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Abstract 

In dit proefschrift is gekeken naar de toxiciteit en de aanwezigheid van gehydroxyleerde 

polybroomdifenylethers (OH-PBDE’s) in biota van de Baltische Zee. De doelstellingen van dit 

proefschrift waren het bepalen van het vermogen van OH-PBDE’s om oxidatieve fosforylatie 

(OXPHOS) te kunnen verstoren en het vaststellen van de blootstelling aan OH-PBDE’s en 

gerelateerde stoffen in mosselen, haring en ijseenden uit de Baltische Zee. Er is ook een methode 

getoetst voor de analyse van OH-PBDE’s in plasma van haring en ijseenden.  

In twee standaard in vitro testen, de klassieke mitochondriale respiratietest met mitochondrie van 

ratten en de mitochondriale membraanpotentietest met cellen van de zebravis, zijn relevante OH-

PBDE’s onderzocht op het verstoren van OXPHOS. Alle stoffen bleken OXPHOS te verstoren 

via protonophore ontkoppeling en/of via remming van de elektronentransportketen. Met name 6-

OH-BDE47 and 6-OH-BDE85 zijn geïdentificeerd als sterke OXPOS verstoorders. Verder werd 

in sterke mate synergisme waargenomen bij een mengsel van OH-PBDE’s die qua samenstelling 

overeenkomt met de gevonden hoeveelheden OH-PBDE’s in de Baltische blauwe mossel. 

De Baltische blauwe mossel is de belangrijkste voedselbron voor meerdere soorten mosseletende 

zee-eenden. De aantallen mosseletende zee-eenden zijn dramatisch gedaald. Om de blootstelling 

van ijseenden aan gebromineerde stoffen vast te stellen, zijn zowel de levers van ijseenden die 

overwinteren in de Baltische Zee als de blauwe mosselen geanalyseerd. Hierdoor werd bevestigd 

dat ijseenden via hun voedsel aan OH-PBDE’s worden blootgesteld. Alleen zijn de gevonden 

concentraties OH-PBDE’s in de levers van de ijseenden laag en dit suggereert dat, ondanks 

dagelijkse inname, de retentie van de stoffen laag is. 

Op welke manier de voedingswaarde van blauwe mosselen als voedsel voor zee-eenden 

beïnvloed is door de blootstelling aan OH-PBDE’s moet nog verder onderzocht worden. Andere 

soorten zee-eenden die zich bevoorraden met Baltische blauwe mosselen tijdens de 

zomermaanden kunnen bijvoorbeeld meer blootgesteld worden vanwege seizoensgebonden 

variatie in de primaire productie. 

In haring uit het centrale deel van de Baltische Zee en uit de Botnische Zee zijn zowel OH-

PBDE’s als grote hoeveelheden van de gemethyleerde tegenhanger, MeO-PBDE’s, gevonden. 

Omdat in vissen demethylering van MeO-PBDE’s kan optreden, kunnen MeO-PBDE’s een extra 

bron vormen voor de blootstelling aan toxische OH-PBDE’s in haring en hun kuit. 


