laag) (Fig. 10.3). Membraan-azaareen interactie-energiën
werden vervolgens uitgedrukt als solvatatie-energiën, een indicatie voor de
mate waarin het membraan zich aanpast aan de toxicant en de toxicant aan het
membraan. Hiervoor werden drie verschillende gebieden in het membraan
onderzocht: de polaire buitenkant van het membraan, tussen de alkylketens en
tussen de twee lagen van de dubbellaag (Fig. 10.3). Vervolgens werd een QSAR
(kwantitatieve struktuur-aktiviteitsrelatie) benadering gebruikt om de
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interactie-energiën te vergelijken met de effectconcentraties voor narcose en
genotoxiciteit (Hoofdstukken 4 tot 6). Alleen in de polaire hoofdgroep en tussen
de twee lagen konden verschillen tussen de stoffen worden aangetoond. Van
deze twee membraanregio's blijkt de polaire hoofdgroep het meest van belang
voor inductie van narcose, hetgeen resulteerde in een duidelijke relatie tussen
LC 50 -waarden en de interactie-energiën. Zoals verwacht was genotoxiciteit niet
gerelateerd aan de membraan-interactie-energiën. Gebaseerd op de resultaten
van Hoofdstuk 7 lijkt de gebruikte methode wel veelbelovend voor het
voorspellen van narcose.

Figuur 10.3. Plaatsing van de azaarenen in het membraan.

Dit proefschrift toont aan dat de vele verschillende heterocyclische PAK
interacties aan kunnen gaan met een heel spectrum van biologische receptoren.
Abiotische en biotische omzettingen vergroten het aantal variabelen dat de
specifieke effecten op aquatische soorten bepaalt. Het aantal afwijkende
observaties in relaties tussen toxiciteit en log Kow tonen aan dat op lipofiliteit
gebaseerde toxiciteit een te eenvoudige voorstelling is van de toxiciteit van
azaarenen. Het lijkt daarom essentieel om vollediger, multi-variate relaties op te
stellen om het geheel aan effecten te kunnen verklaren. Verder kunnen multi-

Samenvatting

141,

endpoint QSARs behulpzaam zijn in het vaststellen van de invloed van
biotransformatie op verschillende toxische effecten, door zowel de metabole
route als de verandering van effect te voorspellen.
De resultaten in dit proefschrift tonen aan dat de huidige normstelling voor
PAK onvoldoende bescherming biedt tegen de toxiciteit van een groot aantal
polyaromatische verbindingen. Met name voor het aquatisch milieu lijkt het
van belang om polaire, gesubstitueerde PAK op te nemen in de risicoschattingen. Voor een betrouwbare schatting van toxische effecten lijkt een
multi-endpoint QSAR waarin biotransformatieprodukten en hun toxiciteit zijn
opgenomen, onmisbaar.

Verklarende Woordenlijst
Alkylketens - ketens van koolstofatomen waaraan waterstofatomen zijn gebonden.
Azaarenen - heterocyclische PAK waarin in plaats van één van de koolstofatomen een
stikstofatoom in de ring zit.
Benzoquinoline - een azaareen dat opgebouwd is uit drie aromatische ringen.
Bioaccumulatie - het verschijnsel dat de opname van een stof door een organisme (via het
voedsel èn via het omringende milieu) leidt tot een hogere concentratie van die stof in het
organisme ten opzichte van het omringende milieu.
Biotransformatie - de verandering van chemische verbindingen als gevolg van de stofwisseling van een organisme.
Detectielimiet - de grens van wat nog gemeten (gedetecteerd) kan worden. Meestal wordt
hiermee de ondergrens bedoeld.
Foto-activering - het proces waarbij een molecuul reactief wordt als gevolg van blootstelling
aan (ultra-violet) licht.
Genotoxiciteit - toxiciteit als gevolg van beschadiging van het erfelijk materiaal (de genen) van
een organisme.
Heterocyclische PAK - één of meerdere koolstofatomen die de ringen van de PAK vormen,
zijn vervangen door een ander atoom (bv. zuurstof, stikstof, zwavel).
Homocyclische PAK - alle atomen die de ringen van de PAK vormen, zijn koolstof atomen.
HOMO-LUMO gap - het verschil in energie tussen de hoogste bezette moleculaire orbitaal
(HOMO) en de laagste onbezette moleculaire orbitaal (LUMO). Een orbitaal is de ruimte
rond de atoomkern waar een elektron met een bepaalde energie het meest waarschijnlijk
aanwezig is.
Hydrofobiciteit - watervrees; hydrofobe stoffen lossen slecht op in water (deels synoniem met
lipofiliteit).

Isomeren - stoffen met een verschillende ruimtelijke structuur, die opgebouwd zijn uit dezelfde
atomen.
Keto-metaboliet - een metaboliet die is ontstaan door de introductie van een dubbelgebonden
zuurstof in de moederstof.
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LC10/LC60 - de concentratie waarbij 10 % (LC10) of 50 % (LC50) sterfte optreedt.
Letaal - dodelijk.
Lipofiliteit - vetminnendheid; lipofiele stoffen lossen goed op in vetten (deels synoniem met
hydrofobiciteit).
Log K„w - de logaritme van de octanol-water partitiecoëfficiënt (Kow). Dit is een maat voor de
hydrofobiciteit van verbindingen.
Metabolisatie - stofwisseling, het proces in organismen waarbij moleculen worden afgebroken
of getransformeerd tot een of meerdere andere stoffen (metabolieten) die ofwel uitgescheiden worden, ofwel gebruikt worden voor de opbouw van nieuwe moleculen.
Multi-endpoint QSAR - QSAR waarin meerdere biologische eindpunten zijn geïntegreerd.
Narcose - toxiciteit als gevolg van membraanverstoring.
PAK - polycyclische aromatische koolwaterstoffen, een groep van chemische verbindingen
opgebouwd uit vlakke aromatische ringen.
Perifyton - Gemeenschap van algen en bacteriën (ook detritus en inorganische partikels) die
op sediment (zand en rots), planten of andere oppervlakken groeien.
QSAR - kwantitatieve structuur-activiteitsrelatie; gebaseerd op het principe dat moleculaire
structuureigenschappen van een klein aantal standaardverbindingen die volgens een
bepaald mechanisme een bepaald effect produceren, gebruikt kunnen worden in een model
voor andere verbindingen met een vergelijkbare structuur. De QSAR methode wordt gebruikt
om de chemische en/of toxicologische eigenschappen te voorspellen van stoffen die (nog)
niet getest zijn.
Solvatatie - het proces waarbij een molecuul (in dit geval een azaareen) door elektrostatische
krachten een aantal oplosmiddelmoleculen (in dit geval membraanmoleculen) bindt.
Tautomeren - struktuurisomeren in een snel evenwicht tussen keto- en enolvorm, m.a.w.
waarin een mobiel waterstof atoom binnen het molecuul van de ene naar de andere positie
wordt verplaatst.
Teratogeniteit - toxiciteit waarbij de ontwikkeling van een foetus wordt verstoord.

