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Devergadering werd gehouden op donderdag 1december 1977
inhet J.H.vanhet Hoff-Instituut, NieuweAchtergracht 166 te
Amsterdam. De organisatie ervanwas inhanden van hetMilieu- en
Toxicologisch chemisch Laboratorium derUniversiteit van Amsterdam.
Het programma omvatte 10 lezingen, een rondleiding in het
laboratorium en eendiscussie over dewenselijkheid van een
projectgroep Biologische Toxicologie binnen de Werkgemeenschap
Vergelijkende Stofwisselingsfysiologie bijDieren.
Aan het einde van dedagwerd het secretariaat overgedragen aan
dr.ir.J.v.Bruchem,Vakgroep Fysiologie der Dieren, L.H., Haarweg 10,
Wageningen.
De vergadering of bijeenkomst werd door naar schatting 40
personen bijgewoond.
Hetv/aseen interessante dag,waarop contactmogelijk was
met onderzoekers uitverschillende richtingen.
Hieronder volgt eenkortverslag vande gehouden
inleidingen.
1.Dr.O.Hutzinger gaf eenoverzicht vandeonderzoekingen op het
laboratorium voor Milieu- enToxicologische chemie.
Demilieuverontreinigende stoffen duidde hij aan als xenobiotische
verbindingen (xenos =vreemd). Hetbetreft vooral organische
verbindingen.
Dewereldproduktie vandit soort stoffen (pesticiden,
detergents, oplosmiddelen, PCB's, Phtalaatesters en dergelijke)
omvatte in 1950 7millioen ton envin 1970 70millioen ton.
Men verwacht,dat in 1985 de produktie 250millioen ton zal
bedragen.
Probleemgebieden van demilieuchemie zijn:
1.Wat gebeurt ermet de stoffen inhetmilieu (distributie,
afbraak, transport inbepaalde ketens)?
2. Inv/elkemate worden de stoffen opgenomen door organismen
(opname,metabolietenvorming, uitscheiding)?
De toxicologie richt zichvoornamelijk op toxiciteitsonderzoek.
Hierbij gaat het niet alleen om de effecten van bepaalde
doses,maar ook om de structuur vande stoffen (structuuractiviteitsrelatie).

-2Persistente verbindingen (gechloreerde aromaten) verdienen
vooral aandacht.
De toxiciteit wordt o.a. bepaald door de structuur vande stof,

Het gemak waarmeemetabolietenworden gevormd, hangt ook samen
met de structuur
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Tenslotte gaf Hutzinger een overzicht van de werkterreinen
van zijnmedewerkers.Deze terreinen zijn:
1. analyse, structuurbepaling (gaschromatografie,massaspectrometrie, computer)
2. opname,transport en accumulatie van organohalogeenverbindingen
3.milieufotochemischeontleding van xenobiotische stoffen,die
'...halogeen bevatten
4.metabolisme van organohalogeenverbindingen
en
5. testen vanmutagene eigenschappen van onderzochte stoffen
(Ames-test).
Hetbleek,dat chronische expositie van lagedoses nog niet in
demodelsystemen was ingebouwd. Om "metabolic pathways" te
bestuderen,bleken grote hoeveelheden van stoffen nodig te zijn.
2. K.Oliehoudt zich bezigmet de analyse van persistente organische'
verbindingen, b.v. PCB's endibenzofuranen. De combinatie van
een gas-vloeistofchromatograafmet eenmassaspectrometer blijkt
een uitstekend hulpmiddel tezijn«
Het GMS systeem is eenvoudig alsvolgt;
GC - separator (ion source) -massfilter -detector - randapparatuur
(o.a. eencopieerapparaat).
Een speciaal computerprogramma isontwikkeld om gechloreerde
verbindingen op te sporen.
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De analyse isgericht op:
1.chemische produkten (hoofd- en bijprodukten)
2. rookgassen, vliegas en slakken vandiverse verbrandingsinstallaties (gechloreerde benzenen,dibenzofuranen, fenolen en
dioxines).
Met behulp van eenmassaspectrometer is een betere identificatie
mogelijk danmet een electron capture detector,omdatMS een
aantalmassa's enretentietijden,geeft.
Demonstervoorbereiding blijkt eenvoudig te zijn. Bewerkelijke
scheidings- en zuiveringstechnieken zijnbijGMS nietnodig.
Bij complexe monsters (veelverwante metabolieten erin)
is echter soms eendunne laag chromatografische scheiding nodig.
M.Th.M.Tulp sprak over hetmetabolisme van organohalogeénverbindingen zoals PCB's, PBB's, alkylbiphenylen, PCDE (fenylethers), chloralkylene,dibenzofuranen endergelijke.
Omverschillende massafragmentatiepatronen te krijgen worden
derivatiseringsmethoden toegepast,b.v. methylering, ethylering
en acetylering.
Soms ontstaan gelijke fragmentatiepatronen;dan probleem oplossen
door vorming van cyclische butylboronaten.Van verschillende
stoffen (o.a. 4,4'-dichlorbiphenyl)werdenmetabolieten getoond.
Als proefdier wordtderat gebruikt.
A.A.M.Roof hield een inleiding over fotochemische ontleding
van halogeenverbindingen.
De fotochemie bestudeert chemische processen,die optreden
na electromagnetische aanslag van eenmolekule metbehulp van
straling. Hetmilieufotochemisch onderzoek laat zichdoor een
aantal parameters kenmerken:
golflengte
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De chemische processen vinden plaats vanuit de laagste aangeslagen
toestand. Een te grote golflengte levert niet genoeg energie om
bindingen teverbreken (b.v. >500 ym).
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1. fotochemische smogvorming (NO ,S0„, 0^,met o.a. terpenen)
en 2. fotochemische ontleding (b.v„ dieldrin ->•fotodieldrin)
Bij hetopzetten van modelsystemen onder laboratoriumomstandighedenmoet rekening worden gehouden met voorkomen
van verbindingen inmilieu (gas,damp,oplossing, adsorptie)
ende omstandigheden inhetmilieu (b.v. lichtfiltering door
medium enkenmerken van spectrum van de zon op aarde.
De fotodechlorering van difenylethers endibenzofuranen werd
kort aan deorde gesteld. Bij laatstgenoemde stoffen ontstaan
somsminder toxische produkten.
Mevrouw Engel-van 'tHof sprak over testen van mutagene
eigenschappen van inhet laboratorium gebruikte verbindingen.
Demutageniteitsproef (Ames-test) werd gedaanmet Salmonella
typhimuriurn-stammenfdie histidine-behoeftig zijn.Deze stammen
zijn speciaal gekweekt door meneer B.N.Ames. Het principe
en demethode werden aan de orde gesteld.
Naast deAmes-test kan ook de fluctuatietestworden gebruikt,
Hierbij gebruikt men tryptofaan-behoeftige Escherichia colistammenvan B.A.Bridges.
Met deze testen kanmen screenen; de langdurige experimentenanet
ratten kunnen ze niet vervangen. Uit eennegatieve Ames-test
durft men geen conclusies te trekken.
Onderzochte,stoffenwaren b.v. Tris BP (broompheiiyl)en
vliegas en slakken, afkomstig van de vuilverbranding.
W.A.Bruggeman'steldezijnonderzoekover accumulatie vanorganohalogeenverbindingen inhet aquatisch milieu aan de orde.Hij
staat nog aan het beginvan ditwerk.
Voorbeelden van te onderzoeken verbindingen waren DDT,
DDE, HCB en PCB's, alle gekenmerkt door lipofiliteit en
stabiliteit.
Wat ishet lotvandeze stoffen inhet aquatisch milieu
en-bestaat er een samenhang tussen accumulatie en structuur?
Hoe neemt het phyto-plankton de stoffen opuit hetv/ater?
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In eerste instantie zullen gegevens over accumulatiefactor
(concentratie invis gedeeld door concentratie inwater) en
partitiecoëfficient (concentratie inoctanol gedeeld door
concentratie inwater)verzameld worden. Ook zal devorming van
afbraakprodukten (metabolieten) inhet organisme aandacht krijgen.
Dewerkwijze komt neer ophetontwerpenvan eenvoudige modelsystemen,v/aaraanverwante series PCB's en andere persistente
stoffenworden toegediend. Snelheid van opname,evenwicht en
dergelijke parameters zullendan eerst onderscheiden moeten
worden*
Een doelstelling isom relevante testsystemenmet interne standaard
teontwerpen teneinde hetgedrag van nieuwe stoffen te kunnen
voorspellen.
Deze 6inleidingen werden verzorgd doormedewerkers van
hetMilieuchemisch laboratorium van deUniversiteit van
Amsterdam.
De volgende inleidingen werden gehouden doormedewerkers van
devakgroep Veterinaire Farmacologie enToxicologie,.afdeling
Biologische Toxicologie teUtrecht.
7. P.Leeuwangh gaf eenmeer algemeen overzicht vanhetwerk van
de afdeling.
Inde chemische toxicologie isde aandacht vooral gericht
opde fysische en chemische lotgevallen,van de stof in het
milieu. De biologische,toxicologie daarentegen bestudeert
dewisselwerking tussen stof en organisme.
De toxicologie van de chemische waterverontreiniging voor
vissen enandere waterdieren staat centraal.Naast laboratoriumonderzoek wordt veldonderzoek verricht.
Het onderzoek isgericht op akute toxiciteit (sterfte als
criterium) en chronische toxiciteit (sublethale effecten als
criterium). Hetdetailonderzoek iso.a. gericht op opheldering
van hetwerkingsmechanisme van de stof. Benodigdevaikgebieden
zijn onder meer;pathologie,- histopathologic,biochemie,
klinische chemie en fysiologie.

-68.Köneman was devolgende spreker. Hij sprak over de toxiciteit
van chloorbenzenen voor de gup.Hij liet een hele lijst met
LC,-nv/aardenzien-.Met 1stof hiervan, t.w. HCB,was gup niet
dood te krijgen.
Voor hoog gechloreerde verbindingen had hij oplosbaarheidsbepalingen inwater gedaan enpartitiecoëfficienten bepaald
(P-Octanol)..Inhetmilieu heeft men vaak nietmet 1verontreinigende stof temaken,maar metmeerdere.
Daarom isook de toxiciteit bepaald van een combinatie van 10
CB's (chloorbenzenen) voor guppen.
De stoffen v/aren inhetmengsel aanwezig in gelijke verhouding
tot hun L C r n v/aarden. Hetbleek,dat in zo'n geval deeffectenadditief zijn,dus gewoon optellen!
9.A.Musch sprak over proevenmet TPT (triphenyltinchloride) bij
goudvissen.
Enkele LCr„ waardenwaren:
DU

LC[-~

4dagen

40 ppb

LCp-j.

30dagen

6ppb

Hij keek vooral naar de geconditioneerde vluchtreaktie
(opstelling met drempel of schotje). Eenvluchtreaktie kan
worden opgeroepen met lichtsignalen en eiectrische spanning.
Een centrale conclusie was, dat het "gedrag"van de vissen
wel gestoord konworden door de tinverbinding ais de vissen
hetmoeilijk wordt gemaakt.
Naast gedrag werd-ook aandachtbesteed aan ademhaling
(ademhalingsfrequentie en0~-consumptie) enwerking van het hart
(cardiogram,QRS complex)„
10, Tenslotte hield B.J.Blaauboer van de sectie Biochemie van de
veterinaire Vakgroep een uiteenzetting over devorming van
ferrihaemoglobine door aromatische amines.Alsrnodelstofwas
aniline gekozen. Door de vorming van ferrihaemoglobine is het
zuurstoftransportverstoord.
Het ontstaan van dit heamoglobine hangt samenmet een oxidatiereductiecyclus inde rode cel.
Er is inde rode cel een enzymsysteem aanwezig om nitrosobenzeen
te reduceren, dat samengaat met een ophoping van ferri-Hb.
De oxidatie-reducti.eprocessen zijn gekoppeld aan het glucosemetabolisme van de rodecel.
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de HMPS (hexosemonophosphaatshunt,via pentose cyclusdus) in
de intacte celwerden proefuitkomsten getoond.
De heer Strik van deVakgroep Toxicologie van de Landbouwhogeschool teWageningen gaf nog een korte uiteenzetting over
hetwerk op de afdeling Toxicologie.
Het onderwijs omvat devolgende deelterreinen:
1.algemene toxicologie
2..milieu toxicologie
3. industriële toxicologie
4«voedingsmiddelen toxicologie
en

5.post-doctorale cursussen.

Het onderzoek omvatmomenteel 5thema's:
1.Vistoxicologisch onderzoek (effecten van verschillende
contaminanten op vissen)
2.De porfyrinogene enhepatotoxische werking van chemische
stoffen bijmens endier (eengroot aantal actuele
stoffen blijkt zo'nwerking tehebben; daarom vroege
diagnose van schadelijke effecten gewenst)
3. Cel- engenetische toxicologie (invitro-onderzoek,
mutageniteitsonderzoek)
4,.Milieutoxicologisch onderzoek aan natuurlijke en
agrarische oecosystemen (risico's van contaminanten
voor het natuurlijke en agrarische milieu)
en

5.Demaatschappelijke positie van de toxicologie in het
heden enrecente verleden (hoewordt toxicologische
informatieover contaminanten,hulpstoffen e.d.door
verschillende instanties, groepen en personen beoordeeld?)

