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Abstract 

In de ecotoxicologie kunnen traditionele toxiciteitstesten te kort schieten door onvoldoende 

gevoeligheid als gevolg van het beperkte concentratiegebied dat ze beslaan. Ze geven ook 

slechts een beperkt inzicht in de veranderingen die optreden in cellen of organismen bij 

blootstelling aan chemische stressoren. Daarom is er behoefte aan nieuwe concepten voor 

toxiciteitstesten om milieurisicoanalyses te verbeteren. Onder de "omics" technieken heeft 

metabolomics de potentie om een belangrijke valkuil van de traditionele toxiciteittesten te 

overwinnen door werkzaam te zijn bij realistische blootstellingsscenario’s. Omdat 

metabolieten veelal ongewijzigd voorkomen in verschillende soorten organismen, kunnen 

bovendien voorspellingen worden gedaan met betrekking tot toxicologische responsen die 

gedeeld worden door diverse species. Een belangrijke groep verontreinigende stoffen zijn de 

neonicotinoïden: insecticiden die momenteel de markt van bestrijdingsmiddelen domineren 

en in het aquatisch ecosysteem onbedoeld nadelige effecten veroorzaken in andere 

organismen (non-target organismen) dan de insecten waarvoor ze ontwikkeld zijn. Om 

toxiciteit ten gevolge van blootstelling aan insecticiden te meten wordt gewoonlijk de 

acetylcholinesterase inhibitietest (AChE) toegepast. Deze test grijpt slechts op één eindpunt 

aan en is daarbij beperkt tot de carbamaten en organofosfaatpesticiden, die een rechtstreekse 

enzymremming induceren. Omdat de neonicotinoïden een ander werkingsmechanisme 

hebben, ze binden aan de nicotine acetylcholinereceptor (nAChR), is er een alternatieve 

teststrategie nodig om de toxische effecten van deze verbindingen in detail te bestuderen. 

Metabolomics is hiervoor uitstekend geschikt. 

Een nieuwe analytische strategie, gebaseerd op hydrofiele interactie vloeistofchromatografie 

(HILIC) en massaspectrometrie (MS) ontwikkeld en gevalideerd om metabolieten die 

betrokken zijn bij het neuronale metabolisme te kwantificeren. Deze analysemethode is 

gebruikt om het profiel van neurotransmitters in het centrale zenuwstelsel (CNS) van de 

zoetwaterslak Lymnaea stagnalis, een modelorganisme in de neurobiologie en 

ecotoxicologie, in kaart te brengen. Deze doelgerichte aanpak is ook toegepast bij de 

karakterisering van neurotransmitters in de zebravis (Danio rerio) in een vroeg 

ontwikkelingsstadium. Het neuronale metabolisme van aan pesticiden blootgestelde 

zebravislarven wordt ook beïnvloed op 5 dpf. Blootstelling aan acht verschillende pesticiden 

(aldicarb, carbaryl, chloorpyrifos, diazinon-O-analoog, dichlorfos, permethrine, imidacloprid 

en pirimicarb) is uitgevoerd bij hun "no observed effect concentration" (NOEC), waarbij geen 

fenotypische misvormingen zijn waargenomen in de zebravis embryotoxiciteitstest (ZFET). 

Er werden echter wel veranderingen in zowel het zwemgedrag als neurotransmitterniveaus 

waargenomen. De ontwikkelde analysemethode voor neurotransmitters, hun precursors en 

metabolieten is een veelbelovende alternatieve strategie om de toxiciteit van chemische 

stoffen op organismen te onderzoeken. 

Parallel aan de doelgerichte aanpak is een cross-platform strategie voor metabolomics 

ontwikkeld, gebaseerd op de combinatie van complementaire analytische technieken. Dit 

analytische platform is toegepast om te onderzoeken of er naast de neurotransmitters nog 

andere metabole routes worden beïnvloed door blootstelling aan toxische stoffen. Om een 

groter deel van het metabolome te bestrijken, zijn vloeistofchromatografie (LC) met 

electrospray ionisatie (ESI) en gaschromatografie met chemische ionisatie onder 

atmosferische druk (GC-APCI) gekoppeld aan hoge resolutie Time of Flight 

massaspectrometrie (ToF MS) toegepast.  

In hoofdstuk 5 zijn de zoetwaterslak  Lymnaea stagnalis blootgesteld aan milieurelevante 

concentraties imidacloprid (0.1 µg/L en 1.0 µg/L). Het blootstellingsexperiment is uitgevoerd 

gedurende 10 dagen en de effecten op de voortplanting en de  respons van de extracten van 



  

het centraal zenuwstelsel van de slak in de AChE inhibitietest zijn geëvalueerd. Deze 

traditionele toxicologische responsen werden niet significant beïnvloed door de blootstelling 

aan imidacloprid. Metabolomics is gevoeliger dan de traditionele toxiciteitstesten en laat 

verschillen tussen de controlegroep en de blootgestelde groep zien. Veel niveaus van 

geïdentificeerde metabolieten waren significant veranderd en verschillende metabole routes 

werden significant beïnvloed door de blootstelling aan aan milieurelevante concentraties 

imidacloprid. De resultaten laten zien dat imidacloprid ontstekingen en letsel aan de 

zenuwcel kan veroorzaken. Omdat er een vergroting van de verhouding tussen choline en 

acetylcholine is waargenomen bestaat bovendien de suggestie dat de mogelijke verhoging 

van genexpressie van choline een aanpassingsreactie is op de binding van imidacloprid aan 

de nAChRs. 

De integratie van een gecombineerde strategie gebaseerd op gerichte- en niet-gerichte 

metabolomics in een effectgestuurde analyse (EDA) is onderzocht in hoofdstuk 6. De 

toxicologische effecten van een oppervlaktewaterextract zijn gerelateerd aan de meest 

voorkomende contaminanten met behulp van EDA, de AChE inhihbitietest en metabolomics 

van het CNS van L. stagnalis. Van alle extracten liet alleen het neutrale extract een dosis-

responsrelatie laten zien in de AChE inhibitietest. Daarom is met dit extract een gerichte en 

niet-gerichte metabolomics studie uitgevoerd op L. stagnalis. De slakken zijn blootgesteld 

aan het neutrale extract, afzonderlijk aan de drie meest voorkomende chemicaliën en een 

mengsel daarvan. De waargenomen metaboleveranderingen in het CNS van L. stagnalis na 

blootstelling aan het neutrale extract konden niet volledig worden verklaard door de meest 

voorkomende stoffen. Het neutrale extract verstoort meer metabole routes dan de drie meest 

voorkomende stoffen, wat bijdragen van andere actieve stoffen suggereert. Het gebruik van 

metabolomics voor de evaluatie van toxicologische responsen in organismen die blootgesteld 

zijn aan milieuextracten is niettemin een veelbelovende benadering omdat de methode 

gevoeliger is in vergelijking met traditionele toxiciteitstesten en meerdere eindpunten tegelijk 

kunnen worden bestudeerd. 


