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Strukturering en samenvatting van het onderzoek

Omwille van zijn antropogene oorspror-j konfronteert het transuraanelement

americium-241, fysiologen met de intrigerende vraag naar de mechanismen

betrokken bij de inkorporatie dan wel eliminatie van xenobionte elementen

in biologische cykli. Deze studie naar de speciatie en biologische
241

beschikbaarheid van Am in het zoetwatermilieu, beoogt mogelijke
241

verbanden tussen het gedrag van Am in zoetwaterekosystemen en de

biologische beschikbaarheid ervan, toe te lichten. Het onderzoek laat zich

daarom opdelen in twee [complementaire onderzoeksdomeinen : de studie naar
241

het fysisch-chemisch gedrag van Am wanneer het in oplossing wordt

gebracht, en de studie naar de opnamemechanismen van dit transuraanelement

bij zoetwaterorganismen. De raakpunten tussen beide onderzoeksterreinen

zijn echter legio zodat de resultaten van biologische beschikbaarheid van
241

Am voor zoetwaterspecies slechts ten volle kunnen begrepen worden binnen
241

het referentiekader van het fysisch-chemisch gedrag van Am in een

oppervlaktewater.

241
De opbouw van het eerste luik, het fysisch-chemisch gedrag van Am na

introduktie in een oppervlaktewater, vloeit voort uit de inherente

eigenschappen van het zoetwatermilieu zelf. Binnen het limnisch milieu

immers, gekarakteriseerd door een geringe ionensterkte en relatief

belangrijke koncentraties aan organisch materiaal, worden processen als

organische komplexatie en kompetitieve interaktie met kationen van
241

essentieel belang voor de speciatie van Am. Het effekt van beide

mechanismen afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang op de speciatie van
241

Am werd bestudeerd aan de hand van respektievelijk het trivalente kation

aluminium en huminezuren, en ingepast in recent speciatieonderzoek. Binnen
241

de vergelijking van het speciatiegedrag van Am in een twintigtal

Belgische oppervlaktewaters, werden deze geïsoleerde milieuvariabelen

tenslotte met elkaar gekonfronteerd.

In het tweede, meer uitgebreid luik bestudeerden we de beschikbaarheid van
241

Am voor zoetwaterorganismen. Hierbij kwamen zowel inter- als intrafylum
241

verschillen aan bod. In een oriënterende fase werd de opname van Am voor

een aantal frekwent in onze oppervlaktewaters voorkomende dierspecies met



elkaar vergeleken, met het oog op identifikatie van indikatororganismen.

Omdat dergelijke bio-indikatoren aangetroffen werden binnen de Classis

Crustacea, werd uiteindelijk één vertegenwoordiger van deze klasse, de

zoetwaterkreeft Astacus leptodactylus Eschscholtz, ter verdere studie

gehandhaafd. Bij het onderzoek naar intrafylum verschillen ging onze
241

aandacht voornamelijk uit naar de vergelijking in beschikbaarheid van Am

voor enkele Mollusca.

Binnen de meer Intensieve studie op A. leptodaatylua werd in eerste
241

instantie de opname en afgifte, alsmede de orgaandistributie van Am bij

volledige organismen bestudeerd, steeds in relatie met het fysisch-chemisch

gedrag ervan in van elkaar verschillende oppervlaktewaters. De grote

interaktle die optreedt tussen de verschillende omgevingsparaueters en

meerdere opnamemechanismen, en welke inherent is aan in globo experimenten,

werd geëlimineerd door een meer fragmentaire benadering waarbij belangrijke

opnamemechanismen afzonderlijk werden bestudeerd. '

241
Als eerste akkumulatiemechanisme werd de externe fixatie van Am op het

exoskelet van A. leptodactylus onderzocht, omdat dit uit de opname-

experimenten naar voor trad als de belangrijkste vorm van opname. De

invloed hierop van beide chemische processen die reeds bij de speciatie

experimenten werden toegelicht organische komplexatie en kompetitieve

interaktie, stond hierbij centraal.

241
Het belang van de orale opname in de totale beschikbaarheid van Am werd

onderzocht door het radionuklide onder verschillende chemische vorm

(hydroxide, citraat, humaat en in vivo gekontamineerde hepatopancreas

homogenaat van de poelslak Lymnaea stagnalis) en bij verschillende

zuurtegraad (pH 4 en pH 7) via de slokdarm rechtstreeks in de maag van de

organismen te injekteren (intubatie). De subcellulaire verdeling van het
241

Am binnen de cellen van de verteringsklier (hepatopancreas), het

kritisch orgaan bij deze experimenten werd nauwkeuriger bestudeerd. Hierbij

ging onze aandacht eveneens uit naar de mogelijke rol van pinocytosis als

cellulair opnamemechanisme voor Am.



241

Tenslotte trachtten we door Am intrakardiaal te injekteren, de

fysiologie van dit transuraanelement te achterhalen nadat het de

darmbarrière achter zich heeft gelaten, en daarmee eveneens de barrière die

het externe milieu van het "milieu interieur" scheidt. De
241

orgaandistributie, de vergelijking met oraal toegediend Am en de

kinetiek van dit transuraanelement in het hemolymfe, de hepatopancreas en

de antenneklier kwamen hierbij achtereenvolgens aan bod.

Bij de uitbouw van dit tweede luik lieten we ons leiden door de ultieme
241

vraag in hoeverre de fysiologie van Am begrepen kan worden vanuit zijn

chemische eigenschappen veeleer dan vanuit de heel specifieke biologie van

een organisme, waardoor het mogelijk zou zijn dit volkomen anthropogene

element op te nemen in een ruimere klassifikatie van het gedrag van

metaalionen in biologische systemen waardoor zijn gedrag een hogere graad

van voorspelbaaheid zou verkrijgen en tevens makkelijker ingepast kan

worden in radioekologische modellen. Hiertoe maakten we op verscheidene

plaatsen in het onderzoek gebruik van metaalionen met analoge dan wel

kontradiktorische eigenschappen, die als referentie voor het gedrag van
241A ,

Am kunnen fungeren.

De experimenten uit het fysisch-chemisch luik, uitgevoerd op zowel

natuurlijke oppervlaktewaters als synthetische oplossingen, toonden aan dat
241

de speciatie van Am diende begrepen te worden als resultante van een

reeks kompetitieve interakties tussen : (i) hydrolyse, (ii)
241

pseudokolloidevorming door adsorptie van Am op reeds aanwezige

metaalhydroxiden in oplossing en (iii) komplexatiereakties met anorganische

(HCO- ) en organische liganden (huminezuren). Zo bleek zowel de
241

oplosbaarheid als de partikulaire Am fraktie te worden beïnvloed door de

inbreng van huminezuren en trivalente kationen zoals Al. Bij stijgende

koncentraties huminezuren noteerden we een graduele toename van de
241

gekomplexeerde Am-fraktie, met een schijnbaar maximum van 45% bij een

koncentratie van 50 mg huminezuren 1 en een pH = 7.5. Deze komplexatie

ging gepaard met een verhoogde oplosbaarheid en een gereduceerde
241

partikulaire Am fraktie. Enkel in de afwezigheid of bij lage

koncentraties huminezuren (1 mg 1 ) werd bij deze pH een beduidende
241

kationische fraktie geregistreerd. De anionische en neutrale Am-fraktie
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verschilden nooit signifikant van nul. Bij stijgende koncentraties Al in

oplossing werd een stelselmatige daling van de radioaktiviteit en een
241

toenemende partikelfraktie gemeten, met een precipitatie van Am tot

gevolg vanaf koncentraties van 10 mg Al 1

241 59
Vergelijking van het gedrag van Am en Fe (in trivalente vorm beide

klasse (a) metalen) in 21 Belgische oppervlaktewaters toonde een hoog

signifikante kcrrelatie (P < 0.001) aan tussen de gekomplexeerde
241

partikulaire en geadsorbeerde Am-frakties van beide isotopen. Zowel voor

de komplexatie als partikelvorming berekenden we een stoechiometrische

verhouding 3/4 (Am/Fe). Voor het adsorptiegedrag van beide isotopen bedroeg
241 59

deze verhouding 1/1. Deze analogie tussen Am en Fe opent perspektieven

voor verder risikoanalyse, omdat men gebruik kan maken van het intensief

bestudeerde geochemische gedrag van Fe in extrapolaties op langere termijn
241

over de mogelijke gevolgen van het vrijkomen van Am in het milieu.

241
Uit de vergelijking van de opname van Am rechtstreeks vanuit het water

voor een twintigtal diersoorten uit verschillende taxonomische groepen,

bleek dat de karakteristieken van het uitwendig oppervlak van de organismen
241

de grootteorde van de koncentratiefakotren van Am bepalen. Voor

dierspecies met een mukeus extern oppervlak noteerden we waarden in het

interval KF = 1 - 10 in tegenstelling met organismen met externe

skeletstrukturen die zich voornamelijk situeerden tussen KF = 100 - 1000.

Variaties binnen deze grootteorde - zo leerde een vergelijking tussen de
241

beschikbaarheid van Am in natuurlijke (literatuurgegevens) en

experimentele omstandigheden - kunnen veroorzaakt worden door het trofisch

niveau en/of het habitat van de organismen. De hoge koncentratiefaktoren

voor vertegenwoordigers van de Classis Crustacea, die gesuggereerd werden
241

als indikatororganismen voor de aanwezigheid van Am in het milieu,

werden bevestigd. Voor drie verwante slakkensoorten gekenmerkt door een

gelijkaardig uitwendig oppervlak, konden binnen eenzelfde watertype geen
241

verschillen in biologische beschikbaarheid van Am worden aangetoond.

Tussen verschillende oppervlaktewaters onderling werd echter een

signifikante variabiliteit genoteerd.



241
Ook de globale opname van Am bij Astaaus leptodaatylus werd signifikant

beïnvloed door de fysich-chemische eigenschappen van het oppervlaktewater.

De koncentratiefaktoren in drie oppervlaktewaters varieerden van (10 + 1),

over (45 + 7) naar (75 + 7) (x + 5x). De belangrijke beïnvloeding van
241

organische liganden op de globale opname van Am werd aangetoond bij

Garmaxus pulex waar een verachtvoudiging van het DOC-gehalte in het water

resulteerde in een daling van de koncentratiefaktoren met nagenoeg een

dubbele grootteorde (KF • 2600 naar KF = 140). De verschillen in

akkumulatie die in de experimenten werden geregistreerd voor Astaaus

leptodaaty lus en Gammarus pulex zijn in overeenstemming met

literatuurgegevens en kunnen volledig verklaard worden vanuit de

oppervlakte-volume verhouding van beide organismen. Zo bleek in de

verschillende oppervlaktewaters steeds tot 80% van het totaal opgenomen
241

Am bij Astaaus leptodaotylus geassocieerd met het exoskelet. Toch
vertegenwoordigen de kieuwen per gewichtseenheid de hoogste koncentraties

241
aan Am. In de staartspier werden telkens koncentratiefaktoren kleiner

dan 1 geregistreerd. Het relatief aandeel van de verschillende organen in

de totaal opgenomen radioaktiviteit is onafhankelijk van de mate van opname

in de verschillende oppervlaktewaters. De biologische halfwaardetijd van
241

Am nadat de dieren in een niet gekontamineerd milieu werden geplaatst,

werd berekend op 41 dagen.

241
De beïnvloeding van de adsorptiekinetiek van Am op het exoskelet van

Astaaus leptodaatylus door de aanwezigheid van Al en huminezuren laat zich

resumeren in een reduktie van de sorptie-snelheid enerzijds en een
241

verlaging van de adsorptiemaxima anderzijds. De adsorptie van Am en het

effekt van beide milieuvariabelen erop, blijkt bovendien koncentratie- en

pH-afhankelijk. Voor vaak in natuurlijke ekosystemen geregistreerde

Al-koncentraties van 1 mg 1 , noteerden we een reduktie van de
241 -1

Am-adsorptie met 75%. Bij koncentraties van 20 mg huminezuren 1

bedroeg deze daling 50%. Tweewegs-variantieanalyse toonde aan dat er voor

een gelijktijdige aanwezigheid van Al en huminezuren in verschillende

koncentraties en bij pH 7, onvoldoende evidentie (P > 0.05) is om tot een

gekombineerd effekt van beide te kunnen besluiten. De effekten op de
241

Am-adsorptie van zowel Al als huminezuren nemen toe met stijgende pH en
kunnen worden verklaard vanuit hun oplosbaarheid.



Uit de vergelijking van de verschillende intragastrische

injektieexperimenten bij Astaaus leptodactylus kunnen we besluiten dat
241

zowel de chemische vorm waarin Am wordt toegediend als de pH van het
241

intubaat van invloed zijn op de retentie van Am in de organismen. We

noteerden een maximale variatie in biologische halfwaardetijden, van Tbl/2
241

= 81 dagen voor Am humaat (pH - 4) tot Tbl/2 = 34 dagen voor dezelde

chemische vorm bij neutrale pH. Bij zure pH van het intubaat registreerden
241

we de grootste verschillen in uiteindelijke beschikbaarheid van Am

tussen de verschillende toegediende chemische vormen. Een

pH-afhankelijkheid daarentegen werd enkel geregistreerd voor mono- en
241

polymeer-gekomplexeerd Am (citraat respektievelijk humaat). Bij
241 241

niet-gekomplexeerd Am en biologisch geïnkorporeerd Am heeft de
241

zuurtegraad van het intubaat geen invloed op de retentie van Am. Voor de
241

verschillende intubaten werden steeds de hoogste koncentraties Am

teruggevonden in de hepatopancreas, gevolgd door de maag en de darm.

Uitgaande van de percentages radioaktiviteit die werden teruggevonden in de
241

staartspier werd een totale beschikbaarheid van Am voor Astaaus

leptodaetylus berekend van minimaal 3% voor biologisch geïnkorporeerd Am
241

(zowel bij pH = 4 als bij pH = 7) tot maximaal 54Z bij Am-humaat

geïntubeerde dieren (pH = 4). Omwille van het belangrijk aandeel van de
241

hepatopancreas in de totale retentie van Am, werd de opnamekinetiek en
241

de subcellulaire verdeling van het Am erin nagegaan. In een vijf uur
241

durende periode volgende op de intubatie van Am-citraat (pH = 7) merkten
241

we een stelselmatige opname per eenheid van gewicht van het Am in de

hepatopancreas en een stijgend aandeel van de lysosomaal-mitochondriale

fraktie (tot 60%) in de totale radioaktiviteit in de hepatopancreas. Na 1

dag is dit percentage licht teruggelopen tot 40% en blijft dan verder

konstant tijdens de twee daaropvolgende dagen. Een analoge subcellulaire
241 198

verdeling van Am en kolloïdaal Au vormt een mogelijke indikatie voor
241

de betrokkenheid van endocytosis in de opname van Am in de

hepatopancreas, maar kon niet supplementair bekrachtigd door een
95

intubatieexperiment met Nb-gemerkte mikroganules. Ook het klasse (a)
241

karakter van Am vinden we gereflekteerd in zijn subcellulaire verdeling

in de hepatopancreas. In tegenstelling met een typisch klasse (b) metaal
241

zoals Cu dat voornamelijk werd teruggevonden in de cytosol, bleek het Am

vooral geassocieerd met de lysosomaal-mitochondriale fraktie en de
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celmembranen zoals op basis van zijn bindingspreferenties als klasse (a)

metaal kon worden verondersteld.

241
Tijdens de 35 dagen volgend op een intrakardiale injektie van Am-citraat

(pH = 7) bij Astaaus leptodaatylus noteerden we een enkelvoudige

verlieskurve naar het milieu toe met een biologische halfwaardetijd van 347

dagen. De eliminatie gebeurde door middel van defekatie (0.3% van de

geïnjekteerde dosis) en via exkretie (4.6% van de geïnjekteerde dosis). De
241

orgaandistributie van het Am verschilt sterk van deze na intragastrische

injektie. De belangrijkste percentages werden gefixeerd door het exoskelet

(78%). In de staartspier registreerden we 8% van de geïnjekteerde dosis.
241

Deze waargenomen orgaandistributie van Am komt grosso modo overeen met

deze die op basis van zijn klasse (a) karakter kon worden verwacht, en is
241

bovendien analoog aan deze van Pu. De 'blood-clearance' van Am kon

beschreven worden als de som van twee exponentiële funkties waarvan de

halfwaardetijden werden berekend als Tb 1/2 = 2.85 uur en Tbl/2 = 26.7 uur

voor het snelle en trage kompartiment respektievelijk. In dezelfde volgorde
241

zijn beide komponenten een maat voor de ligandbinding van Am in het

hemolymfe en voor de exkretie van het radionuklide. Weerom bleek de

gelijkenis van de ligandbinding met literatuurgegevens voor een ander

klasse (a) metaal als Ca (Tbl/2 = 2.0 uur) en de tegenstelling met Cu

(Tbl/2 = 9.44 uur). In tegenstelling tot Cu ging de bloedzuivering van
241

Am niet gepaard met een progressieve opname in de hepatopancreas.



Abstract :

Speciation and bioavailability of americium-241
in the freshwater environment

Due to its anthropogenic origin, the transuranic americium-241 confronts

physiologists with the intriguing question, which mechanisms are involved

in the incorporation or elimination of such artificial elements in

biological cycles. The investigations on the speciation and bioavailability
241

of Am in the freshwater environment, aim to establish a relation between
241

the behavior of Am in freshwater ecosystems and its availability for

biota. In the limnic environment, most often characterized by a high
241

organic load and a low conductivity, the effect of complexation of Am

with humic acids and competition with trivalent cations such as Al and Fe,
241

were proven to be significant on the speciation of Am.

241
Based on the registration of the Am uptake by a large number of

freshwater organisms, the crayfish Astaous leptodaetylus Eschscholtz was
241

chosen to study the whole-body uptake of Am, its corresponding organ

distribution and its retention in the animal. The share of external

fixation and ingestion in the global uptake, and the effect of speciation

on it, were studied more carefully. Other aspects in this physiological
241

part were: the kinetics of Am in the hemolympf and the hepatopancreas,

and its subcellular distribution in the digestive gland. Finally, by
241 240 64

comparing the physiology of Am with some other metals ( Pu, Cu,
198

Au) with analogous or contradictional properties, we tried to find out
241

whether the behavior of Am in organisms can be explained from its
chemical characteristics.
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Inleiding

Het onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het vrijkomen van transuraan

elementen in het milieu wordt - naar analogie met de studie naar het gedrag

van metaalionen in de omgeving - geschraagd door een drieledig koncept. Een

eerste pijler ervan wordt gevormd door de ekotoxikol^gie van deze

elementen. Door een toenemende industrialisatie, i-n sasu een stijgend

aandeel van de nukleaire industrie in het totale energiepakket, dringt zich

de nood aan ekotoxikologische modellen op, die het gedrag van radionukliden

in de biosfeer, alsmede de koncentraties ervan binnen de samenstellende

kompartimenten van de voedselketens, beschrijven. Slechts op basis van

dergelijke fundamentele modellen kan men tot valabele risikoschattingen

komen aangaande het vrijkomen van radioaktieve elementen en hun mogelijk

toxische effekten op biocoenoses en de mens. De transuranen voegen aan deze

problematiek echter nog een dimensie toe, doordat ze vrijwel uitsluitend

van antropogene oorsprong zijn. Omwille van dit xenobiotisch karakter stelt

zich meer dan ooit de vraag, op welk niveau en in welke mate deze elementen

zullen interferen met geochemische en biologische cykli. Om binnen de

ekologische kontekst hierop een antwoord te vinden dient men vooreerst de

mogelijke wijzen van introduktie en het chemisch gedrag onmiddellijk

volgend op het vrijkomen van transuranen te karakteriseren. Van verder

belang is, hoe snel en op welke manier transuranen geëlimineerd, dan wel

geïnkorporeerd worden binnen de verschillende kompartimenten van een

ekosysteem. Hiermee stellen we ondermeer de vraag naar het belang van

biodegradatie en bioakkumulatie voor deze radionukliden in het milieu. Een

logisch hieruit voortvloeiende stap is de registratie van chronische en

akute toxiciteitseffékten voor organismen en de hieruit eventueel af te

leiden mutagene en/of kancerogene kapaciteit. Deze opeenvolgende niveau's

van benadering worden in de dieptedimensie (Z-as) van het driedimensioneel

assenkruis in figuur 1, voorgesteld.

Nauw verweven met de eerste pijler is de specificiteit van transuraan

elementen. Hierin primeren gemeenschappelijke chemische eigenschappen zoals

valentie, ionenstraal en de eruit af te leiden bindingspreferentie van

transuranen. Hierdoor bepalen ze de chemische specistie en de interaktie

tussen de verschillende chemische species in de omgeving, maar ook het



fysiologisch gedrag van deze elementen binnen het dier op het niveau van de

organismen zelf. Fascinerend hierbij is dat niettegenstaande transuranen

enkel door menselijke aktiviteit in het milieu werden geïntroduceerd, en

bijgevolg vreemd zijn aan biologische regulatiemechanismen, ze toch als

'probe' aangewend kunnen worden bij het onderzoek naar metabole processen.

Binnen fysiologische processen zullen transuranen immers uitsluitend

interageren in funktie van hun intrinsieke chemische eigenschappen,

waardoor ze informatie verstrekken over de aard van de chemische interaktie

en bijgevolg over het metabole proces waarin ze waren betrokken. Hierdoor

stijgt de studie naar het gedrag van transuraan elementen uit boven het

louter inventariseren en kan het dienstig zijn in fysiologisch onderzoek.

Het geheel van faktoren die voortvloeien uit de specificiteit van

transuranen staat in figuur 1 voorgesteld in ordinaat.

Specificiteit

Mutagmn
Kwittfootnm

Omgevingsgedrag

yj.
M/ f

Omgevingskoncen tra ties

Figuur 1. Drieledig koncept waaruit het onderzoek naar gedrag van

transuraan elementen in de omgeving zich ontwikkelde (gewijzigd

naar Stuiran and Morgan, 1981).
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De laatste pijler tenslotte, waaruit het transuraanonderzoek zich

ontwikkelde, vormen de geringe koncentraties waarin deze elementen in het

milieu voorkomen. Deze koncentraties determineren niet alleen de

detektiemethoden die dienen ontwikkeld te worden, maar hebben eveneens

direkte implikaties op het speciatiegedrag en het hieruit voortvloeiende

geochemisch en fysiologisch gedrag van transuranen in de omgeving. Omwille

van het doorslaggevend belang van de koncentratie waarin

transuraanelementen voorkomen, op het verdere lot in ekosystemen, werden ze

als onafhankelijke veranderlijke in de absisse van figuur 1 opgenomen.

Binnen de hierboven geschetste transuraan problematiek vormt het zoeken

naar mogelijke verbanden tussen de speciatie (Y-as) en de bioakkumulatie

(Z-as) bij de gegeven koncentraties van transuraan elementen op

"tracer"-niveau (X-as) het uitgangspunt van deze verhandeling. Het

experimentele deel van deze studie, opgenomen binnen het theoretische kader

van het eerste deel, wil hierbij een aanzet zijn tot een verdere uitbouw

van deze interrelaties.

,

Antwerpen, 1 mei 1986.



DEEL 1 : TOELICHTING BIJ DE EXPERIMENTEN

1. Situering en verantwoording van het onderzoek binnen
het zoetwatermilieu

Met de vorming van plutonium uit uranium werd voor het eerst de aloude

transmuCatiedroom der alchemisten gerealiseerd ; de omvorming van het ene

chemische element in het andere onder "gekontroleerde" omstandigheden. Nog

tien andere elementen zouden volgen, waaronder americium-241, het

transuraanelement dat centraal staat in deze verhandeling. Meteen werden

onderzoekers gekonfronteerd met de intrigerende vraag wat de gevolgen

zouden zijn van de introduktie van deze - enige hoeveelheden in

uraniumertsen niet te na besproken - volledig antropogene elementen in de

biosfeer. In tegenstelling tot andere essentiële elementen, gekenmerkt door

hun natuurlijk voorkomen, had de natuur geen mechanismen kunnen ontwikkelen

om de transuranen te isoleren dan wel te inkorporeren in haar geochemische

en biologische cykli. Voor deze laatste elementen - die door een toenemende

industrialisatie eveneens in steeds hogere koncentraties voorkwamen -

stelde zich niet zozeer het probleem hoe organismen zouden reageren en zich

adapteren aan deze stressfaktoren, dan wel op welk niveau en in welke mate

transuranen met biologische systemen zouden interageren. Fysiologen werden

gefascineerd door de vraag of deze elementen op volkomen passieve wijze dan

wel door toedoen van aktieve opname mechanismen werden opgenomen. En indien

de laatste mogelijkheid voor plausibel werd aangenomen, welke metabole weg

de transuranen, eens in het organisme, zouden volgen of nog, welk ander

essentieel- of sporeëlement zou gemimeerd worden in fysiologische

processen.

Al gauw werd duidelijk dat omwille van hun grote radiotoxiciteit en hun

lang fysisch half-leven, soms gepaard aan een hoge chemische toxiciteit,

transuranen niet ongekontroleerd konden worden geïntroduceerd in de natuur.

Een toenemend aandeel van de kernindustrie in de totale energieproduktie

noopte tot oplossingen voor de groeiende hoeveelheden radioaktief afval.

Zoals vaak werd de zee als uitkomst gekozen. Het laag radioaktief afval

werd gedumpt in de diepzee en nukleaire installaties - voornamelijk



heropwerkingsinstallaties van nukleaire brandstoffen - situeerden zich aan

diverse kusten om zo gekontroleerde lozingen mogelijk te maken. Tesamen met

de aanzienlijke hoeveelheden radioaktieve neerslag (fall-out) die gevormd

werd bij atmosferische kernproeven (Tabel 1.1) is het begrijpelijk dat de

eerste bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van

radioaktief materiaal, waaronder transuranen, het mariene milieu betrof.

Het limnische milieu daarentegen leek aanvankelijk voor deze problematiek

relatief onbelangrijk zodat het, in tegenstelling tot het mariene milieu,

tot voor het laatste decennium een nagenoeg onontgonnen terrein vormde.

Toch wint het zoetwatermilieu aan belang door de optie die men nam om hoog

radioaktief afval voortaan preferentieel op te slaan op land of in diepe

stabiele geologische formaties zoals zoutkoepels en kleilagen. Deze laatste

mogelijkheid wordt voor de kleilagen van de Kempen onderzocht, zodat voor

België het onderzoek naar het potentieel vrijkomen van transuranen in het

zoetwatermilieu zich opdrong.

Tabel 1.1.

Transuraan elementen vrijgegeven in de atmosfeer door bovengrondse

kernproeven (gewijzigd naar Allard et al., 1984).

Radionuklide Hoeveelheid TBq

2 3 8Pu

2 3 9Pu
24O„

Pu
241

Pu

Am

241
* voor een belangrijk deel vervallen tot Am

241
** voor een belangrijk deel gevormd uit Pu

Het merendeel van de data betreffende de radioekotoxikologie van

transuranen in het limnisch milieu hebben betrekking op de analytische

5.7

7.7

3.6

1.2

890

X

X

X

X

103

103

io5

io4

*

**



aspekten van de speciatie van deze elementen (verdeling van een element

over zijn verschillende chemische vormen en daardoor ook over de

verschillende komponenten van een ekosysteem). De onderliggende

verantwoording hiervoor was de vermeende dominante rol van speciatie in de

ultieme integratie van transuranen in biologische cykli en in de

kontaminatie van de mens. Om deze reden beschikken we over een tamelijk

uitgebreide kennis van het fysisch-chemisch gedrag van transuraanelementen,

maar verbanden tussen de speciatie van deze radicnukliden en hun

biologische beschikbaarheid zijn schaars. In het voorliggende eindwerk

wilden we daarom enige aspekten van de interrelatie tussen chemie enerzijds

en biologische beschikbaarheid en fysiologie van transuranen anderzijds,

binnen het limnisch milieu bestuderen en toelichten.

2. Het limnisch milieu

Wil men de konsekwenties van het vrijkomen van transuranen in rekening

brengen moet men in de eerste plaats de verdeling van deze elementen binnen

het ekosysteem kennen en hoe deze verdeling wordt beïnvloed door de

fysische, chemische en biologische matrix die het ekosysteem vormt. Daarom

is het nodig om naast de chemische vorm waarin een radionuklide in het

milieu wordt gebracht (source term) ook de specifieke eigenschappen van het

limnisch milieu voor ogen te houden.

Zoetwaterekosystemen vertegenwoordigen slechts 2% van het aardoppervlak

maar toch is hun belang voor de mens aanzienlijker dan dit aandeel laat

vermoeden, doordat ze de belangrijkste bron voor huishoudelijk en

industrieel water vormen en daarenboven een geschikt en goedkoop

lozingssysteem vormen voor tal van industrieën. In vergelijking met het

mariene milieu worden zoetwater ekosystemen gekenmerkt door hun lage kat-

en anionensamenstelling, hun geringe bufferlngskapaciteit en de relatief

belangrijke koncentraties aan natuurlijk organisch materiaal. Het

belangrijkste deel van het opgeloste organisch materiaal in het

zoetwatermilieu bestaat uit chemische en biologische stabiele polymeren die

een sterke gelijkenis vertonen met de humuszuren die in de bodem worden

aangetroffen. Deze humusbestanddelen zijn hoog molekulaire polymeren,



gekarakteriseerd door de aanwezigheid van uiteenlopende funktionele groepen

waarvan carboxyl het meest veelvuldig voorkomt (Stevenson, 1S82 ; Schnitzer

anc Kahn, 1972 ; Povoledo and Golterman, 1975). Op basis van hun

oplosbaarheid worden ze opgedeeld in huminezuren, oplosbaar bij hoge pH

maar onoplosbaar bij lage, en de fulvinezuren die in oplossing blijven bij

alle pH's.

Doordat het zoetwatermiiieu is opgebouwd uit een groot aantal geïsoleerde

ekosysternen, vertoont het een hoge variabiliteit tussen al deze subsystemen

en staat het bloot aan belangrijke omgevingsfluktuaties. Voorbeelden van

dergelijke tijdsgebonden schommelingen die zowel de speciatie van metalen

als de fysiologie van organismen kunnen beïnvloeden zijn temperatuur,

organische belasting, stroomsnelheid, eutrofikatie en pollutiepulsen. Ook

chronische fenomenen zoals verzuring kunnen de bovengeschetste

eigenschappen van het limnische milieu beïnvloeden. Een mooi voorbeeld

hiervan - de hogere koncentraties aan Al in oppervlaktewaters door een

verhoogde uitloging van dit metaal uit de bodem onder invloed van zure

stress - komt onrechtstreeks aan bod in deze studie, wanneer de kompetitie

tussen Al en Am voor dezelfde bindingsplaatsen op huminezuren of op het

exoskelet van zoetwaterkreeften wordt besproken.

Naast de onderscheiden eigenschappen van het zoetwatermilieu in

vergelijking met het mariene milieu, treffen we ook verschillen aan in

dierfysiologie tussen beide habitats. Om de problemen verbonden aan de lage

ionenkoncentraties van zoetwaterekosystemen te overwinnen .hebben de

zoetwaterorganismen ionen- en osmoregulatiemechanisnien ontwikkeld om hun

lichaamsvloeistoffen hypertonisch te houden ten opzichte van het hen

omringende milieu, omdat enkel binnen bepaalde limieten van

ionenkoncentraties leven mogelijk is. Om de influx van water en de efflux

van ionen te minimaliseren werd de permeabiliteit van het uitwendige

oppervlak van limnische organismen drastisch gereduceerd in vergelijking

met hun mariene tegenhangers. De urineexkretie van zoetwaterorganismen is

over het algemeen hypotonisch of in zeldzame gevallen isotonisch in

vergelijking met de lichaamsvloeistoffen. Verder wordt algemeen aangenomen

dat zoetwaterorganismen niet drinken. Deze laatste eigenschap te samen met

een verlaagde permeabiliteit van de uitwendige oppervlakken zou de



biologische beschikbaarheid van één of meerdere species van transuranen

kunnen beïnvloeden. Een verhoogde urine produktie om zich van het

overtollige water te ontdoen, zou dan weer kunnen resulteren in hogere

"turn-over rates" van transuranen bij zoetwaterorganismen.

3. Transuraanelementen

3.1. Wijze van introduktie en koncentraties in het milieu

Transuraanelementen zijn die chemische elementen die in het periodiek

systeem volgen op uranium (Z > 95). Maken deel uit van deze reeks :

neptunium (Np), plutonium (Pu) , americium (Am), curium (Cu), berkelium

(Bk), californium (Cf), einsteinium (Es), fermium (Fm), mendelevium (Md),

nobelium (No) en laurencium (Lr). Op enkele infinitesimale hoeveelheden Pu

na ( Pu/ U = 3 x 10 ug/kg en de koncentratie aan U in de

aardkorst bedraagt 2000-5000 ug/kg) zijn alle transuranen het resultaat van

menselijke aktiviteit. Ze worden zowel gevormd in termale als snelle

kweekreaktoren en ze horen voor een belangrijk deel thuis in transmutatie

reeksen zoals weergegeven door Allard et al. (1984) :

245 241 241 237 233 239

242, 242„ 238_ 234„ 23O„, 226„
Am -*- Cm —»- Pu —«•> U —fc- Th —»- Ra -»-

243 239 235 236 227

Van belang voor deze verhandeling is, dat de aktiviteit van sommige van

deze lang-levende radionukliden zal toenemen in de tijd na de introduktie

in het milieu (Tabel 3.1). Op middelange termijn (10 to 10 -10 jaar) na de
241

vrij gifte wordt Am dominant in het a-gekontamineerd radioaktief afval.
4 5 239 240

Na langere tijdspanne (tot 10 -10 jaar) wordt het aandeel van ' Pu en
Pu overheersend gevolgd door Th na 10 -10 jaar.
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Tabel 3.1.

Lang levende aktiniden in effluenten van krachtcentrale (PWR

U) (Allard et al., 1984).

38000 MW/t

Radio-

nuklide

Fysisch half-

leven (jaar)

Aktiviteit, GBq/tü, na

40 j 100 j 1000 j

229

230,

231

2 3 2l

Th

Th

Pa

236,.

237.

239

240.

241

242

241

243

Np

Pu
I

Pu

Pu

Pu

Am

Am

,3
7.3

8.0

3.28

72

1.59

2.45

7.04

2.34

4.47

2.14

2.41

6.57

14.4

3.76

433

7.37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

io4

io4

io5

io5

io8

IO7

io9

io6

io4

io3

io5

io3

—
0.018

0.001

0.78

0.003

52

0.52

10

12

16

1.1 X

1.4 x

9.3 x

110

1.8 x

0.0012

io4

io4

io5

io5

—
0.048 .

0.002

0.44

0.007

67

0.52

10

12

19

1.1 X

1.4 x

5.2 x

110

1.9 x

0.0012

io4

io4

io4

io5

0.006

0.74

0.011

-

0.15

89

0.52

10

12

48

1.1 x 10

1.3 x 10

12

110

4.4 x 10

0.0011

Transuranen werden in het milieu geïntroduceerd vanaf de jaren 1940,

voornamelijk via atmosferische kernproeven en effluentia van

kerninstallaties (Tabel 3.2). De totale hoeveelheid plutonium die via het

testen van nukleaire wapens in de atmosfeer werd geïnjekteerd wordt geschat

op ongeveer 4.2 ton. De radioaktieve neerslag ervan is voornamelijk

belangrijk voor het noordelijk halfrond. Sinds 1965, het jaar waarin bij

verdrag bovengrondse kernexplosies werden verboden, neemt de radioaktieve

neerslag gestadig af. Het blijft echter de belangrijkste bron van

transuranen. De piekjaren situeerden zich rond 1963-1964. De hoeveelheid



plutonium die in de bodem terecht kwam bij ondergrondse kernexplosies

bedraagt 1.4 ton. Bij benadering 300 ton plutonium is op dit ogenblik

opgeslagen in kernkoppen (Allard et al., 1984).

Als gevolg van de heropwerking van nukleaire brandstoffen worden

voornamelijk fissieprodukten maar ook transuranen in lage koncentraties en

onder gekontroleerde omstandigheden in het milieu geloosd. De voornaamste

heropwerkingsinstallaties bevinden zich in Sellafield, Dounreay (G.B.),

La Hague (Frankrijk), La Trisaia (Italië), Trombay (India), Savannah River

Plant (U.S.A.). De belangrijkste hoeveelheden laag radioaktief materiaal

worden vrijgegeven door Sellafield (voormalige Windscale). De a-aktiviteit

varieerde tussen 3760 Ci (1.4 x 10 1 4 Bq) in 1972 en 1614 Ci (5.9 x 10 1 3 Bq)

in 1976 (Anonymous, 1978). Bij de overige heropwerkingsinstallaties lag

deze a-radioaktiviteit lager en varieerde van 10 (3.7 x 10 Bq) tot 10

Ci (3.7 x 10 Bq) (Hayes et al., 1976 ; Anonymous, 1978).



Tabel 3.2.
Samenvatting van de belangrijkste bronnen van transuranen in het akwatisch milieu met een schatting van de grootte van de
totale vrijgifte op jaarbasis (Edgington, 1981a).

Lokatie

Akwatisch
systeem

Bron en bestudeerd
radionuklide Inventaris

Oceanen

Groenland (Denemarken)

Kustzones van de V.S.

India

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

U.K. en G.D.R.

Atlantische Oceaan
Stille Oceaan

Hudson River

Savannah River

Bombay

Kanaal
Cap la Hague
Ierse Zee
Sellafield

Noordzee

Monaco Middellandse Zee
Test sites te Eniwetok Tropische lagune

Bikini

Grote Meren in V.S.

Tropische lagune

L. Michigan
L. Huron
L. trie
L. Ontario

Atmosferische neerslag : 2 3 9 21t0Pu
ï 3 6Pu, 2lllAm en 2*>Pu
Atmosferische neerslag ..
Aksidentele Kontaminatie
Atmosferische neerslag : 2 3 9 21t0Pu
2 3 8Pu, 2 ^ A m an 21flPu
Effluenten van heropwerkingscentrales
238 239 2,0 2,lpu e n 2 * %

Effluenten van heropwerkingscentrales
23B 2,9 2,0 2 H l p u e n 2 , 1 ^

Effluenten van heropwerkingscentrales
238 239 2,0 2,1 p u e n 2 , 1 ^

Effluenten van heropwerkingscentrales
238 239 2,0 2,1 p u e n 2 , 1 ^

Atmosferische neerslag en heropwerkingsprodukten
van de Ierse Zee en Cap la Hague

Atmosferische neerslag
At'val van wapentests en onmiddellijke neerslag:
23B 239 2,0 ?,lpu efi 2,1^ ^ m o g e l i j k e r w i j z e

 2 3

en zwaardere aktiniden
Ibid.

u;, i'erisiïhe neers lag
2 3 8 P u , 21)1Ain, 2

2 39 2 , 0 Pu

1 i-555 x 1 0 " Bq

> 74 x 10 1 0 Bq

jaarlijkst transport,
ongeveer 22x107 liq
Fallout + l . l x U ) 1 0 Bq
van SRP

totaa l I'u
93 x 1010 Bq
tot 3.7x101 2 Bq/
maand voor Pu en
> 740x10 l 0 Bq/
maand voor Am

444 x 101} Bq
1758 x 10 Bq

5H1+0 x 10 1 0 bq
2 39 2,<>

V* 10
4330 x 10 Bq

Am in
444 x 10:" Bq
222 x 101U Bq

* éénmalige introduktie
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De dumping van radioakcief materiaal in zee door de Verenigde Staten begon

in 1946 en duurde tot op het einde van de jaren 60. De radioaktiviteit die

gedurende deze 20 jaar werd gedumpt wordt geschat op 10 Ci (3.7 x 10 Bq)

(Davis et al., 1982). Het Verenigd Koninkrijk (radioaktief afval van 5

Europese landen) gaat nog steeds door met het dumpen van radioaktief afval

in de NEA site (Nuclear Energy Agency van de Organisatie voor economische

samenwerking en ontwikkeling, OESO) zowat 700 km van zowel Ierland als

Spanje in de Atlantische Oceaan. Tot op heden werd daar meer dan 10 Ci

(3.7 x 10 Bq) gedumpt waarvan 10 Ci (3.7 x 10 Bq) a-gekontamineerd (90
238 239 240

tot 100% daarvan is ' Pu) (Templeton, 1981 ; Davis et al., 1982).

Zowel Japan als de Verenigde Staten overwegen nieuwe zeedumpingsprojekten.

Het dumpen van hoog radioaktief afval wordt momenteel verboden door het

verdrag "London Dumping Convention (LDC)" maar werd door een aantal landen,

waaronder het Verenigd Koninkrijk, niet geratificeerd.

Ten slotte vermelden we dat ook kerncentrales en nukleaire industrieën een

bron kunnen zijn voor transuraanelementen in het milieu. Een belangrijk

voorbeeld hiervan vinden we beschreven bij Robertson et al. (1973). Het

kernpark van Hanford USA (8 reaktoren) loosde tijdens zijn werkingsperiode
239

van 1944 en 1971 naast fissieprodukten ook minimale hoeveelheden Np en
239 239

Pu in de Columbia River. Het Np gaf verder via B-verval aanleiding
239

tot de in s%.tu vorming van Pu. Enkele aksidentele introdukties in het

milieu door ongevallen met satelieten die transuranen bevatten, vinden we
239 240

beschreven bij Hardy et al. (1973) en Aarkrog (1971). Voor * Pu worden

de koncentraties in het akwatisch milieu samengevat in tabel 3.3. Voor

Am vormen de koncentraties van 0.4 tot 5.6 x 10 Bq/1 die worden

gemeten in de Noordzee (Murray en Kautsky, 1977) een goede

referentiewaarde.



Tabel 3.3.

Plutonium ( ' Pu) in water (naar Allard et al., 1984).

Bron en lokatie Hoeveelheid, Bq.l-1

Tests met nukleaire wapens

Enewetak Atoll (grondwater)

Lake Michigan

Atlantic Ocean

Chemische heropwerking

Los Alamos

Irish Sea

Savannah River

7 x 10"6 - 0.03

7 x 10~6 - 10"5

-6
4 x 10

0.005 - 0.6

0.002 - 0.02

4 x 10~6 - 7 x 10~5

Uit de hierboven vermelde omgevingskoncentraties blijkt dat één van de

problemen bij het onderzoek naar de speciatie van transuranen de zeer lage

koncentraties vormen (nano-, pico- of femtomolair) gekombineerd met het

vermogen van deze elementen om te hydrolyseren, te polymeriseren, te

absorberen en komplexen te vormen met tal van organische en inorganische

molekulen. Dit maakt dat het radioekologisch onderzoek zich zelden kan

baseren op gegevens over de omgevingsfysiologie van de meer intensief

bestudeerde zware metalen zoals Cd, Cu, Zn, Co ... De laagste

koncentraties van een zeer toxisch metaal als Cd die resulteren in een

chronisch effekt zijn nog steeds 3 grootte ordes hoger (10 M) dan deze

welke gebruikt worden in experimenten met transuranen op tracer niveau
-9

(10 M) en dus 7 tot 8 grootte ordes hoger in vergelijking met de

omgevingskoncentraties van deze transuranen. Sommige auteurs (Batley, 1983)

trekken de relevantie van speciatieonderzoek, bij koncentraties die één tot

twee grootte ordes hoger liggen dan deze welke we aantreffen in de

omgeving, in twijfel.
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3.2. Americium-241

Americium, element 95 in het periodiek systeem der elementen, is een zilver

wit metaal dat behoort tot de groep van de aktiniden. Het is een louter

artificieel element dat gevormd wordt in zowel thermische als snelle

kweekreaktoren. Met het toenemend aandeel van kernenergie in de totale

energieproduktie wint ook americium aan belang. Er zijn dertien gekende
241

isotopen van americium waarvan Am het meest frekwent voorkomt (Nenot en
241 241

Stather, 1979). Am ontstaat uit Pu door 6 verval :

239D . , 240- , , 241„ 6- 241.
Pu (n,y) Pu (n,y) Pu »- Am

Tl/2 = 14.89 j.

Deze reaktie treedt op zowel in het kernhart van een reaktor als in situ in
241

Pu gekontamineerd a-afval. Am op zijn beurt desintegreert door het

uitzenden van a-partikels en y-stralen met een energie om en rond 60 KeV

(halfwaardetijd : 433 jaar). Op dit ogenblik zijn de
241

toepassingsmogelijkheden van Am beperkt. Enkele van de meest in het oog
241

springende aanwendingen zijn het gebruik van Am bij

"transmission-scanning" onderzoek van weefsels, en verder het gebruik ervan

in neutronenbronnen en rookdetektoren. ,
241

Een biologische funktie van Am is onbekend en zijn toxiciteit voor

organismen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan zijn a-aktiviteit

(Ancellin et al., 1979). De radiotoxiciteit van a-stralers is voornamelijk

te wijten aan de hoge LET (Lineair Energie Transfert) van a partikels. Door

de relatief grote omvang van deze .partikels ( He-kern) verliezen ze via

botsingen, op korte afstand al hun energie en kunnen daardoor op

cellulair-molekulair niveau drastische wijzigingen veroorzaken. Deze

effekten laten zich samenvatten in twee kategorieën ; de primaire en de

sekundair geïnduceerde interaktie. Onder een primair effekt verstaat men

een direkte interaktie met biologisch essentiële molekulen zoals enzymen,

proteïnen, RNA, DNA ... Met sekundaire interaktie wordt de vorming van

vrije radikalen bedoeld, die omwille van hun grote reaktiviteit op hun

beurt met essentiële celbestanddelen zullen interageren.



Uit studies op vertebraten blijkt dat Am een partiële Ca2 volger is en

bijgevolg geen homogene distributie kent binnen het organisme. Dergelijke

heterogene verdeling over de verschillende organen van organismen noopt tot

de bepaling van : (i) "target" organen, (ii) van de gevolgen hiervan voor

de radiotoxiciteit, (iii) van de eventuele gevolgen voor voedselketen
241

transfert van het Am en (iv) de hierop gebaseerde radioekologische
241

modellen. Een verklaring voor de gedeeltelijke analogie tussen Am en

Ca2 wordt gevonden binnen het referentiekader van een meer algemene

klassifikatie van metaalionen ontwikkeld door Ahrland et al. (1958) en

geaktualiseerd door Nieboer en Richardson (1980). Omdat deze klassifikatie

ook van belang zal blijken voor een beter begrip van de hiernavolgende

experimenten wordt er in de volgende paragraaf dieper op ingegaan.

4. Klassifikatie van metaalionen

Een hier gevolgde klassifikatie van metaalionen is gebaseerd op empirisch

bepaalde thermodynamische evenwichtskonstanten van metaal-ion/ligand

komplexen (Williams and Hale, 1966). Op basis daarvan werden de metaalionen

ingedeeld in klasse (a), klasse (b) en grensmetalen (Borderline) (Ahrland

et al., 1958). De twee eerste kategorieën worden respektievelijk ook als

"hard" of "zuurstof-zoekend" en "zacht" of "stikstof/zwavel-zoekend"

aangeduid. De klasse (a) metalen gaan bij voorkeur een binding aan met

(Nieboer en Richardson, 1980) :

F~ > Cl" > Br~ > i"

en met de metaal-bindende donoratomen van de liganden :

0 > N > S

De klasse (b) metalen vertonen de omgekeerde voorkeur :

I~ > Br" > Cl" > F"

en

S > N > 0

De "grens" metalen vertonen een ambivalent gedrag in de zin dat ze een

gelijkaardige bindingskapaciteit vertonen voor de verschillende liganden.

De uiteindelijke binding die ze aangaan hangt af van omgevings- en/of

fysiologische faktoren. Een overzicht van de verschillende metaalionen en

de klasse waarin ze voorkomen wordt gegeven in figuur 4.1.. Anticiperend op
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het verdere onderzoek wordt nu reeds op klasse (a) karakter van Al en
241

Am, het klasse (b) karakter van Cu en het "grens" karakter van Fe
gewezen.

Xe

Po At Rn

[Z3 Class A
E S Borderline
ËË§ Class B

Lanthaniden

'yyyy y y t

lp'Arn'Cm'-BK'
' /

-Dy

-Cf' Fm Md

,Yb^Lu;

Actiniden

Figuur 4.1. : Periodiek systeem der elementen met de positie van de klasse

(a), klasse (b) en grensmetalen (naar Nieboer and

Richardson, 1980).

Samenvattend voor het gedrag van metaalionen in oplossing en voor hun

bindingskapaciteit met biologisch belangrijke molekulen kan men stellen dat

klasse (a) metalen bij voorkeur een binding aangaan met zuurstofrijke

bindingsplaatsen daar waar klasse (b) metalen preferentieel bindingen

vormen met stikstof en/of zwavel houdende radikalen.



5. Radio-ekologisch onderzoek naar transuranen in het
zoetwatermilieu : een status questionis

5.1. Speciatie van transuranen in het zoetwatermilieu

De chemische vorm waarin transuranen in zoetwaterekosystemen terecht komen

varieert van relatief onoplosbare partikels tot vrij goed oplosbare

anorganische en organische komplexen (Edginton, 1981a). De aard van deze

introduktiewijze (source-term) bepaalt de initiële speciatie van

transuranen wanneer ze in het milieu geïntroduceerd worden (Watters et al.,

1980). Met de voortschrijdende tijd en de ermee gepaard gaande

veranderingen in fysische, chemische en biologische faktoren, neemt de

invloed van deze "source-term" af. Op dat ogenblik is de speciatie van

transuranen de resultante van een komplex geheel van interakties tussen

oxido-reduktie processen, hydrolyse, anorganische en organische

komplexatie. Toch lijken transuranen zich gelijkaardig te gedragen wanneer

we hun speciatie in verschillende limnische oppervlaktewaters met elkaar

vergelijken (Edgington, 1981b ; Thiels, 1982 ; Wahlgren and Nelson, 1974,

1984 ; Wahlgren et al., 1976). In eutrofe meren met een aanrijking van

karbonaten en sulfaationen daarentegen kan een verschillend gedrag voor

plutonium worden aangetoond (Pillai and Mathew, 1976 ; Trabalka et al.,

1983).

5.1.1. Oxido-reduktie van transuranen

Vermits transuranen deel uitmaken van de aktiniden, vormt hun gedrag in

oplossing een reflexie van de elektronenkonfiguratie van deze aktiniden

(Allard et al., 1984). Al deze elementen bezitten 5f elektronen ; ver van

de kern verwijderde en bijgevolg weinig afgeschermde elektronen met een

vergelijkbare energie als de elektronen van het 6d orbitaal. Een gevolg

hiervan is dat alle aktiniden, en dus alle transuranen, in meerdere

valenties kunnen voorkomen. Deze verscheidenheid aan valenties bepaalt in

hoge mate het speciatiegedrag van transuranen in de omgeving. Dit is vooral

zo voor Pu en in mindere mate voor Np. Beide elementen vinden we terug in

meerdere valenties, welke in normale omgevingsomstandigheden in

thermodynamisch evenwicht zijn met elkaar. De meeste transuranen vertonen

een vergelijkbaar gedrag in de omgeving bij overeenkomstige valenties. De

chemische eigenschappen tussen de verschillende valenties van eenzelfde

element daarentegen kunnen merkelijk van elkaar verschillen (Allard et al.,

1984) . De dominante vorm Am en Cm in de omgeving is de driewaardige

oxidatiestaat. Am(IV) komt enkel voor onder extreem oxiderende



omstandigheden (Edgington, 1981a). Pu in waterige oplossing is aanwezig in

vier oxidatie vormen (III, IV, V en VI) (Cleveland, 1979).

Het voorkomen van een welbepaalde valentie is funktie van de pH van het

water en de aanwezigheid van oxiderende of reducerende agentia en

komplexerende liganden (Bondietti et al., 1976 ; Edgington, 1981a). Zo

treffen we alle vier de oxidatieve vormen van Pu terzelfder tijd aan in een

thermodynamisch evenwicht, de tetravalente vorm is echter steeds dominant

in het normale pH interval 6 tot 8 van natuurlijke oppervlaktewaters

(Keiler, 1971). Voor Mono Lake werd aangetoond dat het opgeloste ijzer in

het water in hoge mate instond voor het relatieve aandeel van de

verschillende valenties van Pu (Cleveland et al., 1983). Cleveland et al.

(1983) konkludeert uit zijn studie dat voornamelijk de ionen in oplossing,

veeleer dan de opgeloste zuurstof, verantwoordelijk zijn voor de

vaxentie-distributie van aktiniden in een oppervlaktewater. Ook de

koncentratie aan organische liganden kan de oxido-reduktie van Pu bepalen

(Nelson et al., 1986). De geoxideerde vorm van Pu is dominant in water met

lage koncentraties aan organisch materiaal. De gereduceerde vorm prevaleert

dan weer in oppervlaktewaters met een hoge organische belasting. Ook de

aanwezigheid van natuurlijk voorkomende partikels in de oplossing is van

invloed op het redoxevenwicht van Pu. Ten slotte zij hier nog aan

toegevoegd dat in eutrofe ekosystemen blootgesteld aan "algal bloom" en

reducerende kondities, Pu in zijn gereduceerde vorm werd aangetroffen

(Trabalka et al., 1983).

Niettegenstaande de valentie van transuranen resulteert uit een komplexe

interaktie van meerdere milieuparameters, heeft deze op zijn beurt dan weer

belangrijke invloed op de hydrolyse van transuranen en bijgevolg eveneens

op hun sorptiegedrag en oplosbaarheid. Ook anorganische en organische

komplexatiereakties interfereren met de hydrolyse van transuranen.

5.1.2. Oplosbaarheid van transuranen

De koncentraties aan transuranen zowel in zoetwater als in mariene

ekosystemen zijn meermaals merkelijk hoger dan voorspeld op basis van hun



oplosbaarheidsprodukt. Ten dele kan dit verklaard worden door de

mikrokoncentraties (tot 10 M) in dewelke deze elementen voorkomen in het

milieu en waardoor hun chemisch gedrag zal afwijken van de

stoechiometrische chemie (Feldmann, 1976). Een verhoogde oplosbaarheid van

metalen in de omgeving kan echter ook bewerkstelligd zijn door komplexatie

met anorganische en/of organische liganden (Singer, 1973 ; Rubin, 1974 ;

Förstner and Wittmann, 1981 ; Stumm and Morgan, 1981 ; Stevenson, 1982).

Bijgevolg is de studie naar het belang van komplexatiereakties als

mogelijke regulatiemechanismen van de oplosbaarheid en dus mobiliteit van

transuranen, van wezelijk belang in voorspellingen over de lange termijn

distributie van transuranen in de biosfeer en hun uiteindelijke

beschikbaarheid voor de mens.

Transuranen nijgen tot een ogenblikkelijke associatie met partikulair

materiaal wanneer ze geïntroduceerd worden in een oppervlaktewater.

Daardoor worden ze vlug geïnkorporeerd in de vaste fase en verdwijnen ze

uit de oplossing. Deze overgang naar de partikulaire fase, die empirisch

kan gedetekteerd worden aan de hand van de f iltreerbaarheid van een

oplossing is het resultaat van een polykondensatieproces van

transuraanhydroxiden en/of de vorming van pseudo-kolloïden doordat de

transuranen adsorberen op reeds bestaande kernen in oplossing (Allard et

al., 1984). De afhankelijkheid van dit proces van de zuurtegraad kan

duidelijk aangetoond worden voor trivalente transuranen zoals Am (Murray

and Fukai, 1975 ; Thiels, 1982 ; Fisher, 1985). De partikulaire fase van Am

neemt toe naarmate de zuurtegraad daalt. Dit wordt toegeschreven aan een

verhoogde hydrolyse van Am bij stijgende OH koncentraties. Het eindprodukt

van deze hydrolysereaktie, Am(OH) , is in hoge mate onoplosbaar. Het
-24

oplosbaarheidsprodukt ervan bedraagt 10 binnen het pH interval 7 tot 8
_9

(Penneman et al., 1961). Op tracer-niveau (10 M) treedt echter geen

precipitatie van het Am(OH) op beneden pH 9 (Thiels, 1982). Gelijkaardige

diskrepanties tussen de waargenomen partikelvorming en

evenwichtsberekeningen op basis van oplosbaarheidsprodukten worden vaak

waargenomen binnen het transuraanonderzoek en worden uitvoerig besproken

door Feldmann (1976) voor mikrokoncentraties aan radionukliden in

oplossing. De dalende orde voor de affiniteit van transuranen voor OH

ionen wordt weergegeven door Keiler (1971) :



Pu(IV) > Th(IV) > Am(III) =- Cm(III) = U(VI) > Pu(VI) > Np(V)

Bovenbesproken hydrolyse van transuranen wordt vaak gemodifieerd door

anorganische en organische komplexatiereakties. De affiniteit van

transuranen voor anorganische en organische liganden volgt dezelfde reeks

als deze voor OH . Een logisch gevolg hiervan is dat hydrolyse en

anorganische en/of organische komplexacie met elkaar in kompetitie treden

(Dahlman et al., 1976). De dalende orde van de stabiliteitskonstanten voor

komplexen met transuranen wordt gegeven door Edgington (1981a)

M(IV) > MO2(II) > M(III) > MO2(I)

voor divalente anionen nemen de stabiliteitskonstanten af als :
-2 -2 -2

CO, > oxalate > SO,

en voor monovalente anionen :

F" > N0 3" > Cl" > CIO^"

Angeletti (1979) beschrijft de dalende stabiliteit van transuraan komplexen

_ _ ?-

met monovalente anionen als OH > H.PO, > NO, > Cl en CO > HPO, >

SO, voor divalente anionen. Aktuele cijfers voor

komplex-fonnatiekonstanten van transuranen zijn gegeven in tabel 5.1.

Tabel 5.1.

"Complex formation constants" voor aktinide komplexen (An+L=AnL,Kl; 1=0)

(Allard et al., 1984).

Liganden

0H~

HPOA
2"

H 9 P O 4 ~

F"

S O 4 2 ~
Cl"

lo 8 K l

An 3 +

5.7-6.3a

4.6-6.3b

2.4-2.7

3.4-4.3

3.5-3.7

< 1

12

12

4

7

5

<

An ' '

.5-13.7

.0-13.0

.5-5

.9-8.6

.5-5.8

9

4

2

3

2

<

AnO2

.0-5.

5-5.

.8-3.

.7

.0

0

1

9

4

AnO 2
2 +

8.1-9.1

9.9-12

8.4

2.9-4.0

5.1-5.7

2.8-3.3

< 2

a voor lanthaniden

b voor lanthaniden I = 1-3

c uitgezonderd Th(IV)



De implikaties van anorganische komplexatie op de oplosbaarheid van

transuranen in ekosystemen werd bestudeerd in een aantal "case studies". Zo

kon in Mono Lake heel duidelijk worden aangetoond dat er een verhoogde Pu

oplosbaarheid optrad (Pu partikels < 0.05 urn) onder invloed van de
2-

komplexatie van F en CO, (Cleveland et al., 1983). De belangrijke rol
2-

van CO in de oplossingschemie van transuranen wordt door een aantal

auteurs beklemtoond. Avogadro et al. (1980) stelt zelfs dat in de

aanwezigheid van carbonaten de komplexformatie met andere anionen dan OH

verwaarloorbaar klein wordt. Bij Allard et al. (1984) leren we dat
+ - 2+

carbonaaC komplexen zoals ArnCO- en Am(CO.). tesamen met AmOH de

dominante chemische species vormen in oplossing. Ook de aanwezigheid van

bicarbonaten resulteert in een gelijkaardige vermindering van het
241

percentage Am in partikulaire fase als gevolg van de kompetitie tussen
- - 241

OH en HCO, voor de komplexatie van Am (Vangenechten et al., 1984). De

invloed van fosfaten en nitraten op de speciatie van transuranen werd tot

op heden veel minder intensief bestudeerd maar is nochtans van wezelijk

belang in eutrofe zoetwaterekosystemen.

Ook de komplexatie van transuranen met natuurlijk voorkomende organische

molekulen beïnvloedt de speciatie en mobiliteit van transuranen in een

zoetwaterekos, gteem. In de aanwezigheid van het overgrote deel van de

bestudeerde organische molekulen werd een verhoogde oplosbaarheid van

transuranen waargenomen. Voorbeelden hiervan vinden we ondermeer bij Nelson

et al. (1986) uit wiens studies duidelijk blijkt dat associatie van

Pu(III.IV) met kolloïdaal organische koolstof in het water resulteert in

een verminderde absorptie op in het water zwevende partikeltjes.

Komplexatie van Am en Pu door huminezuren en hun effekt op de oplosbaarheid

van Am werd ondermeer bestudeerd door Torres (1982). Uit zijn studie blijkt

dat de Am-humaat stabiliteitskonstanten een goede maat vormen voor de

stabiliteitskonstanten van het merendeel der transuranen. Enkel voor de

tetravalente vorm van Pu waren bij pH > 6.5 natuurlijke koncentraties aan



huminezuren, zelfs in het zoetwatennilieu, niet hoog genoeg om een

kompetitiereaktie te kunnen aangaan met de hydrolyse van Pu(IV).

Kompetitie tussen de geringe koncentraties transuranen en andere kationen

in oplossing voor beschikbare bindingsplaatsen kan de effekten van

anorganische en organische komplexatie modifiëren. Een voorbeeld hiervan

vinden we bij Clayton et al. (1981) waar voor de Hudson River verminderde

effekten van huminezuren worden waargenomen op de sorptie van Am naarmate

de kompetitie met andere kationen groter wordt waneer het water naar de

monding toe brakker wordt. Ook Mantoura et al. (1978) nam waar dat een

groter deel van de komplexatiekapaciteit van huminezuren was ingenomen door

calcium en magnesium in zeewater, vergeleken met zoetwater.

5.1.3. Sorptie van transuranen op sedimenten

Transuranen in het waterig milieu komen voornamelijk (soms meer dan 99%)

voor, geassocieerd met gesuspendeerd materiaal of met de sedimenten. Deze

associatie met de vaste fase wordt vaak uitgedrukt door de Kd-waarde, welke

gedefinieerd is als de verhouding van de radioaktiviteit per

gewichtseenheid sediment tot de radioaktiviteit per eenheid gewicht van de

waterige fase die ermee in evenwicht verkeert. De mechanismen die

verantwoordelijk zijn voor deze adsorptie-desorptie verschijnselen zijn van

wezelijk belang omdat ze de koncentraties transuranen in oplossing bepalen

en bijgevolg het deel dat beschikbaar zal zijn voor adsorptie op de externe

oppervlakken van biota, de direkte epitheliale en/of gastrointestinale

absorptie en uiteindelijk het voedselketentransfert van transuranen.

Over het algemeen nemen de Kd faktoren van transuranen toe naarmate de

hoeveelheden organisch materiaal in oplossing dalen. Als onderliggend

mechanisme worden zowel de kompetitie tussen de organische liganden en

transuranen voor de beschikbare bindingsplaatsen op de sedimenten en/of de

reduktie van sommige transuranen naar een lagere valentie door het

organisch materiaal, naar voor geschoven (Bondietti et al. , 1976 ; Sibley

et al., 1984). Bij Edgington (1981a) vinden we een model voor de komplexe

interakties die samen de Kd faktoren voor Pu bepalen. In dit model worden



in rekening gebracht : de valentie van het Pu in de oplossing samen met de

anorganische en organische komplexatie en de reakties van deze komplexen

met ijzer-mangaan oppervlaktelaagjes op de sedimenten. Het bovenvermelde
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omgekeerd-evenredigheidsverband tussen Kd faktoren van Am en ' P u

(III,IV) en de koncentraties organische koolstof in oplossing wordt

uitvoerig gedokumenteerd door Nelson et al. (1986). Ook het kolloïdaal

organisch koolstof in het oppervlaktewater bleek van groot belang bij de

regulatie van de adsorptie voor gereduceerd Pu op sedimenten (Nelson et

al., 1985). Voor Cm tenslotte kan eveneens een negatieve korrelatie tussen

opgelost of partikulair organisch materiaal en de distributie-koëfficienten

en adsorptiekinetika worden aangetroffen (Sibley and Alberts, 1984). Toch

blijkt de aanwezigheid van organisch materiaal bij koncentraties die men in

de omgeving aantreft van minder belang voor de bepaling van de Kd faktoren

van Cm en Np dan voor Pu (Sibley et al., 1984). Een dalende reeks voor de

affiniteit van transuranen voor de vaste fase wordt samengevat weergegeven

door Edgington (1981a) :

Th(IV) = Pu(IV) = Am(III) > V(VI) » Np(V)

In tegenstelling tot het overgrote deel van de organische komplexen

werden enkele organische molekulen beschreven als bidentate komplexvormers

(Clayton et al., 1981; 1982 ; Davis and Leckie, 1978). Hieronder verstaat

men liganden die door hun vermogen een dubbele binding aan te gaan met het

metaal enerzijds en met het substraat anderzijds, een intermediërende rol

kunnen spelen bij de binding van het metaalion op het substraat. In
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dergelijke omstandigheden kunnen hogere sorptiewaarden van Am worden

gemeten met stijgende koncentraties aan organisch materiaal. Hieruit blijkt

dat, willen we de verdeling en de kinetiek van transuranen in het milieu en

het effekt van organische molekulen erop begrijpen, we zowel de

eigenschappen van de ligand als van het radionuklide moeten bepalen en een

volledige karakterisering moeten hebben van zowel de vaste fase als het

waterige milieu (Clayton et al., 1981).



5.2. Biologische beschikbaarheid van transuranen
voor zoetwaterorgan ismen

De koncentraties aan transuranen die we terugvinden in biota zijn dikwijls

veel hoger dan deze van het omgevende water. Er bestaat dan ook geen enkele

aanwijzing voor eliminatiemechanisnien binnen ekosystemen om transuranen

buiten biologische cykli te houden. Toch hebben het merendeel van de

gegevens in verband met de biologische beschikbaarheid van transuranen,

betrekking op Pu en het mariene milieu. Het overgrote deel van het

onderzoek heeft zich daarenboven toegespitst op inventarisatie van

koncentraties van transuranen in de omgeving en in biota, en heeft meestal

betrekking op volledige organismen. De biologische beschikbaarheid van

transuranen in het zoetwatermilieu werd slechts in geringe mate bestudeerd.

Dit is zeker waar voor Cm en Np en in mindere mater voor Am. Toch is de

kennis - ook in zoetwaterekosystemen - van de biologische beschikbaarheid

en de opnamemechanismen van transuranen enorm belangrijk voor beter begrip

van het transfert van deze elementen door de voedselketen en het daaruit

voortvloeiende potentiële gevaar voor de mens. Verder kan een beter inzicht

in het gedrag van transuranen in biologische en geochemische cykli ons

methoden aanreiken ter preventie van de mogelijke schadelij ka gevolgen voor

flora, fauna en de mens van de verspreiding van transuranen in het milieu.
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5.2.1. Beschikbaarheid van Am voor de zjoetwaterflora

Planten vormen een belangrijke faktor in de metaal-pollutie problematiek

doordat ze heel vaak de eerste schakel vormen van komplexe voedselwebben.

Doordat vele akwatische planten eej volledige of gedeeltelijke

ondergedompelde levenswijze kennen, zijn ze in staat om de transuranen

zowel vanuit de sedimenten als via oppervlakteadsorptie te akkumuleren

vanuit het hen omringende milieu. Een mooi voorbeeld hiervan vormen

unicellulaire algen die omwille van hun grote oppervlakte-volume

verhouding, gekombineerd met een hoge mobiliteit, in staat zijn om extreem

hoge waarden aan transuranen via oppervlakteadsorptie te akkumuleren
4 5

(koncentratiefaktoren in de grootteorde 10 tot 10 ). Naast de invloed die

planten uitoefenen op het hen omringende milieu doordat ze meerdere

anorganische en organische stoffen aan de omgeving afgeven, worden planten

ook beïnvloed door veranderingen in het milieu. De belangrijkste parameters

die de plantenfysiologie kunnen beïnvloeden zijn de fotoperiodiciteit,



temperatuurschommelingen, eutrofikatie en verzuring van de omgeving.

Ondanks hun belang werden slechts zeldzame studies verricht op het effekt

van deze variaties op de opname van transuranen voor planten.

Zoals boven reeds vermeld kunnen de sedimenten beschouwd worden als de

belangrijkste opslagplaats voor transuranen in het zoetwatermilieu.

Nochtans werden er slechts weinig studies uitgevoerd op het bodem-plant

transfert van transuranen. De merkelijk lagere koncentratiefaktoren van

emergente hogere plantensoorten in vergelijking met hun korrespondente

species met een submerge levenswijze, vormt een indikatie voor een geringe

beschikbaarheid van transuranen uit de bodem via wortelabsorptie.

Dergelijke stellingen met grote zekerheid poneren blijft echter moeilijk

door het gebrek aan historisch materiaal en lange termijnstudies aangaande

het geochemisch gedrag van transuranen en de mogelijke gevolgen ervan voor

de beschikbaarheid vanuit zoetwatersedimenten.

Het overgrote deel van de organische komplexatiekapaciteit binnen

zoetwater-ekosystemen wordt geleverd door autochtoon materiaal.

Waarnemingen wijzen erop dat in sommige oppervlaktewaters tussen 30 en 50%

van de totaal gefixeerde koolstof in het water door algen wordt vrijgegeven

onder de vorm van oplosbare extracellulaire produkten (Giesy, 1983). Andere

oppervlaktewaters worden gekarakteriseerd doordat het organisch kolloïdaal

materiaal er aanwezig is onder de vorm van lintvormige draden (adhesive

ribbon-like units) met een diameter van om en bij 5 urn (Leppard, 1983). De

draden worden uitgescheiden door tal van plantesoorten en hun koncentraties

kunnen oplopen tot 7 mg/l. Al deze waarnemingen vormen een indikatie voor

de belangrijke rol die de uitscheidingsprodukten van planten kunnen spelen

op de speciatie en de beschikbaarheid van transuranen voor biota, maar ook

als bron van kontaminatie voor zoetwaterorganismen. Wijzen we er tenslotte

op dat ook de afbraakprodukten van planten een belangrijk bestanddeel

uitmaken van de huminezuren en op die manier van extreem belang zijn voor

het gedrag van transuranen in het milieu. Een overzicht van de

koncentratiefaktoren beschikbaar in de literatuur voor zoetwaterplanten

wordt gegeven in tabel 5.1.



Tabel 5.1.

Koncentraties van ' Pu en Am in zoetwaterplanten.

ORGANISMEN

BACTERIËN

ALGEN
Tetraspora
Cladophora
Cladophora sp.
Equisetum sp.
Chara sp.
Scenedesmus obliquus
Selenastrium capriconutum
Chlorella pyrenoidosa
Groenwieren

PLANKTON
Plankton

Phytoplankton
Gemengd plankton

Phytoplankton

MACROPHYTA
Rorippa
Typha (submergent)

(emergent)
Scirpus (emergent)
Lagorosiphon major
Cladophora sp. (1)

(2)

(3)

Potamogeton sp. (1)

(2)

(3)
^lyriophyllum sp.

Typha sp.
Lemna sp.

KF 2 4 1Am

3.2xlO2

8900
2400
7500-17500
3083-7917
50000
1.4x10^
2.9x10!?
1.6xl0J

1292-21667

15850

7700
3200
480

4 1 2
2x10

KF 2 3 9' 2 4 0Pu

8000
2600
3667-10667
1650-1833
9167

1480

25-380

1083-12167
2420-5700

10000

6200
2100
380
4 2 2
6x10
340-28800
220-3500(*)
4100-16400

REFERENTIE

Smith, 1976

Emery et al., 1974
Emery and Klopfer, 1976
Wahlgren et al., 1976

Smith, 1976

Livingston and Bowen,
1976

Livingston and Bowen,
1976

Wahlgren et al., 1976
Eytnan and Trabalka,
1980

Wahlgren et al., 1976

Emery et al., 1974
Emery and Klopfer, 1976

Wayman et al.,
1977(+)

158OO-1O3OOO(*)
1800-7800
142OO-593OO(*)
500,620
30-70
90,620
587O-643O(*)
700-3500 (*)
100-2700
1000-1600£*)
30-1.7x1O5

4OO-29OO(*)

(1),(2),(3) verschillende bemonsterings sites van dezelfde species

(*) KF 2 3 8Pu

(+) KF op basis van het drooggewicht



5.2.2. Beschikbaarheid van transuranen voor de zoetwaterfauna

Niettegenstaande fysiologen tot nu toe geen enkele fysiologische funktie

van transuranen hebben kunnen achterhalen, lijken deze elementen in

belangrijke mate beschikbaar voor zoetwaterorganismen (tabel 5.2). De mate

waarin transuranen worden opgenomen, wordt bepaald door zowel het habitat

(eigenschappen van het ekosysteem) als door de niche (ondermeer het

voedings- en voortplantingsgedrag en het trofisch niveau) van de

desbetreffende organismen. Ook de samenstelling en morfologie van het

externe oppervlak werden recentelijk erkend als belangrijke variabelen met

het oog op het voorspellen van de mate van opname van transuranen voor een

organisme.

Net als bij waterplanten kunnen voor de zoetwaterfauna de sedimenten

beschouwd worden als de potentieel belangrijkste bron van

transuraanelementen. Aanwijzigingen hiervoor werden ook gevonden in de bij

benadering 100 maal hogere koncentraties aan Pu die gemeten werden voor

bentische vissoorten in Lake Michigan (Wahlgren and Marshall, 1974) in

vergelijking met hun pelagische soortgenoten. Onmiddellijk moet er echter

worden opgemerkt dat de organismen waarvan sprake in deze inventarisatie in

hun totaliteit werden gemeten, hun darminhoud meegerekend. Uit experimenten

op mariene organismen (Vangenechten et al., 1983 ; Aston and Fowler, 1984)

weten we echter dat de sedimenten aanwezig in het maagdarmkanaal niet

beschikbaar voor het dier hoeven te zijn en dat het belang van bentische

organismen daardoor kan worden overschat. Nochtans konkludeerden ook Garten

et al. (1981) uit hun experimenten op zoetwaterorganismen dat de graad van

associatie van een organisme met de vaste fase de faktor bij uitstek is die

de opname van transuranen kontroleert. Wanneer we transuranen in hun

relatieve volgorde van beschikbaarheid vanuit de sedimenten rangschikken

krijgen we volgende reeks (Garten et al., 1981) :

U > Cm > Am > Pu

Naast de belangrijke rol die bentische organismen kunnen spelen doordat ze

één van de eerste schakels vormen van de voedselketen hebben ze

mogelijkerwijs ook een belangrijk effekt op de redistributie en

remobilisatie van transuranen in de sedimenten. Dit mogelijke transfert van

de sedimenten naar het organisme toe zou geschieden (a) op indirekte wijze



via het interstitiele water (fa) direct door orale opname van de transuranen

geassocieerd met de sedimenten en (c) via oppervlaktesorptie die- optreedt

bij migratie van het organisme door het sediment.

Tabel 5.2.

Koncentratxes van * Pu en Am in zoetwater-invertebraten.

ORGANISMEN KF KF REFERENTIES

ZOÖPLANKTON

ANNELIDA
Erpobdella octoculata
Glossiphonia sp.
Hirudinea sp.
Oligogaeta
tubifex sp.

MOLLUSCA
Lymnaea sp.
Physa sp.
Lymnaea stagnalis
Biomphalaria glabrata
Gastropod eieren
Pelecypode-Unionidae
weke delen
schalen

Lymnaea stagnalis

Lymnaea peregra
Planorbis corneus
Anisus planorbis
Unio pictorum

ARTHROPODA
Mysis relicta
Pontoporeia sp.
Daphnia sp.
Hyollella sp.
Libellula larvae
Aeschna larvae
Chironomidae
Coleoptera
Asellus aquaticus
Astacus leptodactylus
Gannnarus pulex
Corixa punctata
Cambarus sp.

230
630

458-1083

47 + 13 (*)
35 + 21 (*)

235 + 34 (*)
849 + 206 (*)

3 - 9

5700
2200
500
400

1507 + 146 (*)

130 - 260
80 - 1300
26 - 325
27 - 235
38 - 450
2 - 5

1334 - 2041
17500
2000
430
6100
1400
150
61

312 + 22 (*)
0.5 - 150
500 - 700
0.2 - 2

380 Livingston and Bowen, 1976
350 Eyman and Trabalka, 1980

120-567 Wahlgren et al., 1976

4 7 + 8 (*) Metayer-Piret et al., 1981
147 + 34 (*)
340 + 34 (*)
595 + 146

Bierkens et al., 1981

Emery et al., 1974
Emery and Klopfer, 1976
Murray and Avogrado, 1979

4100
2100
800
1000

124 + 106(*) Metayer-Piret et al., 1981
Livingston and Bowen, 1976

890
1800

Thiels et al., 1984
Thiels and Vanderborght, 1980

Bierkens et al., 1981

517 - 583 Wahlgren et al., 1976
3500
1600 Emery et al., 1974
620 Emery and Klopfer, 1976
6700
1600
150
64

340 + 18 (*) Metayer-Piret et al., 1981
Bierkens, 1984
Bierkens et al., 1981
Vangenechten, 1984

320 - 1290 Johnson, 1974

(*) koncentraties uitgedrukt als 10
radionuklide

-9
Ci/kg drooggewicht per Ci vrijgegeven
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Tabel 5.3. Koncentraties van ' Pu en Am in zoetwatervertebraten.

ORGANISMEN

AMPHIBIA
Rana sp.
Rana esculenta
Rana temporaria
Kikkervisjes Rana esculenta

PISCES
Carrassius sp.

Gasterosteus aculeatus
Largemouth bass (*)
Blue gill
Carrasius
Shad
Smelt
Alewife
Chub
White fish
Chinook
Lake Trout

White fish
Lake trout
Coho Salmon

KF

34
4
24

400 -

26

0.4 -

< 42 -
< 25 -
< 3.3

K w 239,Am KF

17

3000

290

3.4
3
3
4

25 -
1 -
1 -
37
14

4 -
1

•142 < 5 -
• 41 1.7 -

< 0,13

240

176
235
2

7

112
5

Pu REFERENTIE

Garten et al., 1981

Annaert, 1985
Vangenechten, 1984

Emery et al., 1974
Emery and Klopfer, 1976
Bierkens et al., 1981
Eyman and Trabalka, 1980

Wahlgren et al., 1976

(*) Engelse benaming zoals door de auteurs vermeld werden behouden.

De rol die mikroórganismen kunnen spelen op de distributie, rediitributie

en beschikbaarheid van transuranen is steeds een onderwerp van felle
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diskussie geweest. Vergelijking van de akkumulatie van Am vanuit de

sedimenten voor de amfipode Gammarus pulex in steriele en niet-steriele

omstandigheden, kon geen signifikante beïnvloeding aantonen van de

mikrobiële aktiviteit op de beschikbaarheid van dit radionuklide

(Vanderborght et al., 1984). Toch toont Kepkay (1986) aan dat de mikrobiële
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binding van Am in Lake Charlotte (Nova Scotia) vijf keer hoger is dan de

bindingseffekten bij abiotische adsorptie.



Naast de opname van transuranen vanuit de sedimenten vormt ook de

akkumulatie vanuit het omringende water of via voedselopname een

belangrijke vorm van beschikbaarheid van transuranen. Algemeen wordt

aangenomen dat er een afname van de koncentraties aan transuranen optreedt

doorheen de opeenvolgende schakels van de voedselketen (Wahlgren and

Marshall, 1974 ; Wahlgren et al., 1976 ; Eyman and Trabalka, 1980 ; Dahlman

et al., 1976). Bij elk trofisch niveau wordt de vermindering in

koncentraties geschat op een faktor 10. Een typische dalende reeks voor Pu,

vertrekkende bij gemengd plankton over bentische invertebraten,

zoöplankton, bentische, herbivore en piscivore vissen wordt beschreven door

Wahlgren and Marshall (1974) en Edgington et al. (1976) (figuur 5.1).

Onafhankelijk van het trofisch niveau van een organisme werd de relatieve

mate van beschikbaarheid van aktiniden voor een breed spectrum van

zoetwaterbiota in Lake Michigan bepaald als Am > Pu » U (Wahlgren et al.,

1976).
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Koncentratiefaktoren voor Pu voor de verschillende trofische niveau's in

Lake Michigan (naar Edgington et al., 1976).



Koncentratiefakcoren gebaseerd op voedselketentranfert gaan uit van de

veronderstelling dat transuraanelement akkumulatie voornamelijk gebeurt

door ingestie, veeleer dan door direkte opname vanuit het omringende water.

De opname van transuranen is echter op te splitsen in drie frakties : (1)

oppervlaktesorptie op de externe oppervlakken van het organisme ; (2)

opstapeling van gekontamineerd materiaal in de darm (gut labelling) en (3)

daadwerkelijke absorptie ter hoogte van het maag-darm kanaal of

uitwisselingsoppervlakken die betrokken zijn bij ionen- en

osmoregulatiemechanismen. Voornamelijk het eerste mechanisme werd vrij

summier behandeld en de implikaties van oppervlaktesorptie in voedselketen-

transfert van transuranen werd onvoldoende bestudeerd. De rol van het

exoskelet bij invertebraten en de rol van mucopolysacchariden bij

organismen met weke lichaamsoppervlakken als ionenwisselaars (Vaughan and

Strand, 1972 ; Giesy and Pain, 1977) komen in het experimenteel deel aan

bod.

De eliminatie van transuranen door zoetwaterorganismen is op een enkele

uitzondering na (Thiels, 1982) niet bestudeerd. Uit deze studie en uit

experimenten op marine organismen (Guary and Fowler, 1981 ; Clifton et al.,

1983) kunnen we echter besluiten dat de afgifte van transuranen zich

meestal laat opsplitsen in twee of meer kompartimenten, elk

gekarakteriseerd door een eigen eliminatiesnelheid. In het merendeel der

studies konden deze kompartimenten niet gerelateerd worden tot een

welbepaalde manier van fixatie. Zowel een strukturele (in welbepaalde

organen of strukturen) als een fysiologische (fixatie- of

detoxifikatiemechanismen in de organen) basis voor het uiteenvallen in deze

kompartimenten kan worden verondersteld. Over het algemeen wordt de

belangrijkste fraktie van transuranen (soms meer dan 502) geëlimineerd

tijdens de eerste dagen nadat de organismen in een niet-gekontamineerd

medium worden geplaatst. De daaropvolgende afgifte geschiedt veel langzamer

en wordt gekenmerkt door biologische half-waarde tijden die in de

grootteorde van maanden kunnen zijn (Guary and Fowler, 1981 ; Thiels,

1982).



5.2.3. Effekt van speciatie op de akkumulatie van transuranen

Zoals vroeger vermeld hebben het merendeel van de gegevens over het gedrag

van transuranen in de biosfeer betrekking op de speciatie van deze

elementen in variërende milieuomstandigheden. Veel minder aandacht ging uit

naar de opname en assimilatie van transuranen voor de biota zelf. De

onderliggende verklaring hiervoor is het veronderstelde effekt van de

fysiko-chemie van transuranen op de verdeling van deze elementen over de

verschillende komponenten van een ekosysteem en bijgevolg op de

uiteindelijke beschikbaarheid ervan voor voedselketentransfert en voor de

mens. En toch zijn de experimenten schaars die beide deelgebieden,

speciatie en biologische beschikbaarheid, daadwerkelijk met elkaar in

verband brengen.

Een van de problemen hierbij is dat een belangrijk deel van het

speciatieonderzoek is gebaseerd, en nog steeds wordt uitgevoerd op

operationeel en instrumenteel bepaalde (operationally defined) gronden die

slechts geringe implikaties hebben voor de studie van de biologische

beschikbaarheid van transuranen. Het meest illustratieve voorbeeld hiervan

is de grootte van de partikels van transuranen die in het merendeel der

studies (ook in dit onderzoek, om vergelijking mogelijk te maken) gemeten

wordt. Op louter instrumenteel bepaalde gronden, het koerant gebruik van

0.45 ym membraanfilters in mikrobiologische studies, werd deze grootte

overgenomen om onderscheid te maken tussen de partikulaire en opgeloste

fraktie van transuranen. Slechts in enkele studies, zoals deze naar de
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biologische beschikbaarheid van Am voor de "filter-feeding" mollusk Unio

pietorvm (Bierkens et al., 1981) kon aan de 0.45 pm "partikelgrootte" een

biologische betekenis toegekend worden, daar er een signifikante korrelatie

werd gevonden tussen de partikelfraktie en de radioaktiviteit in het

darmkanaal van deze dieren. Daarom is het noodzakelijk om tot meer

realistische definities te komen van sommige transuraanspecies binnen het

fysiologisch onderzoek. Enkel op die basis kan de door Murray et al. (1982)

voorgestelde "biological fraction ratio", welke inhoudt dat slechts

welbepaalde chemische vormen van transuranen beschikbaar zijn voor biota,

naar zijn bruikbaarheid worden getest.



Een mooi voorbeeld van een onderzoek binnen het zoetwatennilieu dat

verbanden tracht te zoeken tussen de biologische beschikbaarheid van

transuranen en hun speciatie in oplossing, vinden we uitgebreid

gedokumenteerd bij Thiels and Vanderborght (1980), Thiels et al. (1979,

1984) en Thiels (1982). Onderzocht werd de beschikbaarheid van meerdere

chemische species van Am en Pu voor de zoetwaterslak Lyrmaea stagnalis. De

belangrijkste bevindingen waren dat er voor Pu geen signifikante

verschillen werden waargenomen in "whole-body" akkumulatie tussen de

verschillende valenties. Nochtans bleek wel dat Pu(VI) voornamelijk

geassocieerd was met de externe oppervlakten van L. stagnalis, terwijl

Pu(III) als de best assimileerbare valentie naar voor trad. Pu(IV)

vertoonde een vergelijkbare affiniteit voor de externe oppervlakken van de

slak als Pu(VI), maar werd in veel geringere mate in het dier geakkumuleerd

(Thiels, 1982). In tegenstelling met Pu varieerde de globale opname van Am

met ongeveer één grootteorde onder invloed van veranderingen van

voornamelijk 'twee milieuparameters ; de specifieke konduktiviteit en de pH

van het oppervlaktewater. Verder werden dalende koncentratiefaktoren

berekend naargelang de pH in het water toenam (Thiels and Vanderborght,

1980). De veranderingen in transuraanakkumulatie die optraden tussen

verschillende watertypes (tabel 5.4) worden het best beschreven door een

korrelatie met de konduktiviteit van het water (Thiels, 1982). Alhoewel er

verschillen in orgaandistributie van Am en Pu werden genoteerd kon geen

korrelatie berekend worden tussen enige chemische vorm van beide

radionukliden en de "whole-body" koncentratiefaktoren van Lymnaea

stagnalis.



Tabel 5.4

Invloed van het watertype en zuurtegraad op de koncentratiefaktoren van
241

Am in Lymnaea stagnalis.

KF 2A1Am REFERENTIE

EFFECT OF pH

pH 4 1300 + 200 (SE) Thiels and Vanderborght, 1980
pH 8 420 + 80

EFFECT OF WATERTYPE
Thiels, 1982

Lakewater (Prinsenpark) 130 Thiels et al., 1983
Boglake water (Reivennen) 230
Lakewater (Lago di Varese) 160
Lakewater (Ronde Put) 140
Lakewater (Lago Maggiore) 200
Lakewater (Lago di Monate) 260
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6. Karakterisering van de bestudeerde organismen

6.1. Overzicht van de bestudeerde organismen

Wanneer de experimenten die we in de inleiding als het oriënterend luik

hebben aangeduid worden meegerekend, werd de biologische beschikbaarheid
241

van Am voor een twintigtal zoetwaterspecies nagegaan als funktie van de

tijd. Bij de keuze van onze proefdieren werd ernaar gestreefd een zo

uitgebreid mogelijk gamma van zoetwaterorganismen van uiteenlopende

taxonomische groepen in het onderzoek te betrekken. Naast praktische en

veiligheidsoverwegingen speelden voornamelijk faktoren als abundantie,

resistentie en in geringere mate ekonomisch nut (cfr. Astaaus

leptodactylus) een rol. In voorliggende paragraaf worden deze organismen

gekarakteriseerd. De zoetwaterkreeft als vertegenwoordiger van een
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faunistische classis die Am in hoge mate akkumuleert staat hierbij

centraal. Kort wordt het habitat en niche van dit organisme geschetst,

waarna drie morfologisch-fysiologische aspekten met belangrijke reperkuties

op de hiernavolgende experimenten worden behandeld. Achtereenvolgens komen

aan bod de morfologie en samenstelling van het exoskelet, de morfologie en

fysiologie van de spijsverteringsklier (hepatopancreas) en het metaal

metabolisme met de nadruk op koper bij crustaceën.

Binnen het Fylum Chordata ging onze aandacht uit naar de tweedeling kieuw

versus longademhaling, beide vertegenwoordigd door respektievelijk 3

vissoorten (Gasterosteus aculeatus L. of driedoornige stekelbaars, Cobitis

taenia of kleine modderkruiper en Hisgurnus foss-ilis of grote

modderkruiper) en 2 amfibieën (Rana esaulenta of groene kikker en Rana

tempovavLa of bruine kikker). Boeiend hierbij voor de

transuraanproblematiek, is het verschil in de belangrijkheid van het

waterige milieu verbonden aan deze ademhalingswij ze. In tegenstelling tot

de vissen zijn de amfibieën in het adult stadium slechts in geringe mate

afhankelijk van de aanwezigheid van water. Onze keuze viel op bovenvermelde

vissoorten omwille van hun frekwent voorkomen in beken, rivieren en

vastelandwaters. De drie species vertonen een hoge tolerantie voor diverse

polluentia, zodat ze ook in vervuilde oppervlaktewaters als



indikatororganisme kunnen fungeren. De niche die deze species innemen

verschilt echter van elkaar. Daar in onze experimenten geen voedsel werd

toegediend kunnen verschillen in voedingsgedrag geen of slechts een
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minimale invloed uitoefenen op de akkumulatie van Am.

Uit het Subregnum Invertebrata werden de drie belangrijkste fyla

geselekteerd die in onze oppervlaktewaters kunnen worden aangetroffen :

Annelida, Arthropoda en Mollusca. Alle worden ze vertegenwoordigd door twee

of meer vertegenwoordigers die, indien mogelijk, tot verschillende classes

behoren. Zo komen binnen de Annelida zowel Oligochaeta {Tübifex sp.) als

Hirudinaea (Herpobdella ootoaulata) aan bod. De Mollusca worden

vertegenwoordigd door de Classes Gastropoda (Valvata pisainalis, Lyrmaea

peregra, Planorbis corneus, Anisus planorbis) en Bivalvia (Sphaerium

lacustre, Unio piotorum). Het phylum van de Arthropoda tenslotte werd

bestudeerd aan de hand van de Classis Insecta {Hydrophyla aaraboides,

Dytisaus marginalis, Haliplus rufiaollis, Nepa rubra) en de Classis

Crustacea (Asellus aquatiaus, Gammarus pulex, Astacus leptodaotylus). De

twee laatste species die een belangrijke rol speelden bij de uitbouw van

onderhavige verhandeling worden in volgende paragraaf iets nader

toegelicht.

6.2. Classis Crustacea ; Gammarus pulex en Astacus leptodaotylus

De zoetwatergarnaal Gammarus pulex behoort tot de Classis Crustacea

(Subclassis Malacostraca ; Ordo Amphipoda). Gammarus pulex leeft in de

eerste plaats van plantaardige detritus, maar voedt zich eveneens met aas.

Dit kreeftje kan in grote massa's voorkomen op rottende vissen. Men treft

het dikwijls aan onder stenen. Het komt zowel in meren en moerassen als in

stromend water en koude bronnen voor (Gillard, 1972). De ademhaling gebeurt

door kieuwen. G. pulex werd gekozen omdat het overvloedig in onze Belgische

oppervlaktewaters voorkomt en erg resistent blijkt tegen hoge

vervuilingsgraden. In visserij-biologisch opzicht spelen de Gammariden een
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belangrijke rol in tropische gebieden. Uit vroegere experimenten met Am

(Bierkens et al., 1981) bleek dat Gammarus pulex dit radionuklide in hoge

mate akkumuleerde (KF = 400-700). Een hinderpaal voor detailonderzoek naar

de opnamemechanismen vormde echter de geringe grootte van deze organismen.



Een meer geschikt, want groter en even resistent organisme werd gevonden in

Astaeus leptodaetylus Eschscholtz. (Classis Crustacea, Subclassis

Malacostraca, Ordo Decapoda , Familia Astacidae). Van origine uit Turkije

afkomstig werd dit species met sukses in de Belgische oppervlaktewaters

geïntroduceerd (voornamelijk Wallonië ; Chaumont, Schaltin, Havrenne, . . . ) •

Zoetwaterkreeften leven verborgen in zelfgegraven holtes of gangen onder

stenen en organisch afval. De voedingsperiode beperkt zich meestal tot de

valavond en nacht. Ze nemen een belangrijke plaats in binnen de

voedselketen door hun omnivoor dieet, al is plantaardig voedsel in periodes

van overvloed dominant. Ekologisch worden zoetwaterkreeften meestal aanzien

als aaseters (Pennak, 1978). Als natuurlijke predatoren van

zoetwaterkreeften treden op : vissen, waadvogels, kikkers en

zoetwatervertebraten. Ook vanuit ekonomisch oogpunt zijn zoetwaterkreeftjes

belangrijk omwille van hun konsumptie door de mens.

Algemeen wordt aangenomen dat zoetwaterkreeftjes niet drinken maar dat er

een kontinue diffusie van water naar het dier toe geschiedt (Pennak, 1978).

De exkretie gebeurt via twee groene lichamen (antenneklieren) die elk aan

de basis van een antenne gelegen zijn. Ter hoogte van de organen wordt het

bloedplasma geabsorbeerd door de distale coeloomholte en het labyrinth.

Naarmate het verder voortvloeit door het nefridiaal kanaal worden de

essentiële bestanddelen zoals zouten geresorbeerd naar het omgevende

haemolymfe. De resterende vloeistof wordt verzameld en periodiek

geëxcreteerd via de nefropoor (Pennak, 1978). De produktie ervan voor de

zoetwaterkreeft Austropotamobipus pallipes werd berekend als 2,1 gl g u

(Greenaway, 1972). Het overgrote deel van de overmaat aan stikstof wordt

uitgescheiden onder de vorm van ammonium. Ook de kieuwen spelen een

belangrijke rol in deze ammoniumexkretie (Barnes, 1974). Crustaceën kennen

een diskontinue groei waarin de opeenvolgende groeistadia van elkaar

gescheiden worden door een vervellingsperiode. Deze vervelling is een

komplexe en hormonaal gekontroleerde fysiologische cyklus waarin de

bestanddelen van het exoskelet ten dele worden geresorbeerd en later terug

geïnkorporeerd in de nieuwe carapax. Deze cyklus wordt in hoofdzaak

gemodifieerd door de vervellingshormonen a- en 8-ecdyson. De

fotoperiodiciteit en temperatuurschommelingen fungeren als
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"trigger"-mechanismen (Skinner, 1962 ; Adelung and Karlson, 1969 ; Willig

and Keller, 1973, Drach and Tchernigovtzeff, 1967). In de hierna beschreven

experimenten worden enkel dieren bestudeerd in het tussenvervellingsstadium

(intermoult).

6.3. Struktuur en samenstelling van het integument bij Crustaceën

"And the body form is moulded by the epidemis. It is the epidermis which

shapes the organism in all its detail ; the other tissues, which support

and nourish and connect one part with another, follow the lead which the

epidermis gives. Even the great integrating system, the endocrine organs

and the central nervous system, are historically a part of the ectoderm and

where they influence the body form they do so chiefly by the activation of

the epidermis". Uit dit citaat van Wigglesworth (1945) blijkt het belang

van het integument voor Arthropoda. De belangrijke rol van het

kontaktoppervlak van organismen met het omringende water in de

transuraanproblematiek, zal blijken uit hieronder beschreven experimenten.

Daarom eerst een beschrijving van het exoskelet van Crustaceën.

De tijdens het vervellingsproces nieuwgevormde carapax bestaat uit drie

lagen ; epi-, exo- en endocuticula (Figuur 6.2). De epicuticula is

samensgesteld uit proteïnen en, bij vele Arthropoda, uit was. Zowel de exo-

als de endocuticula zijn opgebouwd uit chitine dat samen met proteïnen een

komplexe glycoproteïnen laag vormt. In tegenstelling met de endocuticula

wordt de struktuur van de exocuticula verder gestabiliseerd door

supplementaire "cross-linking" veroozaakt door fenolen (Barnes, 1974). Bij

crustaceën wordt de procuticula (exo- en endocuticula) vaak geïmpregneerd

met calciumkarbonaat en calciumfosfaat. In het exoskelet komen kanalen voor

die gasultwisseling en uitscheiding van sekretles van de onder de carapax

gelegen exkretorische cellen mogelijk maakt. Van belang voor de hierna

besproken experimenten is voornamelijk de struktuur van de epicuticula.
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Figuur 6.2. Doorsnede van het exoskelet van crustaceën in het

intervervellingsstadium (naar Barnes, 1974).
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De binnenlaag van de epicuticula is opgebouwd uit cuticuline waarvan wordt

aangenomen dat het bestaat uit lipoproteïnen (Wigglesworth, 1974). Op deze

cuticulinelaag bevindt zich een 0.1 tot 0.4 um dikke waslaag die opgebouwd

is uit een kombinatie van paraffines, esters en n-alkoholen. Deze waslaag

tenslotte wordt bedekt met een beschermende cementlaag waarvan de

samenstelling onzeker blijft, maar meer dan waarschijnlijk bestaat uit een

fenolen-proteïne-lipide komplex (Wigglesworth, 1974) vergelijkbaar met het

cuticuline van de binnenste laag. Door deze chemische struktuur dient het

kontaktoppervlak tussen het dier en het water te worden benaderd als een

met elektrisch geladen chemische radikalen overdekt oppervlak, met een

eindige bindingskapaciteit, dat in belangrijke mate de adsorptie-desorptie

verschijnselen van metalen en bijgevolg eveneens van transuranen,

determineerd.

6.4. Struktuur en funktie van de hepatopancreas crustaceën

De spijsverteringsklier of hepatopancreas van crustaceën is betrokken bij

diverse metabole aktiviteiten. Vooreerst is dit orgaan verantwoordelijk

voor de synthese en sekretie van verteringsenzymen en daaropvolgende opname

van nutriënten. Daarnaast is de hepatopancreas ook betrokken bij de

Cu-huishouding van crustaceën en beïnvloedt het de exkretie- en

vervellingsprocessen. Ook de stokkage van anorganische reserves, de

detoxifikatie van zware metalen en het lipide- en koolwaterstofmetabolisme

geschiedt ter hoogte van de hepatopancreas. De hepatopancreas van Astacus

leptodactylus ontspringt in het pars anterior van de maag (Gibson en

Barker, 1979). De primaire ductl vertakken zich verder in steeds kleiner

wordende tubuli die uiteindelijk resulteren in een ingewikkeld netwerk van

blind-eindigende kanalen. De hepatopancreas staat in nauw kontakt met

kapilairen van het haemolymfesysteem (Figuur 6.3).
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Figuur 6.3. : (A) Deel van hppatopancreaslobje. Voorgesteld zijn drie acini

met de hen bevloeïende haemolymfekanalen. De haemolymfe kapillairen

eindigen blind, en de vermoedelijke haemolymfestroom wordt aangegeven door

pijltjes. (B) Longitudinale sektie van een acinus. B, B-cel ; BdM,

grenstnembraan van het lobje ; BsM, baso-lateraal membraan van acinus ; CB,

cel met basofiel cytoplasma ; Cu, Cu-cel ; CuG, Cu-granule ; L, lumen I,

ü > m : distale, intermediaire en proximale zone van acini (naar Ogura,

1959).



Het epitheel van de blindeindigende tubuli van de hepatop ̂ .xreas is

opgebouwd uit vier types van cellen : de E-cellen, Embryonale of

ongedifferenciëerde cellen die aanleiding geven tot de overige celtypes, de

R-cellen of fibrillaire cellen die instaan voor synthese van

spijsverteringsenzymes, de R-cellen of resorptieve cellen die

verantwoordelijk zijn voor de absorptie van nutriënten en tenslotte de

B-cellen (Blazenzellen) welke resulteren uit de F-cellen en in weze niets

anders zijn dan een opslagplaats voor vacuoles gevuld met

spijsverteringsenzymes. Na sekretie van de fermenten vormen de B-cellen

zich opnieuw om tot F-cellen (figuur 6.4). Het extracellulaire

spijsverteringsproces speelt zich voornamelijk af in het maaglichaam maar

ook in de lumina van de eindtubuli. In de maag wordt het voedsel mechanisch

gekneed, gefragmenteerd en vermengd met spijsverteringssappen uit de

hepatopancreas. De uiteindelijke absorptie van nutriënten door de

hepatopancreas cellen zou enkel gebeuren op molekulair niveau (Van Weel,

1970). Een intracellulaire verteringsfase werd aangetoond door Barker en

Gibson (1978). Een overzicht van de belangrijkste funkties van de

verschillende celtypes wordt weergegeven in figuur 6.5.

DEDIFFERENTIATIE

MEROKRIENE SEKRETIE
(NORMAAL)

HOLOKRIENE SEKRETIE
(INTENSE STIMULATIE)

DEGENERATIE

Figuur 6.4. Schematische voorstelling van cellulaire diffentiatie in

hepatopancreas van crustaceën (naar Gibson and Barker, I979).
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Figuur 6.5. Schematische voorstelling van de belangrijkste aktiviteiten van

de verschillende celtypes in de hepatopancreas van crustaceën met

betrekking op absorptie en vertering van voedsel (naar Gibson and Barker,

1979).



6.5. Metaalmetabolisme bij crustaceën

De integratie van metalen in fysiologische mechanismen was van primordiaal

belang voor de evolutie van het leven. Vele metalen spelen als integraal

bestanddeel of als co-faktor van enzymes een essentiële rol door hun

vermogen elektrontransferten te kataliseren. Het is dan ook niet

verbazingwekkend dat er doorheen de evolutie fysiologische

regulatiemechanismen werden ontwikkeld om metaalvoorraden binnen het

organisme aan te leggen en tevens hun meestal toxische eigenschappen te

neutraliseren. Terzelfdertijd moesten er ook regulatiemechanismen worden

ontwikkeld om overtollige metalen te elimineren. Waarom sommige elementen

wel en andere niet van essentieel belang zijn in biologische systemen en de

wijze waarop ze werden geïnkorporeerd, wordt uitvoerig behandeld door Da

Silva and Williams (1976).

Bij crustaceën speelt koper een belangrijke rol als essentieel bestanddeel

van haemocyanine, dat instaat voor het transport van 0„ in de haemolymfe.

Het koper wordt bij deze classis in belangrijke hoeveelheden aangetroffen

in de R-cellen van de hepatopancreas als een wateroplosbaar komplex

omsloten door een vacuole. Het koper blijkt geassocieerd te zijn met

zwavelhoudende liganden welke fungeren als een opslagsysteem voor de

haemocyanine synthese (Simkiss, 1979). Naast gekomplexeerd koper wordt dit

metaal ook aangetroffen onder de vorm van dense onoplosbare granules

(Simkiss, 1976 ; Simkiss, 1981a ; Simkiss and Tayler, 1981 ; Simkiss et

al., 1982 ; Hopkin and Martin, 1982 ; Simkiss, 1984). De verdeling van

koper over beide frakties, granules of organische en anorganische liganden

blijkt afhankelijk van de koncentraties aan dewelke crustaceën worden

blootgesteld.

De belangrijkste groep van intracellulaire liganden die instaan voor de

binding van koper vormen de metallothioneines. Ze worden gekarakteriseerd

als cytoplasmatische proteïnes welke zich situeren binnen het molekulaire

gewichtinterval van 6 tot 10 x 103 dalton, en die in sommige gevallen tot

30% cysteine bevatten (Simkiss, 1981a). Ze worden voornamelijk aangetroffen

in spijsverterings- en uitscheidingsorganen. Metallothioneines lijken geen

specifieke enzymatische aktiviteit te bezitten en treden enkel op als

opslag en detoxicifikatiesysteem. Hun half-leven bedraagt slechts 1-4



dagen. Tijdens de kontinue afbraak en opbouw van de metallothioneines

vinden we de gebonden metalen terug in de lysosomen.' De affiniteit van Cu

voor metallothioneines (maar ook voor Cd, Hg en Zn) kan worden verklaard

doordat ze behoren tot de klasse (b) metalen of zachte metalen waarvan de

volgorde van bindingskapaciteit wordt gegeven als S > N > 0 (Nieboer and

Richardson, 1980 ; Lyon et al., 1984).

Een tweede parallel mechanisme van opslag en detoxifikatie van metalen

bestaat uit het vormen van anorganische granules. Deze zijn opgebouwd uit
4-

koncentrisch gelaagd amorf materiaal rijk aan pyrofosfaat (P2°7 ^

(Simkiss, 1981b ; Simkiss et al., 1982 ; Mason and Simkiss, 1982).

Pyrofosfaat is uitermate geschikt voor dergelijk detoxifikatieprocessen

omdat het in grote hoeveelheden geproduceerd wordt in tal van metabole

processen en daarenboven met meerdere metalen zeer onoplosbare zouten

vormt. Twee onafhankelijke mechanismen zijn betrokken bij de opslag van

metaalionen in deze granules : (i) inkorporatie in de amorfe matrix en (ii)

afzetting van nieuw gevormde pyrofosfaatzouten aan de buitenzijde van de

granules (Simkiss et al., 1982). Inkorporatie in deze inorganische granules

is belangrijker voor harde metalen (klasse (a) metalen) dan voor zachte

metalen (klasse (b) metalen) (Nieboer and Richardson, 1980 ; Simkiss,

1981a). Een samenvatting van de mogelijke metabole routes beschikbaar voor

de stokkage en detoxifikatie van metalen wordt gegeven in figuur 6.6.
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7. Karakterisering van de bestudeerde oppervlaktewaters

Met het oog op de bestudering van de invloed van omgevingsparameters op
241

zowel speciatie als biologische beschikbaarheid van Am voor

zoetwaterorganismen, werden een aantal fysico-chemisch van elkaar

verschillende oppervlaktewaters gekozen. De keuze berustte hierbij ten de.le

op oppervlaktewaters die bij voorgaande experimenten (Van Keer, 1979 ;

Bierkens, 1981 ; Thiels, 1982) reeds behandeld werden zodat een

vergelijking steeds mogelijk was. Als verantwoording voor de keuze van de

watertypes leren we in deze verhandelingen de uiteenlopende

karakteristieken kwa ionensamenstelling, zuurtegraad, opgeloste organische

koolstof, gekombineerd met verschillen in begroeinng, ondergond en

waterhuishouding. Twee van deze oppervlaktewaters, Prinsenpark en

Reivennen, werden in deze studie gehandhaafd en aangevuld met een derde

watertype nl. water afkomstig van de Warche. De keuze viel op Warchewater

omdat het ons in de gelegenheid stelde eenzelfde watertype te bestuderen

vooraleer en nadat er organische pollutie was opgetreden. Hiertoe werd de

Warche op twee plaatsen bemonsterd : stroomopwaarts nabij de bron en

onmiddellijk na het verlaten van Eupen-Malmedy, nadat het organisch

materiaal afkomstig van de aldaar gesitueerde papierindustrie eraan was

toegevoegd. In volgende paragraaf gaan we dieper in op deze

oppervlaktewaters. In de twee daaropvolgende paragrafen worden twee

belangrijke parameters nl. huminezuren en Al en Fe nader toegelicht.

7.1. Overzicht van de bestudeerde oppervlaktewaters

"Reivennen"-water

"Reivennen" is een vennetje gelegen in de onmiddellijke omgeving van de

laboratoria van het departement Biologie van het Studiecentrum voor

Kernenergie, grondgebied Geel. Het is gesitueerd in een

heide-graslandvegetatie en wordt gevoed door regenwater. Het grenst aan

landbouwgebied zodat eutrofiëring van het venwater tot de mogelijkheden

behoort. Uit de vergelijking van de pH-waarden binnen de periode 1976 tot



1986 blijken er zich weinig schommelingen in zuurtegraad te hebben

voorgedaan. De pH-waarden zijn gelegen in het interval pH 4 - pH 5. De

koncencraties van de voornaamste an- en kationen zijn weergegeven in tabel

7.1.

Provinciaal domein "Prinsenpark"

In tegenstelling tot "Reivennen" zijn de vijvers van het provinciaal domein

"Prinsenpark" te Retie gelegen in een gemengde bosvegetatie. Naast

bestanden van naald- en loofbomen komen er vrij grote zones voor met een

overwegende heidevegetatie. De vijver zelf is afgezoomd door riet- en

biezengordels en wordt gevoed met water uit het kanaal Bocholt-Herentals

dat op zijn beurt het water van de Maas betrekt. De gemiddelde zuurtegraad

bedraagt 7.8 a 8.5. De voornaamste ionen koncentraties zijn eveneens

opgenomen in tabel 7.1.

Warchewater

De Warche is een kleine rivier in het zuidelijk deel van België die zijn

water voor een belangrijk deel kollèkteert via uitsijpeling van het

hoogveen. Omdat dit water voornamelijk van ombrotrofe origine is en de

Warche door een harde graniet bodem vloeit is de ionensamenstelling ervan

gering (tabel 7.1), Te Malmédy ontvangt de Warche organisch materiaal

afkomstig van daar gesitueerde papierindustrie. Omdat hierdoor niet alleen

het organisch gehalte van het Warchewater verandert maar ook zijn
241

ionensamenstelling leek het ons boeiend de opname van . Am in beide

watermonsters te vergelijken als benaderend experiment van een natuurlijk

voorkomende pollutie. Naast onze DOC metingen werd een supplementaire

gaschromatografische analyse van dit organisch gepolueerd Warchewater

uitgevoerd. Met deze methode konden een 15-tal organische mo^kulen worden

bepaald ("match factor tussen 90-100%) waarvan de koncentraties zich echter

steeds in de pg/1 range bevonden.



Tabel 7.1

Gemiddelde kat- en anionen samenstelling van de bestudeerde

oppervlaktewaters.

Watertype pH Na + K + Ca 2 + Mg 2 + A l 3 + Fe 3 +

Prinsenpark (*) 8.3

Reivennen (*) 4.1

Warche

bovenloop (**) 4.0

benedenloop (**) 7.1

38.7

7.6

10.6

34.0

4.

2.

31.

3.

8

4

4

3

46.

8.

3.

17.

8

2

1

5

7

2

0

4

.0

.4

.7

.5

0

0

0

0

.1

.4

.6

.08

0.01

0.1

0.2

0.05

Watertype

Prinsenpark

Reivennen (

Warche

bovenloop (

benedenloop

(*)

*)

**)

(**)

Cl

56.

11.

35.

17.

7

7

1

1

SO

51

36

40

9

2-
4

.3

.5

.3

.2

HCO

125

1

55

3

.6

.1

.0

PO

0

0

0

0

3-
4

.06

.02

.06

.005

DOC

8.

3.

8.

4.

4

5

3

9

Konduktiviteit

pmho.cm

468

84

60

100

(*) metingen van 1976 tot 1985

(**) metingen van 1980 tot 1985

7.2. Struktuur en funktie van huminezuren

Het organisch materiaal in bodems en oppervlaktewaters bestaat uit een

komplex geheel van plantaardige en dierlijke afbraakprodukten en biologisch



en/of chemisch synthese produkten van makro- en mikroinvertebraten en van

mikrobiële aktiviteit. Een heel ruwe indeling is deze waarin men twee

groepen onderscheidt ; de niet-humus bestanddelen en de huminezuren. Bij de

eerste worden alle molekulen gerekend waarvan de chemische eigenschappen

duidelijk herkenbaar zijn als behorende tot de koolwaterstoffen, proteïnen,

peptiden, aminozuren, vetten of andere laag molekulaire organische

molekulen. Deze niet-humus bestanddelen worden vrij makkelijk afgebroken

door mikrobiële aktiviteit en ze kennen dan ook meestal een grote

"turn-over". Het overgrote deel van het organisch materiaal in ekosystemen

bestaat echter uit humusbestanddelen. Hieronder verstaat men amorfe,

donkerbruine tot zwarte, zure, hydrofiele, polydisperse molekulen met een

molekulair gewicht variërende van enkele honderden tot tienduizende dalton

(Schnitzer and Kahn, 1972). Op basis van hun oplosbaarheid kunnen deze

humusbestanddelen ingedeeld worden in drie frakties : (a) huminezuren (HA)

welke oplosbaar zijn bij alkalische pH en precipiteren in zuur milieu, (b)

fulvine — zuren (FA) die oplosbaar zijn in zowel zure als alkalische

omstandigheden (c) humine welke over het hele pH gebied een hoge

onoplosbaarheid vertoont. Er wordt aangenomen dat de humine fraktie hoge

gelijkenis vertoont met de huminezuren en dat de oplosbaarheid enkel het

gevolg is van de komplexatie met inorganische bestanddelen.

Struktureel lijken de drie vermelde frakties heel goed op elkaar. De

verschillen situeren zich op het vlak van het molekulaire gewicht en

samenstelling van de funktionele groepen. Zo blijken fulvinezuren een lager

molekulair gewicht te vertonen maar een groter aantal zuurstof houdende

funktionele groepen per gewichtseenheid. Van groot belang voor de

ekotoxikologie is de hoge resistentie van humus-bestanddelen tegen

mikrobiële afbraak en hun enorm vermogen tot stabiele komplexvorming met

metaalionen en organische polluentia. De natuurlijke ekologische funktie

van humusbestanddelen is komplex en nog onvoldoende begrepen maar houdt

zeker verband met inkorporeren en/of elimineren van xenobionten in

ekosystemen.

De wijze waarop huminezuren gevormd worden staat open voor spekulatie.

Snitzer en Kahn (1972) vat de vier meest koerante hypotheses samen als :

(a) de gemodifieerde plantmateriaal hypothese, (b) de chemische



polymerisatie hypothese, (c) de cel-autolyse hypothese en (d) de mikrobiële

hypothese. De gemodifieerde plantmateriaal hypothese gaat uit van een

verschil in resistentie van plantenweefsels, vooral weefsels geïmpregneerd

met lignine voor mikrobiële afbraak. Dergelijk resistent plantenmateriaal

wordt eerst minimaal en zeer langzaam omgezet tot de hoger molekulaire

huminezuurfrakties. Het humifikatie proces zou door mikrobiële aktiviteit

stelselmatig verder schreiden over FA naar C0_ en H„0 als eindprodukten. In

deze hypothese is de aard van de humusbestanddelen in hoge mate afhankelijk

van het oorspronkelijke plantenmateriaal.

In de chemische polymerisatie hypothese heeft de aard van het plantaardig

materiaal geen belang voor de samenstelling van de latere

humusbestanddelen. Deze hypothese gaat uit van een degradatie van

plantaardig materiaal door mikroorganismen tot kleine molekulen die als

energie en koolstofbron fungeren. Deze mikroorganismen synthetiseren

daarbij fenolen en aminozuren die in het milieu worden vrijgegeven en door

chemische oxidatie en polymerisatie omgevormd worden tot humusbestanddelen.

In de cel-autolyse hypothese gaat men ervan uit dat humusbestanddelen

gevormd worden uit de celsubstanties die bij de autolyse van gestorven

planten en mikroorganismen vrijkomen. Deze celbestanddelen (suikers,

aminozuren, fenolen, ...) zouden door willekeurige Interakties van hun

vrije radikalen kondenseren tot een heterogeen mengsel waaruit de

huminezuren zijn opgebouwd. In de laatste hypothese tenslotte verondersteld

men de intracellulaire synthese van hoogmolekulaire humusachtige

bestanddelen door mikroorganismen. In deze veronderstelling zouden de hoog

molekulaire bestanddelen de eerste schakel vormen van een extracellulaire

degradatie proces naar HA, FA en tenslotte CO en H O .

Van belang voor dit onderzoek is de interaktie van HA met metaalionen.

Doordat huminezuren opgebouwd zijn uit polyelektrische zwakke zuren kan deze

interaktie gekarakteriseerd worden als een komplexatie, mogelijkerwijs

chelatie van het metaalion. De belangrijkste funktionele groepen van HA die

betrokken zijn bij de binding van metalen werden gekarakteriseerd als COOH,

fenolische OH en mogelijkerwijs C = 0 en NH? (Schnitzer and Kahn, 1972 ;

Povoledo and Goltermann, 1975 ; Stevenson, 1982). Een belangrijk effekt van



de komplexatie van metaalionen met HA is een schijnbaar verhoogde

oplosbaarheid. De kolloïden die vaak gevormd worden door de binding van

metaalionen hebben een dispers karakter waardoor ze toch makkelijk door

0.45 um membraanfilters kunnen passeren en dus niet tot de partikelfase

worden gerekend (Stumm and Morgan, 1981). Er treedt wel een onmiddellijke
2+ 2+ -3

koagulatie op in oppervlaktewaters rijk aan Ca en Mg (> 10 M) .

Vandaar dat het belang van huminezuren in de geochemie van metaalionen veel

groter is in het limnisch milieu vergeleken bij het estuarien of mariene

milieu. Ook metaalhydroxiden gaan komplexatiereakties aan met humine- en

fulvinezuren. Voor trivalente kat

reakties weergegeven worden als :

fulvinezuren. Voor trivalente kationen zoals Al , Fe en Am kunnen deze

(COOH)
n

( 0 H ) m

+
X(OH)2

X(OH)2+

n~2(HOOC)v COO-X(OH).
^ / 2

R—C00

(OH). X(OH) 2 + "^(HO)
m

0

waarin R het humine- of fulvinezuur, X het trivalente kation en n, m het

aantal funktionele groepen symboliseert. In de aanwezigheid van meerdere

kationen kan kompetitie optreden voor de beschikbare bindingsplaatsen. Op

deze manier wordt de speciatie van meerdere metalen in oplossing

interdependent of afhankelijk van elkaar.

7.3. De trivalente kationen Fe en Al in het zoetwatermilieu

3+ 3+
De koncentraties aan Fe en Al worden gerapporteerd als < 30 ug/1

(Kennedy et al., 1974). Toch behoren beide elementen tot de meest

voorkomende chemische elementen van de aardkorst, Al als integraal deel van

Al-silikaten en Fe onder de vorm van ijzersulfaat-ertsen zoals pyriet en de

ijzerhoudende horizonten van vele bodetntypes. Omwille van dit frekwent

voorkomen vormen beide kationen een potentiële bron van metaalpollutie van

de omgeving. De kans dat deze elementen vrijkomen neemt bovendien toe

naarmate de verzuring van de omgeving toeneemt. Beide metalen worden immers

uit het bodemprofiel uitgeloogd en komen eerst in het grondwater en daarna

in het oppervlaktewater terecht bij blootstelling aan zure stress.
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3+ 3+
Zoals alle trivalente kationen wordt het gedrag van Fe en Al in

oplossing bepaald door een gradueel hydrolyseproces, het vermogen om heel

makkelijk komplexen te vormen met tal van anorganische en organische

molekulen en het vermogen tot polymerisatie (Baes and Mesmer, 1976 ;

Burrows, 1977 ; Stumm and Morgan, 1981). Deze processen zijn afhankelijk

van de zuurtegraad van het oppervlaktewater en bepalen de oplosbaarheid van

deze kationen.

Nauw verbonden met de hydrolyseprodukten en met de oplosbaarheid van Al en

Fe is ook de associatie met in het oppervlaktewater zwevende partikels en

met de sedimenten. Deze beide vormen van vaste fase spelen in samenspel met

hydrolyse en komplexatie, een belangrijke rol in de metaal transport en

distributie in ekosystemen. In verband met de partikelvorming schrijft

Turekian (1977) "The great particle conspiracy is active from land to sea

to dominate the behaviour ' the dissolved species". Dit kan rustig

uitgebreid worden voor het limnisch milieu.
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DEEL 2: MATERIAAL EN METHODE

1. Radioaktiviteitsdetektie

1.1. y-spectrometrie

Omwille van hun elektromagnetisch golfkarakter kunnen y-stralen niet direkt

via scintillerende materialen worden gedetekteerd. De energie van de

ladingloze en massaloze y-stralen kan echter wel omgezet worden in

kinetische energie van elektronen en daaropvolgende fotonenproduktie. Deze

kunnen via een versterking omgezet worden in elektrische pulsen. Het schema

van de y-registratie wordt weergegeven in onderstaande figuur :

Fig.1.1. Diagram van Nal(Tl) scintillatie detektor.

\ DET PM AMP

Puls-

hoogte

analysator

Recorder

met y => bron van y-stralen

DET = Nal(Tl) scintillatie kristal

PM = photo multiplier tube

HU = hoogspanningseenheid

Amp = lineaire versterker.

De absorptie van een y-straal in het scintillatie kristal veroorzaakt de

produktie van ten minste één snel elektron (fotoelektron, Compton elektron

of een elektron ontstaan door paarvorming). Omwille van hun kinetische

energie zullen deze elektronen tijdens hun tocht doorheen het kristal

andere atomen exiteren en ionizeren en op deze manier een kettingreaktie



veroorzaken. Deze reaktie gaat door totdat de initieel vrijgekomen

kinetische energie volledig is geabsorbeerd. De op deze manier geëxiteerde

atomen zullen fotonen uitzenden wanneer hun elektronen tot op hun normale

energieniveau terugkeren. De lichtintensiteit is hierbij evenredig met de

energie van deze elektronen waardoor de energie van de initiële y-straling

zich weerspiegeld in de golflengte van de geproduceerde fotonen. De

intensiteit van de straling is rechtevenredig met de frekwentie van de

geproduceerde fotonen.

Een deel van de fotonen die in het kristal geproduceerd worden zal

geabsorbeerd worden door de fotokatode van de "photo multiplier tube" en

wordt omgezet in kinetische energie. De elektronen met voldoende hoge

kinetische energie worden gekapteerd door het hoogspannings fokuserings- en

versnellingsveld. Bij elke diode worden op deze manier verschillende

elektronen gevormd welke uiteindelijk door botsing met de anode, een in

verhouding even grote spanningspuls veroorzaken als het aantal ddt in het

versnellingsveld werden geproduceerd. Deze spanning wordt tenslotte

versterkt en uitgedrukt in een aantal tellen of "counts" weergegeven door

de recorder.

1.2. Amercium-241

241
Bij de metingen van Am werd gebruik gemaakt van twee verschillende

•y-scintillatie tellers naargelang de grootte van het te meten monster. Voor

de registratie van de radioaktiviteit in water-, filter-, faeces,- orgaan-

en organel monsters werd gebruik gemaakt van een automatische y-spectro-

meter (Packard Autogamma Scintillation Spectrometer, Model 5986 met een

tel-efficientie van 222). Voor de meting van de volledige zoetwaterkreeften

maakten we gebruik van een groter Nal(Tl)-kristal en y-teller (Quartz &

Silize, Scintibloc, Type 25 met een tel-efficiëntie van 10%). In beide

metingen registreerden we het y-top energie interval van 39.8 KeV tot 79.6

KeV (zie figuur 1.2). De duur van de meting werd afhankelijk gemaakt van de

radioaktiviteit in de monsters om de telfout ( /t) zo klein mogelijk te

houden. Alle resultaten werden gekorrigeerd naar achtergrond ruis. Met

mogelijke afwijkingen in geregistreerde waarden veroorzaakt door
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geometrische verschillen van de te meten monters werd geen rekening

gehouden. Wel trachtten we de verschillen in geometrie zo klein mogelijk te

houden door de monsters zo kompakt mogelijk aan de y-teller aan te bieden.

100
Relatieve aktïviteiï

25 50 75 100

Kanaal

241
Figuur 1.1. Het Y~ sP e c t r u m v a n Am (Crouthamel, 1960).

1.3. Gebruikte radionukliden

Naast Am maakten we in onze experimenten eveneens gebruik van Cu, Fe

kolloïdaal Au, Pu en met Nbgemerkte mikrosferen. Naast een

specifieke energiewaarde van de uitgezonden y-stralen moest hierbij
241

voornamelijk rekening gehouden worden ( Pu uitgezonderd) met de korte

fysische halfwaardetijd van deze isotopen. De hen karakteriserende



energiewaarden van de y-straling en de fysische halfwaarde tijden zijn

weergegeven in tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Energiewaarden van y~stralen en fysische halfwaarde tijden van bestudeerde

radionukliden.

Radionuklide integratie

wijze

Y.e
Y.e
Y.B

Y.B

Y.a

Y.a

Belangrijkste

7-energie (MeV)

1.34

1.1 ; 1.3

0.77

0.41 ; 0.68 ; 1.09

5.17 - 5.14

0.59

Fysisch

half-leven

12.8 u

45 d

35 d

2.7 d

6.54 x 103

64

59

95

198

240

241

Cu

Fe

Nb

"Au

Am

95
Nb werd intragastrisch geïnjekteerd onder de vorm van mikrosferen

(styrene-divinyl benzeen kopolymeer met uniforme radionukliden labelling

(Nen, Nem-091A)) met een grootte van (10 + 2) um (15 x 10 mikrosferen/mg).
198

Het Au werd toegediend in de vorm van kolloïden met een gewaarborgde
grootte van 5-20 nm (Amersham).

1.4. Korrektie voor korte fysische halfwaarde tijden

Zoals uit tabel 1.1. blijkt, dienden we in de experimenten met Cu, Fe,
198 9 5

Au en Nb, rekening te houden met de korte fysische halfwaardetijden

van deze isotopen. Hiertoe werd elke registratie van de radioaktiviteit in

de monsters gerelateerd tot het begin van het experiment. Bij de

berekeningen hiervoor maakten we gebruik van de formule (4) die wordt

afgeleid vanuit het gegeven dat het aantal radioaktieve atomen dat
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desintegreert per tijdseenheid, evenredig is met het aantal atomen op dat

ogenblik, of :

dt

waarin : N : het aantal radioaktieve atomen

t : tijd

X : desintegratie konstante

Omdat de desintegratiesnelheid, /dt, wordt aangeduid als

"radioaktiviteit" kunnen we deze formule eveneens schrijven als :

R* = XN (1)

met R = radioaktiviteit

integratie levert ons
* * -At

R = R e (3)
o

hierin kunnen we de desintegratie konstante X vervangen door In2/t , (t.. ,

= tijd die een gegeven hoeveelheid radioaktiviteit nodig heeft om tot de

helft van de beginwaarde te vervallen) omdat :

R*/2 = R* e" Ul/2
o o

1/2 = e" Ul/2

In2 = X

waardoor formule (3) kan geschreven worden als :

R* = R* (l/2)t/'tl/2
o

of nog

log R = log R - log 2/t , t (4)
•1/2

waarin R = aktuele radioaktiviteit

R = initiële radioaktiviteit
o



1.5. Specifieke aktiviteit

Heel dikwijls komen radionukliden voor tesamen met variabele hoeveelheden

van hun stabiele isotoop, aangeduid als "carrier". De verhouding

radioaktieve atomen over stabiele atomen wordt gedefinieerd als de

specifieke aktiviteit van het radionuklide. Deze grootheid wordt

weergegeven als de aktiviteit van een bepaald radionuklide per

gewichtseenheid van het element (Bq/g) . Voor chemische elementen die enkel
241

als radionuklide in de natuur voorkomen ("carrier-free"), zoals Am wordt

de specifieke aktiviteit per gewichtseenheid of per mole gegeven door :

XN /
Ao (Bq/g) = j/ of Ao (Bq/mole) = ANa

met Ao = "carrier free" specifieke aktiviteit

\ = fysische halfwaardetijd

M = aantal gram per mole van het isotoop
23

Na = konstante van Avogadro = 6.022 x 10 atomen/mole.

1,6. Registratie van het percentage partikelvorming

241
Om het percentage partikulair Am op een welbepaald ogenblik te kennen

maakten we gebruik van twee op elkaar geplaatste membraanfilters (In de

experimenten worden meestal 0.45 urn membraanfilters (Millipore) gebruikt).
241

De radioaktiviteit op de onderfilter is hierbij een maat voor het Am dat

geadsorbeerd is op elk van beide filters (De adsorptie op onder- en.

bovenfilter wordt hierbij als gelijk beschouwd). De radioaktiviteit op de
241

bovenfilter vertegenwoordigd zowel partikulair Am groter dan 0.45 um als
241

geadsorbeerd Am. Door de radioaktiviteitswaarde van de bovenfilter met

deze van de onderfilter te verminderen bekomen we de radioaktiviteit van de
241

partikels en bijgevolg het percentage Ara in partikulaire fase.



2. Water-analyses

2.1. Bepaling van kat- en anionensamenstelling

Voor het analyseren van de kationsamenstelling van onze oppervlaktewaters

maakten we gebruik van een "inductively coupled argon plasma" (ICAP,

Jarell-Ash Autocomp model 750). Deze techniek laat toe op basis van

atomaire emissie spektrometrie (AES), simultaan analyses uit te voeren op

een reeks op voorhand bepaalde kationen (tot 18 elementen). AES berust op

het exiteren van atomen waardoor hun elektronen op hogere energieniveau's

worden gebracht. Deze elektronen zullen wanneer ze tot op hun

oorspronkelijk energieniveau terugkeren fotonen uitzenden met een voor het

atoom karakteristieke golflengte welke door middel van fotokatode,

fotoversterking en refraktie gedetekteerd kan worden. De exitatie wordt

binnen de ICAP gekreeërd door een argonstroom doorheen een wisselend

elektromagnetisch veld te sturen, dat op zijn beurt ondersteund wordt door

een hoogfrekwente radiogenerator. Op deze wijze worden in de argon-stroom

(na een initialisatie van het proces door "Seed electrons" (Faires, 1983))

temperaturen bereikt van 6000 a 10.000 graden Keivin. Binnen deze

temperatuurgrenzen kan geen enkele bekende materie als vaste stof

voorkomen. Chemische verbindingen dissociëren en komen voor onder de vorm

van vrije ladingdragers, d.w.z. ionen en elektronen bestaan vrijelijk naast

elkaar, binnen het argon als draagmedium. Op dat ogenblik spreekt men van

de plasmatoestand van een materie. De voordelen van het plasma als

exitatiemedium zijn ondermeer de optimalisatie van de resultaten

(vermindering van matrix-effekten) waardoor simultaan metingen mogelijk

worden en een hoge lineariteit binnen een detektierange van enkele

grootteordes van elkaar verschillende koncentraties aan elementen.

De analyses van de anionen werden uitgevoerd door middel van een

autoanalyser (Skalar SA-40, 5100). Deze geautomatiseerde methode bestaat

erin het te detekteren monster een circuit te laten doorlopen waarin men

het achtereenvolgens laat reageren met de geëigende chemikaliën. De laatste

schakel in deze reaktieketen is steeds een kolorimetrische reaktie welke

fotospektrometrisch kan gedetekteerd worden. Opeenvolgende monsters worden

bij het doorlopen van het circuit van elkaar gescheiden door luchtbellen

waardoor "cross-contamination" wordt vermeden. Een voorbeeld van dergelijk

schema van een voor deze verhandeling belangrijke bepaling - DOC meting -

worden besproken in x'olgende paragraaf.
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2.2. "Dissolved organic carbon" (DOC) -bepaling

Als voorbeeld van de autoanalyser techniek wordt de bepaling van de

opgeloste organische koolstof besproken mede omdat deze parameter een

belangrijke rol speelt in de experimenten. De methode is weergegeven in

figuur 2.1.

Luchtdoorborreling

Kleurreagens

Hydróxylamine

Luchtdoorborreling

Verteringsreagens

2d* mons tername

Detektie bij 550 nm

Zuurstofdoorborreling

Luchtdoorborreling

HzS04

Monstername

"Peristaltische pomp

Figuur 2.1. : Schema van de bepaling van het opgeloste organische koolstof

(DOC) in een watermonster via de autoanalyser.



Na de staalname wordt het monster verdund met 0.03 N H_SO, en doorborreld

met 0^ om de opgeloste Karbonaten uit het water te verwijderen. Aan het

"gewassen" monster wordt een 0.04 M kalium persulfaat en 0.09 M natrium

tetraboraat oplossing toegevoegd en vervolgens met UV bestraald. De

radikalen die uit het persulfaat door de UV bestraling ontstaan zullen

verder reageren met het organisch materiaal in het monster met de vorming

van koolstofdioxide en water. Via gasdialyse wordt het koolstofdioxide in

kontakt gebracht met fenolftaleiïe. Deze zal een verkleuring ondergaan

welke evenredig met de pH verandering teweeggebracht door de inbreng van

CO . De Intensiteitsdaling wordt gemeten bij 550 nm en is een maat voor het

opgeloste organische koolstof in het monster.

2.3. Extraktie van huminezuren in zoetwatersedimenten

De huminezuren die in onze experimenten werden gebruikt werden ten dele

geëxtraheerd uit zoetwatersedimenten. Hierbij baseerden we ons op de

methode die we beschreven vonden bij Debyser and Gadel (1981) (Figuur 2.2).

Fig.2.2. Extraktieprocedure voor humine-en fulvinezuren uit sedimenten.

Sediment extraktie

CHC13

•
Extraktie 0.1 N NaOH + Na pyrofosfaat 1%

geëxtraheerde oplossing

sedimenten I

humusbestanddelen

/ \
HC1 pH

J I
neerslag oplossing

.1 I
him m e zuren fulvinezuren



Honderd gram sedimenten worden bij 70° a 90°C gedroogd en gezeefd over

250 (jin. Daarna worden ze behandeld met chloroform en gedroogd door

evaporatie. Door 2N HC1 overnacht toe te voegen worden de sedimenten

gedekarboniseerd. Daarna worden de sedimenten gedurende een halfuur

gecentrifugeerd bij 6000 rpm en drie keer gewassen met gedistilleerd water.

Daarna vindt een extraktie plaats (4 tot 5 keer) met 0.1 N NaOH +

Na-pyrofosfaat 1% (400 ml voor 100 gr) . De sedimenten worden andermaal

gecentrifugeerd bij 6000 rpm gedurende 0.5 uur. Het supernatans (+ 1600 a

2000 ml/100 gr) wordt voor een periode van 12 uur aangezuurd (tot pH 2). In

de daaropvolgende centriguatie precipiteren de huminezuren terwijl de

fulvinezuren in oplossing blijven. Zowel de huminezuren als fulvinezuren

worden verder gezuiverd.

Zuivering van de huminezuren gebeurt door de geprecipiteerde huminezuren

opnieuw in oplossing te brengen in 0.1 N NaOH en te dialyseren tegenover

gedemineraliseerd water om het overtollig zout te verwijderen. Ze worden

daaropvolgend over een kationenuitwisselaar gestuurd (DOWEX 50W) en

gelyofiliseerd. Dit lyofilisaat wordt bij lage temperatuur en in het

duister bewaard.

De huminezuren worden verkregen door het supernatans te koncentreren in de

evaporator tot een volume van om en bij 700 ml. De pH van de oplossing

wordt vervolgens op pH 10-11 gebracht met NaOH en voor 12 uur bij 4°C

gestokkeerd. Door centrifugatie kan een witgekleurd mineraalrijk

precipitaat worden afgescheiden. Het supernatans wordt opnieuw

gekoncentreerd in proton-vorm gebracht via een kationen uitwisselaar (DOWEX

50W) en gelyofiliseerd. Deze fulvinezuren worden bewaard in het duister bij

4°C.

2.4. Koncentratie van humusbestanddelen uit een oppervlaktewater

De koncentratie van humusbestanddelen in oplossing kan gewijzigd worden

door gebruik te maken van ultrafiltratie (Diaflow Hollow fibers, type

H5PA-43, Amicon). Hierbij wordt het oppervlaktewater door een bundel van

parallel geschakelde mikrovezels gestuurd waarvan de wanden een nominale



'cutoff' hebben van 5000 dalton (figuur 2.3). Door de druk in de vezels te

regelen kan het debiet van de vloeistof en de mate van mate van

koncentratie worden bepaald doordat makromolekulen > 5000 dalton worden

weerhouden in de vezels terwijl de vloeistof naar buiten wordt geperst.

Door het koncentraat opnieuv.7 over de vezelbundel te sturen kunnen we een

steeds grotere koncentratie van de makromolekulen bewerkstelligen. Ook het

omgekeerde resultaat kan worden beoogd wanneer verder wordt gewerkt met het

ultrafiltraat in plaats van met het koncentraat.

kraan met manometer
Oppervlakte'-

Fittraat

bundel van
mikrovezels

koncenlraat

(a) Ulfrafiltratiehuls

Filtraat

(b) Mikrovezel

Fig.2.3. Ultrafiltratiehuls met daarin de parallels bundeling van

mikrowezels (a) en detail van mikrovezel.



- 32 -

3. «Controlled-pore-glass» chromatografie

De "controlled pore glass" chromatografie is een vorm van gelfiltratie of

gelpermeatie chromatografie. De scheiding gebeurt op basis van de

molekuulgrootte en maakt gebruik van glas granules die poriën met

gekontroleerde diameter bevatten. Kleine molekulen kunnen in deze poriën

binnendringen en 20 door de stationaire fase vertraagd worden. Grotere

molekulen kunnen slechts tussen de granules door en blijven dus bij

voorkeur in de mobiele fase. De scheiding geschiedt dus op basis van de

sterische hinder die molekulen ondervinden bij het doorlopen van de kolom.

Bijgevolg zullen de grote molekulen de kolom het eerst verlaten, ze dienen

enkel Vo, het volume van de mobiele fase, te doorlopen. De kleinere

molekulen verlaten de kolom bij een elutie volume Ve = Vo + Vi, waarbij Vi

het volume is binnen de korrels dat voor de betreffende soort molekulen

toegankelijk is. Molekulen met verschillend molekulair gewicht maar beide

toegankelijk tot de poriën zullen zich onderscheiden door een verschil in

verdelingskoëfficient (k) tussen de mobiele fase met volume Vo en de

stationaire fase met volume Vs. Deze k is te bepalen via meting van de

diverse volumina van een kolom :

Ve = Vo + K Vs

waarin Ve = elutie volume

Vo = volume mobiele fase

Vs = volume stationaire fase.

Vs is te bepalen als V - Vo, waarbij men het volume van de matrix

verwaarloosd. Hierdoor verkrijgt men :

Ve - Vo beschikbaar korrelvolume
K =

V , - Vo totaal korrelvolurae
bed

"Controlled pore glass" chromatografie werd in onze experimenten gebruikt
241

om de binding van Am met h'minezuren te bestuderen. De keuze viel op deze

vorm van gelpermeatie chromatografie omwille van het apollair karakter van



- 33 -

de alas granules. In onze experimenten gebruikten we glasgranules CPG-10

met een poriediameter van (160 + 7%) 10~ M (BDH chemicals LTD).

4. Differentiële centrifugatie

241
Voor bij het bepalen van de subcellulaire verdeling van Am in de

hepatopancreas van A. leptodaatylus maakten we gebruik van differentiële

centrifugatie. De methode bestaat erin de verschillende celorganellen

waaruit eukaryote cellen zijn opgebouwd van elkaar te scheiden op basis van

hun sedimentatiekarakteristieken. Hiertoe wordt een celhomogenaat aan

toenemende rotatiesnelheden, en de ermee gepaard gaande centrifugatie

krachten, onderworpen. De hepatopancreas werd mechanisch gehomogeniseerd

met een potter in een gekoelde 0.25 M sucrose - TKM oplossing. De

samenstelling van deze laatste oplossing is als volgt : 0.05 M Tris HC1 ,

0.01 M MgCl , 0.025 M KC1 en 0.003 M CaCl tot pH 7.5 gebracht met 0.1 M

NaOH.

Voor lage snelheden maakten we gebruik van een centrifuge Sorvall (type

superspeed RC2-B) en een angulaire rotor (type 40). Voor de

ultracentrigugatie konden we beschikken over een ultracentrifuge (Beekman

model 5-65) met "swinging bucket" rotor (type SW-41). De homogenisatie en

centrifugatie werden uitgevoerd bij 4°C.

Het homogenaat werd achtereenvolgens gecentrifugeerd (figuur 4.1.) bij 600

g voor 15 minuten om de kernen en het celdebris te verwijderen, bij

15 000 g voor 15 minuten om mitochrondriën, lysosomen en peroxisomen af te

zonderen, bij 45000 g voor 30 minuten waardoor de plasmatische membranen

werden bekomen en bij 100.000 g gedurende 1 uur om de ribosomen en

microsomen (pellet) van de cytosol (supernatans) te scheiden.

De kernen en het celdebris die tijdens de eerste centrifugatie beide in het

pellet werden afgzonderd, worden van elkaar gescheiden door ultracentrigatie

bij 100000 g voor 60 minuten. Hiertoe wordt de pellet opnieuw in oplossing

gebracht en gehomogeniseerd in 2.2 M sucrose TKM. Hierna wordt een 2.2 M

sucrose"kussen" aangebracht dat door zijn soortelijk gewicht naar de "bodem
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van de centrifugatie tube zinkt. Na de centrifugatie lokaliseren de kernen

zich in het pellet, in tegenstelling tot de intakte cellen en het celdebris

die door het 2.2 M sucrose kussen werden tegengehouden. De respektievelijke

pellets en het resulterende supernatans worden daarna op hun

radioaktiviteit gemeten.

Voor de scheiding van mitochrondria en lysosomen maakten we gebruik van een

metrizamide-gradient (25 tot 35Z) welke geplaatst werd op een 45Z

metrizamidekussen. De scheiding werd verkregen door centriguatie bij

150 000 g gedurende 18 uur.
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Homogenisafie v/dorganen
Filtratie van het homogenaat
ter eleminatie van onbruikbaar
materiaal.

600g x 15 min.

ö !n pellet: nuclei, intahte cellen
en cel-debris

ó
30000g x 60 min. ^

15000g x 15 min. | 2Ujwing „„ nucltj - Q-nuclei

In pellet: mitochondria, lysosomen

en peroxysomen

45000g x 30 min. ]
Ml !n pellet: plasmatische membranen

100000g x 60 miivj. | n p e l l e t : r i b o s o m e n en microsomen

In supernatant: cytosol

Figuur 4.1. Schematische voorstelling van de graduele aentrifugatie voor de

scheiding van celorganellen.



5. Enzymatische karakterisatie van celorganellen
(Marker enzymes)

De scheiding van de verschillende celorganellen door middel van

differentiële centrifugatie is dikwijls onzuiver omwille van overlappende

sedimentatiekarakteristieken van de celorganellen. Niettegenstaande men de

scheiding kan trachten te maximaliseren door een zo nauwkeurig mogelijke

keuze van centrifugatiesnelheden en -tijden, dient het aanbeveling de

organelfrakties expliciet te karakteriseren. Hiertoe maakt men gebruik van

de associatie van een groot aantal enzymes met welbepaalde celmembranen,

waardoor hun subcellulaire distributie vrij goed gekend is. Deze enzymes

kunnen dan ook aangewend worden als indikatoren ("markers") voor de

aanwezigheid van membranen, en bijgevolg celorganellen, in een centrifugale

fraktie. Omdat de meeste markerenzymes dikwijls niet exklusief met één

welbepaalde membraan zijn geassocieerd dient men dikwijls de relatieve

abundantie in de verschillende celfrakties, met als referentiewaarde de

totale proteïneninhoud van die fraktie, in rekening te brengen. In de

praktijk bestaat de methode erin dat de door het enzyme gekatalyseerde

reaktie in elke celfraktie wordt gekwantificeerd. De eenheid van

enzymeaktiviteit wordt gedefinieerd als de hoeveelheid enzyme nodig om

1 umole van het substraat, in een tijdspanne van 1 minuut om te zetten tot

eindprodukt bij gekontrolleerde omstandigheden. Omdat voor de

karakterisatie van eenzelfde celfraktie soms de keuze kan gemaakt worden

uit een aantal indiaktorenzymes, worden hierna de in deze studie gebruikte

enzymes en de door hen gekatalyseerde chemische reaktie voor de ons

aanbelangende celfrakties heel in het kort beschreven.

De totale proteïneninhoud van de verschillende cel- of gradientfrakties

werd bepaald met de methode van Lowry et al. (1951). Hierbij wordt de

tyrosineinhoud van de verschillende proteïnes bepaald en vergeleken met een

albumine standaardreeks (BS, bovine serum albumine). De methode maakt

gebruik van de blauwkleuring van het reagens na de vorming van een

Cu-proteïnekomplex. Deze kleurreaktie wordt .?er«!?i3treer'i bi.i oóü rim.
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Als lysosomale marker gebruikten we zure fosfatase. De gekataliseerde

reaktie wordt weergegeven door :

p-nitrofenyl fosfaat »- p-nitrofenol + Pi

zure fosfatase

(kleurloos) geelkleurig bij

alkalische pH

De kleurverandering wordt gedetekteerd bij 400 nm. De aanwezigheid van

mitochrondriale membranen in de organelfraktie tenslotte werd bepaald aan

de hand van haar cytochroomoxidase aktiviteit. Hiertoe meten we de kinetiek

van de enzymatische oxidatie van gereduceerd cytochroom C bij 550 nm.

6. Intragastrische en intrakardiale injektie van isotopen

6.1. Bereiding van de intubaten

241
Bij de intragastrische en intrakardiale injekties werd Am toegediend

onder meerdere chemische vormen. De bereiding van deze oplossingen wordt in

deze paragraaf kort beschreven :
241

- niet gekomplexeerd Am : de gewenste dosis Am(N0_)_ (3N) werd uit de

"moeder"-oplossing gepipeteerd en uitgedampt onder infrarood. Het
241

uitgedampte Am werd aangelengd met 0.1 N HNO en 0.1 N NaOH tot de

gewenste pH ;
241 241

- Am-humaat : dezelfde handelswijze als voor niet-gekomplexeerd Am.

Aan het uitgedampte wordt een 10 mg/l huntinezuuroplossing toegevoegd en met

0.1 N HNO en 0.1 N NaOH respektievelijk op pH gebracht ;
241

Am wordt aangelengd met 0.01 N HNO., en Na-citraat (22) oplossing in
gewenste volumes om de exakte pH te bekomen ;

241
Am-homogenaat : hiertoe worden een 100-tal poelslakken '^urmaea

241
^tapnalis voor één week in een 37 kBq Am oplossing gebracht. Na deze
periode worden de dieren gedood en de top van de hepatopancreas

uitgeprepareerd. We beperkten ons tot de top omdat onder de darminhoud van
241

de slakken en dus niet-geassimileerd Am mee zou worden geïntubeerd. Deze

topfrakties worden tenslotte mechanisch gehomogeniseerd.

Voor alle andere in deze studie gebruikte isotopen in de gewenste chemische

vorm te brengen werd dezelfde werkwijze gebruikt.
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7. Statistische verwerking van de resultaten

7.1. Verwerking van de steekproefgegevens

In onze experimenten worden steeds steekproeven van geringe omvang genomen.

Wil de steekproef representatief blijven voor de populatie waaruit ze wordt

genomen, dienen de foutmarges in funktie van de grootte van de steekproef

te worden opgegeven. Onze gemiddelde waarden worden daarom steeds vergezeld

van de 95% konfidentiegrenzen voor het gemiddelde (Spiegel, 1972).

Matematisch uitgedrukt krijgt men :

X " C0,05 • 7 ^ < * < * + t 0 > 0 5 . -^

waarin x = rekenkundig gemiddelde van de steekproef

JJ : rekenkundig gemiddelde van de populatie waaruit de steekproef

wordt genomen

S : standaardafwijking

N : grootte van de steekproef : aantal waarnemingen
S

^J * S- ; standaardafwijking op het gemiddelde

t : t-waarde voor een door ons gekozen foutenrisiko 0,05.
U, U j

De t -waarde werd opgezocht in de tabel in funktie van het aantal

vrijheidsgraden. Deze worden op hun beurt bepaald door de grootte van de

steekproef : het aantal meetpunten verminderd met 1.
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Nadere bepa l ing van de s tandaard-afwi jk ing volgens Spiegel (1972) geeft

S ' ' N-l

In de tabellen werden zowel de standaardafwijking op het gemiddelde als de

95% konfidentiegrenzen weergegeven. De 95% konfidentiegrenzen geven daarbij

de meeste informatie en worden in de diskussie opgenomen.

7.2. Test op de varianties en test op de gemiddelden (Snedecor and Cochran,

1973)

De test op de varianbies wordt uitgevoerd in funktie van de test op de

gemiddelden.

Bij normale omstandigheden hebben gelijke handelswijzen bij het nemen van

twee verschillende steekproeven, onderling niet-signifikant van elkaar

verschillende varianties tussen deze steekproeven tot gevolg. Omwille van
241

het wisselend associatiegedrag van Am kunnen de varianties van twee

verschillende monsternames in onze experimenten echter wel signifikante

verschillen vertonen. Om tot duidelijkere uitspraken hierover te komen,

voerden we een test uit op de homogeneïteit van de varianties. Een test
2 2

waarin we de nulhypothese Ho : S ^ = S „ toetsen op zijn geldigheid.

Hiervoor maakten we gebruik van F-distributie. De F-waarde bekwamen we door

de formule
2

sl 2 2
F = —y- met Sj * S2

S2

2
waarin s = variantie van een steekproef

De op deze manier gevonden F-waarde wordt opgezocht in een F-tabel voor een

signifikantieniveau 0,05. De vrijheidsgraden worden bekomen door de

respektievelijke steekproefgroottes te verminderen met één. Wanneer de



berekende F-waarde de opgezochte tabelwaarde overtreft, wordt de

nulhypothese verworpen.

Deze test op de varianties is belangrijk omdat, wanneer we willen

verifiëren of twee steekproeven uit dezelfde statistische populatie

afkomstig zijn, we de hiervoor bestemde t-Student test op de gemiddelde

moeten kiezen in funktie van de resultaten van de berekende F-waarde.

We onderscheiden drie mogelijkheden :

1. t-Student test op de gemiddelden wanneer S = S. en n = n„

hiervoor moeten worden bepaald :

- 1
- het rekenkundig gemiddelde (x) : x * -JJ £

met N = aantal waarnemingen

2
- de variantie (S ) :

t (x - x ) 2

S2 • i-1
S N - 1

- de standaardafwijking van het verschil (S) :
/ 2 2

/Ni .Si + N2.S2

S - / n -r-n T

- en de t-waarde met (isL+N -2) vrijheidsgraden ._

t

Deze t-waarde wordt tenslotte vergeleken met de waarde zoals die wordt

vermeld in de tabel in funktie van het aantal vrijheidsgraden en het

aangenomen foutenrisiko. De nulhypothese H wordt verworpen wanneer de

berekende t-waarde de tabelwaarde overtreft.

2. t-student test op de gemiddelden wanneer S. i S. en n. = n_



Hiervoor maken we dezelfde berekeningen als aangegeven onder (1.). Het

aantal vrijheidsgraden wordt echter aangepast ; (n-1) in plaats van 2(n-l).

Ook hier wordt de t-waarde vergeleken met de tabelwaarde in funktie van het

aangepaste aantal vrijheidsgraden en het aangenomen foutenrisiko. De

nulhypothese H wordt verworpen wanneer de berekende t-waarde die uit de

tabel overtreft.



3. t-studant test op de gemiddelden wanneer S. ^ S. en n ^ n^

Hier moeten we enkele wijzigingen noteren ten opzichte van de voorgaande

paragrafen. Eerst en vooral berekenen we nu een t'-waarde. Deze wordt

weergegeven door de formule :

xi - x2

waarin x = rekenkundig gemiddelde

S = standaardafwijking

Deze t' volgt geen t-distributie en kan niet onmiddellijk met de

tabelwaarde voor foutenrisiko 0,05 vergeleken worden. Voor een foutenrisiko

0,05 wordt deze t'-waarde echter bij benadering weergegeven door het

gewogen gemiddelde te berekenen van de t-waarden die men in de tabel kan

vinden voor de respektievelijke vrijheidsgraden (n^l) en (n„-l) (waarin n

de grootte van de twee steekproeven voorsteld). Deze benaderde waarde (Pr)

voor een foutenrisiko 0,05 wordt weergegeven door de formule :

Wanneer de berekende t'-waarde deze laatste Pr-waarde overtreft dienen we

de nulhypothese te verwerpen.

7.3. One-way variantie-analyse (O.V.A.) (Sokal and Rohlf, 1969)

Om na te gaan of meerdere steekproeven tot dezelfde statistische populatie

behoren, moet men een variantie-analyse toepassen omdat de t-student test

voor meer dan twee steekproeven tekort schiet. Wanneer we daarenboven al de



verschillende steekproeven slechts op één variable willen testen (in onze

berekeningen wilden we bijvoorbeeld het al dan niet signifikant verschil in
241

opname van Am tussen de steekproeven onderling, opsporen) moeten we

gebruik maken van een one-way variantie-analyse. In een O.V.A. spreekt men

over een steekproef als een "treatment group". Elke "treatment group" i (en

i - 1,2,...,K) bestaat uit n. waarnemingen x.. (en j - l,2,...,n.).

K

N " E n^ zijnde het totaal aantal waarnemingen in alle

steekproeven samen.

- De variantie tussen de "treatment groups" onderling wordt geschat door :

K

Z (x " x ) 2

c2 1-1 . TSSST K=I TFT

waarin TSS « Treatment Sum of jsquares

K n i *
x - 2 Zl

- De variantie binnen de steekproeven wordt geschat door :

ESS

waarin ESS : Errors Sum of Squares

De ui te indel i jke F-waarde tens lot te wordt bekomen door de formule :

F -

Deze F-waarde wordt vegeleken met een waarde in de tabel voor een

foutenrisiko 0,05 en korresponderend met (K-l) en O'-K) vrijheidsgraden



respektievelijk. Wanneer de F-waarde deze tabelwaarde overschrijdt dan

behoren de verschillende steekproeven niet tot dezelfde statistische

populatie.

7.4. "Two-way" variantie-analyse (T.V.A.) (Sokol and Rohlf, 1969)

Om het gekombineerd effekt van twee variabelen op een derde te onderzoeken

maakt men gebruik van een "two-way" variantieanalyse. Men onderscheidt rij-

en kolomeffekten waarmee men respektievelijk het effekt van de eerste

variable dan wel de tweede variabele aanduidt. Een schatting van de

variantie tussen de verschillende steekproeven, veroorzaakt door de eerste

variabele, wordt gemaakt op basis van :

3' = C i£ 1 (xi -x)
2 / (H - 1) = HS3/(3 - 1}

waarin : R * aantal rijen

C » aantal kolommen

:<: = gemiddelde van de i
d e rij

RSS « £ow sum of squares (analoog aan TSS in O.V.A.)

Een schatting van de variantie binnen elke steekproef wordt berekend als

waarin Res = residual sum of squares



De uiteindelijke F-waarde wordt gegeven door de de formule

„ RSS / (R - 1)
"- = Res / (R - 1)(C - 1)

met (R-l) en (R-l) x (C-l) vrijheidsgraden voor teller en noemer

respektievelijk.

Op gelijkaardige wijze berekenen we voor de tweede variabele

„ _ C3S / ( R - l )
Res / (R - 1)(C - 1)

met CSS • column sum of squares

7.5. Efficiëntie-berekening

De "counting-efficiency" is nooit IOQZ. Dit wil zeggen dat slechts een deel

van het totale aantal desintegraties in een staal geregistreerd kan worden.

Bij de door ons gebruikte Y-spectrometer is deze gereduceerde efficiëntie

voornamelijk te wijten aan de geometrie. Bij het gebruik van verschillende

proefdieren zouden deze geometrie-overwegingen een belangrijke rol kunnen

spelen. Wij hebben die voor zover mogelijk proberen te minimaliseren door

onze proefdieren in zo identiek mogelijke voorwaarden aan de y-spectrometer

aan te bieden. Om de efficiëntie op onze metingen te berekenen werden de

resultaten van onze Y-spectrometer vergeleken met die geregistreerd door

absolute metingen (4TT-metingen). Op die manier bekwamen we een efficiëntie

van 22% . Alle resultaten werden, deze efficiëntie indachtig, omgerekend

naar de absolute waarden.

7.6. Background-dominante meetresultaten

De totaal gemeten radioaktiviteit van een staal in de -y-spectrometer is

steeds voor een deel te wijten aan de radionukliden in het staal aanwezig,

maar ook voor een deel aan natuurlijke backgroundstraling (radioaktieve
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ruis) . Deze stralingsbelasting, die afkomstig is van natuurlijk voorkomende

radionukliden zoals Ra, Th en K, kosmische straling en dergelijke,

wordt in meettoestellen zoveel mogelijk geweerd, maar is nooit geheel tot

nul te herleiden. Normaal vormt dit geen probleem en kunnen alle

meetresultaten gekorrigeerd worden op basis van de lokaal gemeten

backgroundstraling. Bij lage dosis registraties (low-level-counting) of nog

"background-dominante" metingen stelt zich dikwijls de vraag of een staal

al dan niet gekontamineerd is. Met andere woorden wanneer een meting van

een staal slechts in geringe mate verschilt van die van de background kan

men zich de vraag stellen of het geregistreerde aantal disintegraties een

extreme waarde vormt van de Poisson-verdeelde backgroundpopulatie of

inderdaad op een kontaminatie wijst. Om dit probleem op te lossen, moesten

we een kriterium opstellen om te lage meetresultaten al dan niet gelijk te

kunnen stellen met de background en het staal als niet gekontamineerd te

beschouwen. Hiervoor volgden we de suggestie van het IAEA rapport

(Anonymous, 1977). Hierbij zullen alle stalen met een aantal geregistreerde

desintegraties binnen het interval

< b ; b + 2 a >

waarbij b : gemiddeld aantal desintegraties van een backgroundmeting

a : standaardafwijking op b

als niet-gekontamineerd beschouwd worden. Dit komt overeen met een 95%

konfidentielimiet.

Omdat radioaktieve desintegratieverschijnselen een Poissonverdeling volgen,

kan men de standaardafwijking op een aantal desintegraties gelijk stellen

aan de vierkantswortel uit dit aantal

a =Jc

waarbij a : standaardafwijking op C

C : aantal gemeten desintegraties.



7.7. Verwerking van extreme waarden

Omdat een kleine steekproef waarin een extreme waarde voorkomt een volkomen

valse interpretatie kan geven van de populatie die het vertegenwoordigt,

moet het verwerpen van een dergelijke extreme meting overwogen worden. We

moeten hierbij strenge normen hanteren omdat het duidelijk is dat hoe

kleiner de steekproef hoe onwaarschijnlijker het is dat ze een extreme

waarde van de populatie bevat. Extreme waarden werden daarom onderworpen

aan een test voorgesteld door Diem (1962) waarin én met de grootte van de

steekproef én met verschillende graden van waarschijnlijkheid bij het

verwerpen van gegevens wordt rekening gehouden.

Gebruikte formule voor een steekproef met een grootte van 3 tot 7

meetpunten :

K-Vil
v \

waarbij Xj < X2 < ... < X N

De bekomen waarde werd opgezocht in de tabel en enkel bij een

waarschijnlijkheid van 95% dat het meetpunt niet tot de statistische

populatie behoorde werd het verworpen.

7.8. Koncentratiefaktoren

In deze verhandeling maken we gebruik van de koncentratiefaktoren zoals die

reeds geruime tijd ingang gevonden hebben in de radio~ekologie. Voor biota

wordt de koncentratiefaktor gedefinieerd als de verhouding van de

koncentratie van een chemisch element per eenheid van gewicht van een

organisme tot de totale koncentratie per eenheid van gewicht van het medium

(sediment of waterig milieu) onder evenwichtskondities. Voor onze

verhandeling geeft dit konkreet :

_ radioaktiviteit per gram (Bq/g) dier of orgaan
radioaktiviteit per gram (Bq/g water)



De KF worden gebruikt als maat voor risikoanalyses en analyses van de

kritische metabolisatieweg in een organisme. In die zin zijn er aan het

begrip KF heel wat gevaren verbonden (Harrison, 1967) omdat zoals reeds
241

vermeld niet geheel duidelijk is welke fraktie van het Am beschikbaar is

voor organismen. Daarom doet Murray et al. (1982) een voorstel om de

huidige koncentratiefaktoren te vervangen door een "bioavailable fraction

ratio" (BFR). Deze worden door Murray gedefinieerd als de verhouding van

een chemisch element per eenheid van gewicht van het organisme tot de

koncentratie van de biologisch beschikbare fraktie van het chemisch element

in oplossing of in een sediment. Deze "bioavailable fraction ratio"-waarden

zouden aanzienlijk hoger liggen dan de huidige KF en in die zin veiligere

analyses toelaten. Om tot dergelijke BFR-waarden te komen, dienen we echter

een grondig begrip van de parameters die de omgevingschemie van transuranen

bepalen te verwerven.

7.9. Kompartimentele analyse

Het merendeel der retentiekurves zijn te beschouwen als de som van twee of

meer exponentiële kurves. Voor de analyse van dergelijke retentiepatronen

maakten we gebruik van een grafische methode voor multikomportimentele

systemen zoals beschreven door Comar (1955). Hiertoe wordt de procentuele

retentie als funktie van de tijd uitgezet in een semi-logaritmische schaal.

Bij de late tijdintervals wordt hierbij een rechte bekomen, die de

exponentiële afgifte van het radionuklide van het traagste kompartiment

weergeeft en beschreven wordt als

R = Ro . e

waarin Ro het percentage radioaktiviteit geassocieerd met het trage

kompartiment voorstelt ; R het resterende percentage na tijd t en k de

krommingkoëfficient van de kurve. Hieruit kan men de biologische

halfwaardetijd T .̂  . . berekenen als

Tb(l/2) " l n 2 / K



De waarden die doormiddel van de berekende exponentiële funktie voor elk

tijdstip worden berekend, worden afgetrokken van de originele (=

waargenomen) data. Voor de alzo bekomen nieuwe waarden wordt de

bovenbeschreven analyse herhaald totdat het hele tijdsinterval in rekening

is gebracht. De waargenomen data worden dan uiteindelijk beschreven als de

som van de berekende exponentiële funkties.



DEEL 3: BESPREKING VAN DE EXPERIMENTEN

Binnen het derde deel, de bespreking van de experimenten, onderscheiden

zich twee luiken. Vooreerst worden de proefnemingen behandeld met

betrekking tot het fysisch-chemisch gedrag van americium-241 in oplossing.

De uitgangspunten hiervoor, d.w.z. het experimenteel werk dat voorafgaat

aan deze verhandeling en waarop onze experimenten zich baseren, worden

beknopt weergegeven in zoverre ze fundamentele informatie verstrekken om de

evolutie van de erop gestoelde proefnemingen en hun resultaten te duiden.

In het daaropvolgende tweede luik hebben we getracht de experimenten naar
241

de biologische beschikbaarheid van Am voor zoetwaterorganismen, zo te

presenteren dat hun logische ontwikkeling vanuit de resultaten betreffende
241

het fysisch-chemisch gedrag van Am begrijpbaar wordt. Als rode draad

doorheen de experimenten fungeren : de zuurtegraad, organische komplexatie,

kompetitieve interaktie en uiteraard de chemische karakteristieken van het

Am zelf.

De bespreking van de individuele experimenten bestaat uit de beschrijving

van de gebruikte materialen en proefopstelling, waarna de bekomen

resultaten onder de loepe worden genomen. Naast tabellen en figuren worden

tevens de algemene trends die we noteren en de statistische verwerking van

de gegevens opgenomen. In de daaropvolgende diskussie pogen we een

verklaring te vinden voor de geregistreerde waarnemingen vanuit een ruimer

fysische-chemisch en/of biologische referentiekader. De konklusie die elk

experiment besluit vermeldt tenslotte de belangrijkste bevindingen.

Nadat elk experiment op deze manier het revue passeerde worden de

belangrijkste resultaten weerhouden voor een algemene diskussie. Hierin

trachten we de resultaten uit beide luiken met elkaar te konfronteren en de

hierbij optredende gelijkenissen, eventueel diskrepanties, te duiden.

Het derde deel en daarmee ook de eindverhandeling wordt afgerond met de

slotkonklusies waarin naast een proeve tot synthese, suggesties voor verder

onderzoek zijn opgenomen. Hiermee keren we meteen terug naar het begin van
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de verhandeling en naar de uitgangspunten van het onderzoek, namelijk naar

het belang van verdere studie naar de mogelijke verbanden tussen speciatie
241

van Am in het zoetwatermilieu en zijn beschikbaarheid voor de erin

levende biota.



I. Eerste luik

Fysisch-chemisch gedrag van 241Am in oppervlaktewaters

Synopsis : Een belangrijk deel van het wetenschappelijk onderzoek naar de

radioekologie van transuranen werd gewijd aan de studie naar de speciatie

van deze radionukliden in de omgeving, of nog : de verdeling van het

element over meerdere chemische vormen en de eruit voortspruitende

verdeling over de verschillende komponenten van een ekosysteem. Aan de

basis van het belang dat men aan dit speciatieonderzoek hechtte, ligt de

veronderstelling dat de chemische vorm waarin een element in het milieu

voorkomt, de mate van beschikbaarheid ervan bepaalt voor biota, en zo het

verdere voedseltransfert. Toch vinden we in de literatuur slechts schaarse

informatie (zie deel 1) over daadwerkelijke relaties tussen de

omgevingschemie van transuranen en hun beschikbaarheid.

Uit het eerste deel bleek verder, dat de speciacie van transuranen

resulteert uit een komplex geheel van inCerakties tussen oxido-reduktie

processen, hydrolyse, anorganische en organische komplexatie. Het aandeel

van deze verschillende processen - waarvan redoxevenwichten in de omgeving
241

voor Am van minder belang zijn omdat het op enige uitzonderingen na

(Edgington, 1981a), preferentieel voorkomt in zijn trivalente vorm - wordt

bepaald door de matrix van omgevingsvariabelen die het ekosysteem

definiëren. Voornamelijk voor het zoetwatemilieu werd het effekt van

sommige van deze milieuparameters onvoldoende behandeld.

In deze studie bouwen we verder op de resultaten van experimenten

uitgevoerd door Van Keer (1979) en Thiels (1982), Thiels and Vanderborght

(1980), Thiels et al. (1979, 1984), naar het belang van de zuurtegraad en
241

anorganische komplexatie voor de speciatie van Am in het

zoetwatermilieu. Zij worden geresumeerd weergegeven in een eerste

paragraaf. Omdat het limnisch milieu gekarakteriseerd wordt door relatief

hoge koncentraties organisch materiaal in vergelijking met het mariene

milieu, werden deze voorafgaande resultaten aangevuld met onderzoek naar
241

het effekt van organische komplexatie op het gedrag van Am in een

oppervlaktewater. Door een toenemende verzuring van vele Kempische

vennetjes nemen de koncentraties toe, van een aantal metalen (waaronder



Fe en Al ) die onder invloed van de toenemende zuurcestress uit het

bodemprofiel worden uitgeloogd. Ook de invloed van de aanwezigheid van

dergelijke trivalente kat ionen op de speciatie van Am komt kort aan bod.
241

Toe slot hebben we een inventaris gemaakt van het gedrag van Am in een

twintigtal chemisch uiteenlopende oppervlaktewaters verspreid over België.

Hiermee beoogden we meer inzicht te verwerven over de interferentie van

verschillende milieuvariabelen onder meer natuurlijke omstandigheden.

Het belang dat binnen het eerste luik wordt gehecht aan de opsplitsing
241

tussen vrij opgelost en partikulair Am, spruit voort uit waarnemingen

dat Am in een waterig milieu, hoofdzakelijk voorkomt (soms meer dan 99%)

geassocieerd met gesuspendeerd materiaal of met de sedimenten. Omwille van
241

deze hoge percentages vormt de fixatie van Am op de vaste fase

mogelijkerwijs één van de belangrijkste mechanismen in het bepalen van de
241

beschikbaarheid van Am voor zoetwaterorganismen. Wordt hier nog aan

toegevoegd dat het eerste luik werd uitgevoerd met het oog op een duiding
241

van waargenomen verschillen in beschikbaarheid van Am voor de

zoetwaterspecies uit het meer uitgebreide twee luik.

1.1. Uitgangspunten: Hydrolyse en anorganische komplexatie

241
Een van de belangrijkste reakties welke Am als trivalent kation

ondergaat wanneer het in een waterige oplossing wordt gebracht is een

graduele hydrolyse. Deze hydrolyseprodukten neigen tot aggregatie en/of

associatie met de vaste fase. De aggregatie tot polymere hydroxiden

resulteert vaak in de vorming van metastabiele geladen partikeltjes welke
241

door elektrostatische interaktie vaak een hogere oplosbaarheid van Am

veroorzaken dan op basis van het oplosbaarheidsprodukt kan worden verwacht

(Allard et al., 1984).

241
De verdeling van het Am bij een gegeven zuurtegraad over verschillende

frakties (kationisch, anionisch, neutrale en partikulaire fraktie) werd

intensief bestudeerd door Thiels (1982) en wordt samenvattend weergegeven

in figuren I.1.1. en 1.1.2. Hierbij vermelden we dat Reivennen- en

Prinsenparkwater, die eveneens in onze studie gebruikt worden, als



voorbeeld werden genomen voor twee types van oppervlaktewaters die op basis

van de Am-speciatie van elkaar konden worden onderscheiden (Thiels,

1982).
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Uit de resultaten van figuur 1.1.1. en 1.1.2. blijkt dat de speciatie van
241

Am in een oppervlaktewater in belangrijke mate wordt gestuurd door de
zuurtegraad van de oplossing en bijgevolg door de graduele hydrolyse van

241
het Am. Wijzigingen in het hydrolyse patroon worden toegeschreven aan de

fysisch-chemische samenstelling van het oppervlaktewater.

241
Bij lage zuurtegraad (pH « 3.5) is het kationisch Am steeds het dominant

chemisch species (65-94%). Bij deze pH treedt geen hydrolyse op zodat de

dominante chemische vormen in oplossing het Am en Am (H^O),, zijn

(Penneman and Keenan, 1960). Bij meer alkalische pH's noteren we
241

verschillen in de speciesdistributie van het Am in beide watertypes,

mogelijk veroorzaakt door de fysich-chemische eigenschappen van het

oppervlaktewater zoals de aan- of afwezigheid van anorganische- en/of

organische liganden. In het eerste watertype, vertegenwoordigd door

Reivennenwater en gekarakteriseerd door de geringe aanwezigheid van

komplexantia, nemen we een toename van de partikelfraktie en een afname van

de kationische fraktie waar naarmate de pH stijgt. Als dominante species
2+ +

worden Am(OH) en Am(0H)2 verondersteld. In het tweede watertype (cfr.

Prinsenparkwater) registreren we eveneens een toenemend aandeel van het
241

partikulaire Am naarmate de zuurtegraad stijgt, maar de percentages

liggen signifikant lager dan in de eerste watertypes. De hogere

koncentraties aan kat- en anionen in oplossing, waarvan voornamelijk het

belang van HCO door tal van auteurs (Avogadro et al., 1980 ; Edgington,

1981a ; Cleveland et al., 1983) wordt onderkend, worden hiervoor

verantwoordelijk gesteld. Belangrijke species in oplossing bij neutrale pH

zijn op dat ogenblik Am(HC0 ) en Am(HC0 ) , samen met Am(OH) en

Am(0H)2
+.

241
Bij pH = 10 tenslotte is de hydrolysereaktie van het Am volledig en

241
noteren we in beide watertypes percentages partikulair Am van meer dan

241
90%. In tegenstelling met de partikelvorming van " Am bij een pH om en

rond neutraliteit, welke wordt toegeschreven aan pseudokolloïd vorming door

adsorptie op Fe(OH). of onzuiverheden in de oplossing, vormt de

parti^kelfraktie bij hoge pH (pH > 10)een reflexie van werkelijke

hydroxi-kolloïden aggregatie (Allard et al., 1984). De pH-afhankelijkheid

van de partikelvorming in Reivennenwater en synthetisch water mee

vergelijkbare kat- en anionensamenstelling wordt voorgesteld in figuur

1.1.3.
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Figuur 1.1.3. : Effekt van de zuurtegraad op de partikelvorming van Am

(> 0.1 jjm) na 2 uur in Reivennenwater en een synthetische

oplossing met een vergelijkbare ionensamenstelling (x + 95%

konfidentielimieten) (naar Vangenechten et al., 1984).

"From the stability constants and solubility products for inorganic

complexes of environmental interest,.., it is clear that the chemistry of

actinides in environmental aqueous systems is largely dominated by

hydroxide and carbonate complexation, considering inorganic systems only"

(Allard et al., 1984). Geruggesteund door dergelijke literatuuropgavan

werden door Vangenechten et al. (1984) experimenten uitgevoerd om, binnen

voor ons biologisch relevante omstandigheden, het effekt na te gaan van
241

HCO op de speciatie van Am. Een inbreng van NaHCO in synthetisch



water waarvan de pH 8.2 bedroeg bleek een daling van het percentage
2 A1

partikulaire Am tot gevolg te hebben (figuur 1.1.3.).
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Figuur 1.1.4. : Invloed van de NaHCO koncentratie 241
'Am• ~ ^utent racie op de

par t ike lvorming (> 0.10 urn) b i j pH 8 . 2 , 2 a 3 uur na de
2+aanvang van het experiment in synthetisch water :

0.3 mequiv.l" ; Mg + : 0.17 mequiv.l"1 ; K +

mequiv.l" ; Cl" : 0.45 mequiv.l"1 ; SO,2"

(Ca

0.13

0.65
mequiv.l + NaHCO3 in verschillende koncentraties) (naar
Vangenechten et a l . , 1984).
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In tegenstelling met het synthetisch water kan in Reivennenwater bij

dezelfde pH geen signifikant verschil in partikelvorming (95 + 6% versus 90

+ 12%) worden aangetoond na toevoeging van 5 mequiv.l NaHCO,,

waarschijnlijk veroorzaakt door een pseudokolloïde vorming op ijzerhoudend

materiaal. Wanneer het Fe uit het water werd verwijderd merkten we

inderdaad een signifikante daling van 95 + 6% naar 12 + 3% partikulair
241

Am voor een toevoeging van dezelfde koncentratie NaHCO..

Het effekt van de kat- en anionensamenstelling werd verder bestudeerd in

synthetische oppervlaktewaters (pH - 8.5) waarvan de ionensamenstelling

varieerde (Ca : 0.3 tot 2.5 mequiv.l" ; Na : 0.5 tot 5 mequiv.l" ;
- 1 2 + -1

Cl : 0.3 tot 5 mequiv.l en SO, : 0 tot 1 mequiv.l ) . Geen van de
bestudeerde kombinaties resulteerde in een signifikant verschillende
241

Am-partikelfraktie : telkens werd 3 uur na de aanvang van het experiment
241

tussen 85% en 95% van het Am in partikulaire fase (> 0.1 um)

teruggevonden.

1.2. Organische komplexatie

Het belang van organisch materiaal in zoetwaterekosystemen in het algemeen,

en het belang van humusbestanddelen in het bijzonder kwam reeds uitvoerig

aan bod in het eerste deel van deze verhandeling (§ 7.2). In verband met de

transuraanproblematiek worden voornamelijk de mogelijke gevolgen van

organische komplexatie op de mobiliteit van deze radionukliden in de bodem,

en zo op het vrijkomen van transuranen in het grond- en oppervlaktewater,

beklemtoond. Om verbanden te leggen tussen organische komplexatie en de
241

beschikbaarheid van Am voor zoetwaterorganismen dienden we daarom
241

vooreerst de invloed van deze ligandvorming op de speciatie van Am in

een oplossing, te onderzoeken.

1.2.1. Materiaal en methode

De waterige oplossingen, zowel natuurlijke als synthetische, werden voor

het gebruik gefilterd over 0.45 um (0.22 um voor de natuurlijke
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oppervlaktewaters) membraanfilters (Millipore). De huminezuren werden

geëxtraheerd uit Reivennensediment zoals beschreven in deel II. De bepaling
241

van de speciatie van Am gebeurde via de methodes beschreven in Thiels et

al. (1981) waaraan enkele wijzigingen werden aangebracht :

Er werd enkel een filtratie over een 0.01 nm membraanfilter uitgevoerd

en partikulaire fraktie werd berekend als het verschil in

radioaktiviteit tussen het gefilterde en niet gefilterde watermonster.

Het gefilterde watermonster werd opgedeeld in twee 10 ml-monsters,

waarvan het eerste achtereenvolgens een kationen- en een

anionenwisselaar doorliep en het tweede de omgekeerde weg,

anionen-kationenwisselaar, volgde. In de ionenwisselaar die eerst werd
241

doorlopen bepaalden we een gel-geadsorbeerde Am fraktie door zijn

radioaktiviteitswaarde te verminderen met de respektievelijke ionische
241„ . , .

Am frakties.

De chromatografiekolommen (0 = 0.8 cm ; lengte = 15 cm) werden gevuld met

"controlled pore glass" mikrosferen (zie deel II). Een niet voorgefilterd

watermonster van 2 ml werd over de kolom gestuurd, Na.B.O (0.02 M) en NaCl

(O.O5 M) werden gebruikt als eluens. Voor de methodes gebruikt bij de

radioaktiviteitsdetektie wordt verwezen naar het tweede deel.

1.2.2. Resultaten

241
De partikelvorming van Am toegevoegd aan gedemineraliseerd water (pH = 5

- pH = 5.5) als funktie van de tijd wordt weergegeven in figuur 1.2.1.

Nadat er 6.5 dag na de start van het experiment 5 mg.l huminezuur in
241

oplossing wordt gebracht noteerden we een signifikante daling van de Am

partikelfraktie (> 0.45 urn) van 91 + 20% naar 11 + 4% (x + 95%).
241

Terzelfdertijd maten we een verhoogde Am radioaktiviteit in oplossing.

(De pH-daling na het toevoegen van de huminezuren werd onmiddellijk

gekorrigeerd met 0.01 N NaOH). Wanneer we - enigszins vooruitlopend op de

chronologie van de experimenten (zie 1.3) - 10 dagen na de aanvang van het

experiment 1 mg Al 1 aan de oplossing toevoegen merken we dat het
241

percentage partikulair Am zich herstelt op zijn oorspronkelijke waarde

van 93 + 2% (figuur 1.2.1.).
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Figuur 1.2.1. Invloed van de toevoeging van hutninezuren (5 mg 1~ ) en

aluminium (1 mg 1~ ) op de partikulaire (> 0.45 um) 2 4 1Am
241

fraktie en Am radioaktiviteit in oplossing bij pH = 5 -

5.5.

Om een mogelijke komplexatie van Am met de huminezuren te detekteren

werd gebruik gemaakt van gelpermeatie (controlled pore

glass-chromatografie, zie deel II) (Christman and Minear, 1971 ; Cauwet,

1981). Een elutiediagramma wordt weergegeven in figuur 1.2.2. Bij 400 nm

(Danneberg, 1977) merken we het samenvallen van de absorptiepiek met de
241

radioaktiviteitspiek van Am in de frakties. In gedemineraliseerd water

zonder huminezuren daarentegen registreren we geen absorptiepiek, terwijl
241

de Am-piek nooit meer dan 3Z bedraagt van de opgebrachte radioaktiviteit

in het monster.
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Figuur 1.2.2. : "Controlled pore glass"-elutie chromatogram voor een 50 mg

1 huminezi
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-1 241
1 huminezuuroplossing (+ Am) en voor gedemineraliseerd

water (+ Weergegeven worden het percentage

absorptie bij 400 nm samen met het percentage

verschillende elutiefrakties.
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Figuur 1.2.3. : Het percentage van de totaal toegevoegde Am koncentratie

_9
(5 x 10 M) gekomplexeerd door huminezuren, als tunktie

van hun koncentratie (mg/l) na 10 dagen.
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241
Het percentage Am gekomplexeerd door huminezuren in verschillende

koncentraties, 10 dagen na de aanvang van het experiment, in

gedemineraliseerd water bij pH 5.5 - 6 wordt weergegeven in figuur 1.2.3.

Uit de figuur blijkt een stelselmatige afname van het aandeel gekomplexeerd
241

Am, naarmate de huminezuurkoncentraties toenemen. Bij

huminezuurkoncentraties van 50 mg 1 vinden we een maximale hoeveelheid,
241

452, van het Am gekomplexeerd.

241
De niet-gekomplexeerde Am fraktie werd na het doorlopen van de CPG-kolom

geanalyseerd op de aanwezigheid van een an-, kationische en partikulaire
241

Am fraktie (> 0.01 pm). De belangrijkste resultaten voor diverse

huminezuurkoncentraties in oplossing en twee natuurlijke oppervlaktewaters

worden samengevat in tabel 1.1.1. Bij hogere koncentraties organische
241

liganden worden belangrijke percentages (> 80%) van het Am geadsorbeerd

door de bovengeplaatste ionenuitwisselaar, onafhankelijk of het de kat- dan

wel de aniorienuitwisselaar betreft. In gedemineraliseerd water bedraagt

deze fraktie nog steeds 30% van de totaal opgebrachte radioaktiviteit.



Tabel 1.1.1. : Procentuele verdeling over partikulaire (> O.O1 urn), gel-geadsorbeerd,

kationisch, en anionisch Am in gedemineraliseerd water (pH « 5.5 - 6.0)

met daarin huminezuurkoncentraties variërend van 0 tot 50 mg 1 . Dezelfde

analyses werden eveneens uitgevoerd in Prinsenpark (pH « 7.5) en

Reivennenwater (pH » 6.5).

241
Am-fraktie

synthetische huminezuuroplossingen

(mg l"1)

2.5 10 20 50

Prinsenpark Reivennen

(A) partikulair

(> 0.01 um)

(B) geadsorbeerd in

bovenste ionen-

wisselaar

Som (A + B)

(C) kationisch

(D) anionisch

(E) neutraal

Totale Som

(A+B+C+D+E)

25

30

55

34

< 1

< 1

90

14

40

54

32

1

< 1

88

12

65

77

< 1

8

< 1

86

17

80

97

1

2

< 1

100

13

85

98

2

3

< 1

103

5

85

90

< 1

2

< 1

93

7

85

92

1

1

< 1

95

76

20

96

4

< 1

< 1

101

26

30

56

30

< 1

< 1

87



241
De gegevens in verband met de anionisch en neutrale Am fraktie waren

telkens te laag om significant van nul te verschillen. Voor de kationische

fraktie worden enkel signifikante waarden gemeten bij lage

huminezuurkoncentraties (0 en 1 mg 1 ) . Ook in het Reivennenwater vinden
241

we 30% van het Am terug in kationische vorm, niettegenstaande we in het

water een DOC-gehalte (Dissolved Organic Carbon) maten van 5 mg 1 . I n

tegenstelling hiermee registreren we in het Prinsenparkwater een
241

verwaarloosbaar deel van het Am in Ionische vorm. De som van het

partikulair en gel-geadsorbeerde Am (96%) is in overeenstemming met de

waarden geregistreerd in de oplossingen rijk aan huminezuren. In het
241

Prinsenparkwater is 53% van het Am gekomplexeerd met het organisch

materiaal (DOC - 8 mg 1 ) .

Voorgaande resultaten worden samen met de gegevens uit volgende paragrafen

opgenomen in de diskussie achteraan het fysisch-chemlsch luik.

1.3. Kompetitieve interaktie

Kompetitie tussen de geringe koncentraties transuranen en andere kationen

in oplossing voor de beschikbare bindingsplaatsen kan de effekten van

anorganische en organische komplexatie modifiëren (Clayton et al., 1981).
2+ 2+

In het mariene milieu werd voornamelijk het belang van Ca en Mg

aangetoond in de reduktie van de komplexatiekapaciteit van organische

liganden (Mantoura et al. , 1978). In het zoetwatermilieu, indien

blootgesteld aan verzurende omstandigheden, zijn voornamelijk de verhoogde

koncentraties trivalente kationen die worden uitgeloogd uit het

bodemprofiel van potentieel belang voor de speciatie van transuranen. Het

effekt van één dergelijk element, Al , wordt in deze paragraaf toegelicht.

Fe komt in een volgende hoofdstuk ter sprake.

1.3.1. Materiaal en methode

Verschillende koncentraties huminezuren en A1C1_ werden afzonderlijk en in

onderlinge kombinaties toegevoegd aan gedemineraliseerd water (1 liter),



waarvan de zuurtegraad op neutraal werd ingesteld. Het percentage

partikulair Am, en de vrij opgeloste radioaktiviteit werden gemeten

zoals beschreven in deel II. De bereiding van de huminezuren uit

^jdemsediment werd eveneens in dit deel opgenomen. De invloed van de

aanwezigheid van Al op de adsorptiekapaciteit van 241Am wordt verderop

beschreven (Bierkens et al., 1984; 1986a).

1.3.2. Resultaten

Het effekt van verschillende koncentraties huminezuren en Al op de totale

radioaktiviteit in het water en het percentage partikulair 2<iIAni worden

weergegeven in figuur 1.3.1.

% partikulair 2MAm
100

50

Figuur 1.3.1.

300

200

100 •

oTï lp Co
Am-radioaktiviteit m g / i Al

in het water (Bq/ml)

0.01 0.1 1.0 10.0
mg/l Al

Percentage partikulair ~~* Am en "" Am-radioaktiviteit in

het water weergegeven in funktie van toenemende

koncentraties (mg.l ) A1C1 en huminezuren. In de kurves

zijn de koncentratiewaarden van de huminezuren (mg.l )

aangeduid.
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In afwezigheid van Al merken we voor toenemende koncentraties huminezuren

een toenemende radioaktiviteit in het water. De percentages partikelvorming

nemen af bij toevoegen van huminezuren, doch zijn niet verschillend bij 10

mg 1 en 20 mg 1 . Wanneer enkel A1C1. aan het gedemineraliseerd water

wordt toegevoegd noteren we een daling van de radioaktiviteit in het water
241

met 60% en een lichte toename van het percentage partikulair Am met 10Z.

Inbreng van 10 mg 1 A1C1- aan het gedemineraliseerd water heeft een
241

koprecipitatie van Am tot gevolg. Na oproeren merken we dan ook dat 100%
241

van het initieel toegevoegde Am door de filters wordt weerhouden. In de

aanwezigheid van 10 mg 1 huminezuren resulteren toenemende koncentraties

Al in een stelselmatige daling van het radioaktiviteitsgehalte in

oplossing, terwijl de percentages partikelvorming toenemen. In de 10 mg 1

Al en 10 mg 1 huminezuuroplossing wordt dit percentage sterk beïnvloed

door het roeren van de oplossing. Het punt opgenomen in figuur 1.3.1. geeft

de radioaktiviteit in oplossing weer zonder roeren. Na roeren vinden we

100% partikelvorming. Wanneer de huminezuurkoncentraties verhoogd worden

tot-20 mg 1 vinden we voor koncentraties aan Al tussen 0.01 en 1.0 mg 1

nog een beïnvloeding van zowel de totale radioaktiviteit als van de

partikelvorming in oplossing. Opnieuw resulteert de inbreng van 10 mg 1
241

Al, in koprecipitatie van Am. De meetresultaten voor deze koncentraties

Al opgenomen in figuur 1.3.1. werden geregistreerd in een niet geroerde

oplossing. Na roeren meten we opnieuw 100% partikelvorming.

Deze resultaten kunnen volledig verklaard worden vanuit de oplosbaarheid
— 7 241

van Al (bij pH » 7: 10 M > en de kompetitie die optreedt tussen Am
-9 -4 -1

(10 M) en Al (10 tot 10 M) voor dezelfde bindingsplaatsen op de
241

huminezuren. De vergelijking van Al en Am beide klasse (a) metalen, de
inbouw van trivalente kationen in de organische liganden en de



konsekventies ervan voor de radioekologie worden besproken in de diskussie

op het einde van dit hoofdstuk.

1.4. Vergelijking van het gedrag van 2<1Am in natuurlijke oppervlaktewaters

241
Het belang van studies naar het fysich-chemisch gedrag van Am in een

oppervlaktewater situeert zich voornamelijk op het vlak van

risikoschattingen in verband met het vrijkomen van transuranen in het

milieu. Vanuit: de biologie wordt voornamelijk de vraag naar mogelijke
241

verbanden tussen de speciaeie van Am in de omgeving en zijn biologische

beschikbaarheid beklemtoond. Tot nu toe werd de invloed van geïsoleerde;
24i

milieuvariabelen op het gedrag van Am nagegaan (Van Keer, 1979 ; Thiels,

1982 ; Vangenechten et al., 1984). Een meer realistische benadering komt in
241 59

deze paragraaf aan bod, waar we het gedrag van Am en Fe in 21

Belgische oppervlaktewaters, variërende van ionenarme en zure ven- of

rivierwaters tot ionenrijke alkalische rivierwaters, werd bestudeerd

(Vangenechten et al., submitted for publication). We richtten onze aandacht

hierbij voornamelijk op de biologisch belangrijke, partikulaire (> 0.45 urn)
241 59

Am en Fe fraktie, versus de opgeloste en organisch gekomplexeerde

isotoopfrakties. Ook de externe fixatie van beide metalen op

exoskeletsegmenten van de zoetwaterkreeft Astacus leptodaatylus aan bod.

Hiermee leggen we definitief het verband met het tweede luik van deze
241

verhandeling waar de adsorptie van Am op biologische oppervlakken,
uitvoerig aan bod komt.

1.4.1. Materiaal en methode

Voor de aanvang van het experiment werden alle watermonsters gefilterd over

0.45 urn membraanfilters (Millipore). Ze werden bewaard bij 5°C voor

maximaal 1 week voor het begin van het experiment. De kationische

samenstelling werd bepaald doormiddel van plasmaemissie spektrometrie (zie

luik II). De anion- en opgeloste organische koolstofgehaltes werden gemeten
- 2-

met kolorimetrische methodes (Cl , SO, : Greenberg et al., 1980 ; DOC :

Schreurs, 1978 ; zie autoanalyser, luik II). Fluoride werd geregistreerd
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door middel van een specifieke ion-elektrode (Orion). De metingen werden

uitgevoerd onmiddellijk voor het toevoegen van de radioisotopen.

Op basis van een principale komponentanalyse (Dixon, 1974) op de

fysisch-chemische samenstelling van de oppervlaktewaters, maakten we

onderscheid tussen vier verschillende watertypes, zoals weergegeven in

tabel 1.4.1.



Tabel I.A.I. : Gemiddelde (+ S_) chemische samenstelling (mg 1 ) van 21 verschillende

Belgische oppervlaktewaters, gegroepeerd in 4 watertypes op basis van

een principale komponentanalyse (zie tekst).

Watertype A Watertype B Watertype C Watertype D

Aisne

Warche

(bovenloop)

Warche

(bovenloop)

(zijarm)

Lhomme

Reivennen

Ourthe

Warche

(benedenloop)

Amblève

Lienne

Lesse

Gette

Berwinne

Maas

Geer

Demer

Prinsenpark

Dender

Leie (Kortrijk)

Leie (Wevelgem)

Schelde

Ijzer

Konduktiviteit

(pmho/cm2)

pH

Na+

K +

Ca 2 +

Mg 2 +

Cl~

so4
2"

HCO ~

F"

DOC

Al3+

Fe3+

50 +

4.8 +

4.0 +

2.5 +

6.9 +

1.9 +

8.3 +

23 +

5.5 +

0.11 +

4.8 +

0.52 +

0.25 +

38

1.1

1.3

0.8

4.7

1.1

3.1

5

6.9

0.04

0.9

0.25

0.07

98

6.3

6.6

3.2

12

3.1

12

22

18

0.08

4.1

0.07

0.07

+ 16

+ 0.

+ 1.

+ 0.

+ 5

+ 0.

+ 2

+ 4

+ 12

+ 0.

+ 0.

+ 0.

+ 0.

2

3

9

7

02

9

02

02

360

7.

28

11

64

8.

65

72

141

0.

7.

0.

0.

1

7

5

1

02

04

+ 56

+ 0.

+ 15

+ 5

+ 14

+ 1.

+ 27

+ 17

+ 51

+ 0.

+ 4.

+ 0.

+ 0.

2

3

4

9

02

02

630

7

65

24

98

13

85

99

253

0.

7.

0.

0.

.3

5

5

02

09

+ 67

+ 0

+ 15

+ 18

+ 12

+ 2

+ 18

+ 46

+ 27

+ 0.

+ 4.

+ 0.

+ 0.

.2

25

2

02

11



Het eerste watertype verenigt vier rivierwaters en één venwater

(Reivennen), en wordt gekarakteriseerd door een lage zuurtegraad en een

lage mineraalinhoud. Verder noteren we een lage bufferingskapaciteit (HCO.

koncentraties om en rond 5.5 mg 1 ) en geringe hardheid (Ca = 6.9 mg 1

en Mg = 1.9 mg 1~ ). De koncentraties aan de trivalente kationen, Fe en

Al , zijn hoog in vergelijking met de overige watertypes. Watertype B

bestaat uit 5 oppervlaktewaters uit het oostelijk deel van België. Ze

worden gekenmerkt door een vrijwel neutrale pH en een konduktiviteitswaarde
_2

(18°C) van ongeveer 100 umho.cm . We noteren er lage Al en Fe

koncentraties : 0.07 mg 1 . Vijf van de zes oppervlaktewaters gegroepeerd

onder watertype C zijn rivierwaters ; Gette, Berwinne, Maas, Geer en Demer.

Het Prinsenparkwater betrekt zijn water via het Kempisch kanaal vanuit de

Maas. Dit watertype wordt gekarakteriseerd door een neutrale pH maar een
_2

gemiddelde konduktiviteitswaarde van 360 pmho.cm en hoge gehaltes
2+ 2+

alkalische kationen (Ca + Mg ) . In het laatste watertype tenslotte

vinden we de mineraalrijke rivierwaters uit het westelijk deel van België

verenigd. Ze worden gekenmerkt door een hoge bufferkapaciteit (250 mg HCO_

1 ) en hoge koncentraties Na en Cl .

De experimenten werden uitgevoerd in volumes van 250 ml voorgefilterd

(0.45 im) oppervlaktewater. Aan deze volumina werden vergelijkbare molaire
2A1 59 —1 241 241

koncentraties Am en Fe toegevoegd : 370 kBq 1 Am als Am (N0_),
in 3N HNO (1.3 x 10~8 mol l"1) en 340 kBq l"1 59Fe als 59FeCl, in 0.1 M

-8 -1
HC1 (1.5 x 10 mol ). De radioaktiviteitswaarden in de tekst vermeld voor
59

Fe zijn gekorrigeerd voor het kort fysisch half-leven van dit

radionuklide. De pH van de oplossingen werd met 0.1 N NaOH ingesteld op de

oorspronkelijke pH van de oppervlaktewaters zoals ter plekke gemeten. Deze

originele pH bedroeg tussen pH 6 en pH 7.6 voor alle oppervlaktewaters, met

uitzondering van drie natuurlijk zure waters : Warchewater, water afkomstig

van een zijarm van de Warche, en Reivennenwater. Na een periode van 5 dagen

waarin de pH wanneer noodzakelijk werd ingesteld op de exakte waarde,

werden per oppervlaktewater 5 exoskeletdeeltjes in de oplossing gebracht om
241 59

de adsorptie van Am en Fe te meten op biologische strukturen. De wijze

waarop deze carapaxen worden aangebracht wordt uitvoerig beschreven in Luik

2, (§ II.3.A.). We wijzen er hier slechts op dat de carapaxdeeltjes werden

opgevuld met paraffine om de interaktie van beide radionukliden enkel tot
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de buitenzijde te beperken. Na 10 dagen worden de exoskeletdeeltjes uit de

oplossing gehaald, zorgvuldig gespoeld en hun radioaktiviteit gemeten. Op

hetzelfde ogenblik werd eveneens de radioaktiviteit in het water (2 ml

watermonsters), het percentage partikelvorming (10 ml watermonsters) en het
241 59

percentage gekomplexeerd Am en Fe bepaald. De methode voor de

radioaktiviteitsdetektie en meting van de partikelfraktie, wordt beschreven
241 59

in deel 11. De gekomplexeerde f raktie van het Am en Fe werd bepaald

door middel van gelfiltratie chromatografie waarin Sephadex G-50 als vaste

fase werd gekozen. Als eluens gebruikten we gedemineraliseerd water om de

mogelijk labiele evenwichten tussen het radionuklide en de organische

liganden zo min mogelijk te beïnvloeden. De kolommen werden gespoeld door 2

ml 1% EDTA oplossing over de kolom te sturen. Een typisch elutieprofiel
241 59

vertoont een Am en Fe piek die samenvalt met een ÜV absorptiepiek bij

400 nm, gespreid over een 5-tal elutievolumes (2 ml) en is gesitueerd bij

het "void-volume" van de kolom. Integratie van de radioaktiviteit voor elk

isotoop in deze elutievolumes en uitgedrukt voor het totale watervolume,
241 59

leverde ons de percentages gekomplexeerd Am en Fe.

241 59
Het geadsorbeerde Am en Fe op de carapaxdeeltjes wordt uitgedrukt als

een "volume-based" koncentratiefaktor (VCF) : radioaktiviteit/mm2 van de

carapax gedeeld door de radioaktiviteit/ul water. De exoskeletdeeltjes

werden na het experiment afzonderlijk gewogen en de VCF berekend als waren

het vlakke blaadjes met uniforme dikte van 1 mm en een gemiddeld gemeten

oppervlak (Digitizer M0P/AM03, Kontron) van 3800 mm2 g~ (S = 500
— 1 x

mm2.g ) .

1.4.2. Resultaten

?41
De bepalingen van de partikulaire, gekomplexeerde en geadsorbeerde " Am en
59

Fe fraktie voor de vier watertypes worden samengevat weergegeven in tabel
1.4.2.
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Tabel 1.4.2. : Gemiddelde (+ S ) waarden van de partikulaire,
x 241 59

gekomplexeerde en geadsorbeerde Am en Fe fraktie voor

21 verschillende oppervlaktewaters gegroepeerd in vier

watertypes op basis van een principale komponentanalyse (zie

tekst).

241
partikulair Am

59Fe

241
gekomplexeerd Am

59Fe

volume-based

koncentratiefaktor
241.

Am
59Fe

17

15

80

78

25

18

A

+ 2

+ 2

+ 7

+ 7

+ 16

+ 12

32

29

74

69

58

38

Watertype

8

+ 13

+ 13

+ 2

+ 4

+ 21

+ 15

41

42

63

56

76

34

C

+ 20

+ 16

+ 13

+ 7

+ 29

+ 14

67

56

66

60

25

24

D

+ 27

+ 27

+ 16

+ 13

+ 8

+ 6

Koncentreren we ons eerst op de partikulaire fraktie, dan blijken er zowel
241 59 241

voor Am als Fe in watertype A de geringste (17% voor Am en 15% voor
59

Fe) percentages partikelvorming voor te komen. Over watertype B, C tot D
noteren we een stelselmatige toename van deze partikelfraktie tot 67% en

241 59
56% voor Am, respektievelijk Fe, in het laatst vermelde watertype.

Trachten we de vroegere waarnemingen op geïsoleerde milieuvariabelen, ter

verklaring van de in dit experiment waargenomen partikelvorming te

integreren, dan dienen we in eerste instantie de pH-afhankelijkheid in

rekening brengen. Uit de experimenten van Thiels (1982) en

literatuurgegevens (Allard et al., 1984) bleek een graduele hydrolyse en
241

ermee gepaard gaande stijgende percentages partikulair Am, naarmate de

pH in oplossing steeg. Dit stelselmatig hydrolyseproces wordt in de



literatuur eveneens beschreven voor andere trivalente kationen zoals Al

en Fe + (Baes and Mesmer, 1976 ; Burrows, 1977 ; Stumm and Morgan, 1981).

Dit lijkt in overeenstemming met de g. Jbaliserende benadering uit tabel

1.4.2. : een toename van de zuurtegraad van watertype A naar watertype C en
241 59

D resulteert in hogere percentages partikulair Am en Fe. Multivariate

korrelatieanalyse (Dixon, 1974) op de 21 oppervlaktewaters bevestigt deze

positieve korrelatie (P < 0.05) tussen pH en partikelfraktie voor beide
241

isotopen. Toch bleek reeds eerder dat de hydrolyse van Am gewijzigd kan

worden door de aanwezigheid van komplexantia en/of kompeterende kationen.

Een blik op tabel 1.4.1. leert ons dat de voor de transuraanspeciatie als

belangrijk erkende anorganische komplexantia HCO, en F , maar ook het DOC
2+ 2+

gehalte en de Ca en Mg koncentraties toenemen van watertype A naar

watertype D. Dezelfde multivariate korrelatieanalyse leert ons signifikant
241 59 2+

negatieve korrelaties tussen de partikulaire Am en Fe frakties en Ca
2+ — + + —

en Mg (P < 0.01), met HCO_ (P < 0.01), de makroelementen Na , K en Cl
(P < 0.05) en de konduktiviteit van het watertype (P < 0.001). Toenemende

koncentraties aan an- en organische komplexantia zal dan ook deels
2+

gekompenseerd worden door een toenemende kompetitie met voornamelijk Mg
2+

en Ca (Mantoura et al., 1978). Uit tabel 1.4.2. blijkt dan ook dat

niettegenstaande minder komplexantia in watertype A aanwezig zijn dan in de
241

overige watertypes, toch de V langrijkste percentages Am (80 + 7%) en
59

Fe (78 + 7%) worden gemeten. Deze percentages nemen stelselmatig af tot

(66 + 16)% en (60 + 13)% voor Am en Fe respektievelijk in type D

water. Omdat kompetitie en komplexatie interageren kan in dit experiment

geen signifikante korrelatie berekend worden tussen de initieel gemeten DOC -

waarden in het oppervlaktewater en de percentages gekomplexeerd

radionuklide.

Belangrijk voor radioekologische modellen en risikoanalyses is de hoge
59 241

korrelatie tussen het gedrag in oplossing van Fe en Am, omdat we op

deze manier een vergelijking kunnen maken tussen een stabiel metaal dat in

evenwicht is in natuurlijke ekosystemen en een artificieel element met een

identiek metaalkarakter (klasse (a) karakter voor de trivalente

oxidatietoestand van ijzer) dat slechts in de laatste decennia in het

milieu werd geïntroduceerd. Deze hoge mate van gekorreleerd zijn tussen
241 59

Am en toegevoegd Fe geldt zowel voor het percentage partikelvorming en
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de mate van komplexvorming. De stoechiometrische relatie tussen de molaire
241 59

koncentraties > 0.45 nm partiekelfraktie van Am en Fe wordt

weergegeven in figuur 1.4.1. We noteren een signifikante korrelatie (r =

0.553 ; P < 0.001) tussen 41Am en Fe welke een 3/4 (Am/Fe) relatie

aantoont y = 0.4 + 0 . 7 5 x (y " nmol 1 partikulair Am, x « nmol 1
59

partikulair toegevoegd Fe) met een richtingscoefficient verschillend van
241 59

1, wat er op wijst dat het Am de kolloïdevorming van Fe volgt.
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241 -1
Figuur 1.4.1. : Relatie tussen de partikulaire Am fraktie (nmol 1 ) en

59 _i
de partikulaire fraktie toegevoegd Fe (nmol 1 ) in een

reeks voorgefilterde oppervlaktewaters.
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Eenzelfde signifikante korrelatie werd berekend voor de organisch
241 —1

gekomplexeerde Am-fraktie (nmol 1 ) (y) en de organisch gekomplexeerde

59Fe (x) fraktie (nmol l"1) : y = 0.85 + 0.75 x, met r = 0.880, P < 0.001

(figuur 1.4.2.) De stoechiometrische relatie tussen Am en Fe blijkt

dezelfde (3/4) als deze berekend voor de partikulaire fraktie.

Organisch gekomplexeerd
241Am <x 10 mol/l)

.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0

Organisch gekomplexeerd
5 9Fe (x 10-9 mol/l)

Figuur 1.4.2. : Relatie tussen de organisch gekomplexeerde ^ Am fraktie
-1 59

(nmol 1 ) en de organisch gekomplexeerde Fe fraktie
(nmol 1 ) in een reeks voorgefilterde oppervlaktewaters.
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De geregistreerde koncentratiefaktoren voor geïsoleerde exoskeletsegmenten

variëren tussen KF « 13 en KF » 14, waaruit blijkt dat de fysisch-chemische

eigenschappen van een oppervlaktewater de bioadsorptie met nagenoeg een

faktor 10 kunnen wijzigen. (Correlaties die werden berekend tussen deze VCF

en de verschillende chemische parameters in het totale aanbod aan

oppervlaktewaters leverd ons echter geen enkele signifikante korrelatie (P

> 0.05) met een van deze parameters. Dit in tegenstelling met de globale
241

opname van Am bij de poelslak Lyrmaea stagnatie, die voor 52 a 69%

bepaald wordt door extern geadsorbeerd iswuoop, en waar een signifikant

inverse korrelatie (r » - 0.9000) werd berekend tussen deze globale opname
241

van Am en de totale ioneninhoud van zes verschillende oppervlaktewaters

(Thiels, 1982 ; Thiels et al., 1984). Ook verderop in deze verhandeling zal

voor geïsoleerde parameters zoals pH, humuszuurkoncentraties en

koncentraties trivalente kationen een inverse korrelatie met de
241

bioadsorptie van Am worden aangetoond (Bierkens et al., 1984, 1986a).

Het blijkt dus uit dit experiment op natuurlijke oppervlaktewaters, dat de

kennis van geïsoleerde parameters of in groep afgezonderde

milieuvariabelen, niet voldoende is om meer komplexe fenomenen te

verklaren.
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Figuur 1.4.3. : Relatie tussen geadsorbeerd Am fraktie (x 10 mol

mm ) en de geadsorbeerde fraktie toegevoegd Fe (x
-13 -2

10 mol mm ) op geïsoleerde exoskelet delen van Astaaus

leptodactylus in verschillende oppervlaktewaters.



241
In figuur 1.4.3. wordt de relatie weergegeven tussen geadsorbeerd Am en

59
toegevoegd Fe. Tussen beide geadsorbeerde radionuklidenfrakties werd een

signifikante korrelatie berekend : y - 0.31 + 1.25 x met r - 0.79 ; P <

0.001. De helling is niet signifikant verschillend van 1.00 waaruit een

stoechiometrische 1/1 relatie tussen Am en Fe mag worden verondersteld.

241
In konklusie kan men stellen dat de verdeling van Am over een aantal

biologisch belangrijke frakties in natuurlijke oppervlaktewaters slechts

ten dele kan verklaard worden vanuit studies naar het effekt van

geïsoleerde milieuvariabelen zoals pH, anorganische en organische
241 59

komplexatie. Belangrijk is echter dat, toevoegen van Am en Fe aan deze

uiteenlopende oppervlaktewaters steeds in een hoog-signifikant gekorreleerd

gedrag van beide isotopen resulteert. Hierdooi is het mogelijk om gedrag
241

van Am op langere termijn te voorspellen vanuit het intens bestudeerd

geochemisch gedrag van ijzer in ekosytemen.

1.5. Diskussie

241
De speciatie van Am in de omgeving werd binnen de kontekst van dit

eindwerk voornamelijk behandeld in funktie van de mogelijke effekten ervan

op de biologische beschikbaarheid van dit transuraanelement voor

zoetwaterorganismen. Vandaar dat aanzienlijk belang werd gehecht aan de
241

associatie van Am met partikulair materiaal en de invloed van een aantal
241

milieuvariabelen hierop. De kolloïdenvorming van Am of de fixatie van
241

Am op zwevende adsorptiekernen kan immers de oplosbaarheid en het
241

transport van Am, maar ook zijn direkte beschikbaarheid vanuit het water

sterk beïnvloeden. Noch de methodes gebruikt bij het bepalen van de

partikulaire Am-fraktie, noch de keuze van de bestudeerde partiekelfrakties

zijn vrij van kritiek. De meest fundamentele kritiek situeert zich op dit

laatste vlak, omdat er geen enkele biologische evidentie bestaat voor de

keuze van 0.45 ym als afmeting voor de meest frekwent bestudeerde

partikelgrootte. Tot nu werd slechts in éénenkele studie een korrelatie

gevonden tussen deze 0.45 um partiekelfraktie en de mate van
241

beschikbaarheid van Am voor de "filter-feeding" mollusk Unio pictorum

(Bierkens et al., 1981). Wel worden bij sessiele primaire konsumenten



hogere koncentratiefaktoren genoteerd dan voor korresponderende vrij levende

organismen van hetzelfde trofisch niveau (Guary and Fraizier, 1977). Als

onderliggend mechanisme wordt ook hier het wegvangen van in suspensie

zijnde partikels verondersteld, temeer daar de opname van transuranen bij

meer passieve organismen zoals zeeanemonen (koncentratiefaktor voor Pu »

165) signifikant lager ligt dan voor gespecialiseerde "filter-feeders"

zoals ascidiaceën (KF - 785), zeepokken (KF - 503) en sponzen (KF - 1370)

(Guary and Fraizier, 1977). Niettegenstaande onderzoek naar de partikulaire
241

Am-fr£ktie belangrijk kan zijn voor een beter begrip van zijn

beschikbaarheid voor (tenminste een aantal) aquatische organismen, dient

men weg te evolueren van de bepaling van transuraanspecies in oplossing

uitsluitend gebaseerd op instrumentele of operationele kriteria. Hiertoe

dient men binnen het radioekologisch onderzoek, uitgaande van de biologie

van dierspecies, tot een meer interdisciplinaire aanpak te komen. Enkel op

die manier kan omgevingschemie resultaten aandragen met hoger biologische

implikaties (Bierkens and Vanderborght, submitted).

241
De percentages Am in partikulaire fase, zo bleek uit de besproken

experimenten, bereiken zelf in synthetisch bereid water vaak waarden van

80% en meer. Tegen dergelijk hoge percentages werd gefulmineerd door Fisher

(1985) waarbij meteen ook de methode gebruikt voor de bepaling van de
241

partikelfraktie van Am in vraag werd gesteld. Beneden pH » 8, zo stelt
241

Fisher (1985), kunnen vergelijkbaar hoge percentages Am slechts

verklaard worden door het gebruik van niet nagespoelde cellulosefilters

(Millipore). Vooreerst blijkt het type van de aangewende filters van
241

aanzienlijk belang. Hierbij is de adsorptiekapaciteit van Am

doorslaggevend. Bij gebruik van de uiterst dunne nuclecpore filters

(ontstaan door neutronenbombardement met als gevolg een klein oppervlak

beschikbaar voor adsorptie) noteert de auteur lagere percentages
241

partikulair Am, dan wanneer hij Millipore filters gebruikt, die

gekarakteriseerd worden door een driedimentionaal netwerk van
241

cellulosefilamenten en bijgevolg een groot adsorptieoppervlak voor Am

ter beschikking stellen. Verder bekritiseerd Fisher (1985) ook het gebruik

van een dubbele filtratietechniek, waarbij de onderfilter als maat voor het
241

geadsorbeerde Am fungeert en voor de radioaktiviteitswaarde op de

bovenfilter wordt afgetrokken om de partikelfraktie te bepalen. Als



alternatief wordt het naspoelen van de filter met gedemineraliseerd water

aanbevolen. Dergelijke diskussie kan slechts opgelost worden door het

gebruik van een derde onafhankelijke methode (o.a. laserdifraktie), vermits

ook op de resultaten van Fisher (1985) belangrijke aanmerkingen kunnen

worden gemaakt, waarvan het mogelijk verschuiven van het evenwicht tijdens

het naspoelen door de grotere volumes die hierbij worden gebruikt, niet de

geringste is.

Met de opmerkingen uit voorgaande paragrafen in het achterhoofd worden

enkele cijfers» beschikbaar uit de literatuur, aangehaald. Hieruit mag

eenzelfde variabiliteit blijken tussen verschillende oppervlaktewaters

onderling als deze welke in onze experimenten werd bepaald. In Lake

Michigan werd ongeveer 10% van het aanwezige ' Pu aangetroffen in

partikulaire vorm (> 0.45 pm) (Wahlgren and Marshall, 197A). Edgington et
239 240

al. (1976) daarentegen noteerden eveneens voor Pu, waarden tussen 2%

en 4% voor de > 0.45 urn partikelfraktie in hetzelfde oppervlaktewater. In

een uitgebreide studie op een grote groep Noord Amerikaanse meren vinden we

voor ' Pu dan weer cijfers partikulair (> 0.45 um) radionuklide

vermeld tussen 3 en 53% (Wahlgren and Orlandini, 1982). Nelson and

Orlandini (1986) rapporteren voor dezelfde watertypes tussen 6 en 70% van
241

het geregistreerde Am geassocieerd met de partikulaire fase (> 0.45 um).
241

Ook in laboratoriumexperimenten waarin Am werd toegevoegd aan

voorgefilterd (> 0.45 um) oppervlaktewater, werd een grote variabiliteit in

partikelvorming (> 0.45 um) genoteerd. Bij Murray and Fukai (1975) werd bij
241

een pH = 8 (cfr. Fisher, 1985, uit vorige paragraaf) tot 97% van het Am

in partikulaire vorm aangetroffen 1 dag na de aanvang van het experiment.
241

Bij Thiels (1982) tenslotte vinden we percentages partikulair Am (> 0.45

urn) vermeld variërend tussen 20 en 80% in 6 verschillende watertypes

eveneens 1 dag na het toevoegen van het isotoop.

241
Niettegenstaande de grote variabiliteit in het speciatiegedrag van Am in

de vergelijking van 21 verschillende Belgische oppervlaktewaters niet

volledig kon verklaard worden vanuit individuele milieuparameters, bleken

variabelen zoals de zuurtegraad en organische koncentraties een belangrijke

rol uit te oefenen. Het effekt van dergelijke geïsoleerde

milieuveranderlijken werd meer systematisch nagegaan in voorafgaandelijke



- 133 -

experimenten (Thiels, 1982 ; Vangenechten et al., 1984). Hieruit bleek de

dominante rol van de pH in de oplossing en de eruit resulterende hydrolyse
241

van Am. Zo noteerde men een graduele toename van het hydrolyseproces bij

stijgende pH en een toenemende tendens tot enerzijds vorming van polymere

hydroxides en anderzijds een verhoogde fysische adsorptie op gesuspendeerd

materiaal (Allard et al., 1984). Samenvattend vinden we bij deze auteur

vermeld dat de aard van de gevormde partikels bij hoge pH een illustratie

is van de vorming van hydroxidekolloiden, in tegenstelling tot de
241

Am-partikels rond pH - 6-8 welke dienen begrepen te worden als
241

pseudokolloïden van Am met gesuspendeerd materiaal enerzijds en/of met

andere hydroxides (zoals Fe(OH) ) anderzijds. De hoogste adsorptie vinden

we bij een pH boven 5-6 met een maxium rond pH =« 7-8. De vorming van

metastabiele polymere hydroxikolloïden vaak gekarakteriseerd door een netto
241

lading, kan resulteren in een verhoogde oplosbaarheid van het Am door

onderlinge elektrostatische afstoting (Allard et al., 1984).
i

Het graduele proces dat optreedt bij toenemende pH kan gewijzigd worden

door de aanwezigheid van anorganische en organische komplexantia enerzijds,

en in kompetitie tredende kationen anderzijds. Bij de anorganische

komplexantia wordt in het biologisch relevante pH gebied rond pH 7-8, de

dominante rol van HCO. door tal van auteurs onderkend (Avogadro et al.,

1980 ; Edgington, 1981a ; Cleveland et al., 1983). In de experimenten van
241

Vangenechten et al. (1984) werd een signifikante daling van de Am
241

partikelfraktie genoteerd. Deze vermindering van het partikulaire Am met

toenemende koncentraties HCO_ kan worden verklaard door een toenemende

kompetitie tussen OH en HCO. voor de komplexatie. Zo beschrijven Allard
2-

et al. (1984) voor hoge pH waarden (wanneer CO. dominant wordt in
241 +

oplossing) de belangrijkste anorganische Am-species als : AmCO ,

Am(CO 3) 2" , AmOH2+ en Am(0H)2
 +.

Het belang van organisch materiaal voor het limnisch milieu werd reeds een

aantal maal onderstreept en het aandeel van huminezuren hierin toegelicht

in § 7.2. (Deel I). Aan de rol van huminezuren in de komplexatie en

mobilisatie van transuranen werd binnen het radioekologisch ondezoek,

voornamelijk bodemonderzoek, reeds heel wat aandacht besteed (Clayton et

al., 1981 ; Sibley and Alberts, 1984 ; Sibley et al., 1984 ; Nelson et al.,



1985). Of dergelijke komplexatie met organische liganden eveneens een

verhoogde dan wel gereduceerde biologische beschikbaarheid van

transuraanelementen tot gevolg heeft werd echter niet onderzocht. Vooraleer

we deze relatie onderzoeken (Luik II), dienden we eerst een beter inzicht

te verwerven van het effekt van huminezuren op - vanuit biologisch
241

standpunt - potentieel belangrijke Am frakties. In de experimenten namen
241

we een hoge kapaciteit waar van de huminezuren om Am te komplexeren met

een maxium van 45% voor koncentraties van 50 mg/l huminezuren in oplossing.
241

Terzelfdertijd werden lagere percentages partikulair Am (> 0.01 ym)
241

gevonden naarmate meer Am gekomplexeerd werd op de huminezuren. In het

experiment waarin verschillende Belgische oppervlaktewaters met elkaar
241

werden vergeleken bleek tussen 40% en 90% van het totale Am in oplossing

gekomplexeerd op organisch materiaal. Toch zou wanneer we ons baseren op de
241

stabiliteitskonstanten vermeld in de literatuur voor Am-humaat komplexen

(log 6 = 6.8, Bertha and Choppin, 1968 ; log 6 = 8.1, Torres, 1982)
241

nagenoeg 100% van het Am onder normale omstandigheden gekomplexeerd

dienen te zijn met de organische liganden. Hieruit blijkt dat

supplementaire faktoren zoals kompetitie met andere kationen of liganden in

oplossing met het komplexatieproces interfereren. Zo merken we uit de
241

resultaten (Tabel 1.4.2.) dat de komplexatie van Am afneemt naarmate de
2+ 2+ -

Mg , Ca , HCO koncentraties toenemen niettegenstaande de totale

koncentraties opgelost organisch koolstof in het water eveneens toenemen.

Het belang van HCO werd reeds in een voorgaande paragraaf toegelicht, de
2+ 2+

kompetitie van ondermeer Ca en Mg worden behandeld door Mantoura et al.

(1978) en Clayton et al. (1981).

241
In onze experimenten werd kompetitie van Am en andere trivalente

3+
kationen toegelicht aan de hand van Al , een metaalion dat door een steeds

voortschrijdende verzuring in een aantal zoetwaterekosystemen in

belangrijke koncentraties (tot 9 mg/l Al werd geregistreerd in enkele

Kempische vennen) voorkomt. Het grote vermogen van trivalente kationen om

komplexen te vormen met anorganische en organische molekulen is bekend uit

de literatuur (Baes and Mesmer, 1976 ; Burrows, 1977 ; Stumm and Morgan,

1981). Bij Da Silva and Williams (1976) vinden we de preferentiële binding

van trivalente kationen met de R0 -groepen (enol, fenol,..) van organische

molekulen in oplossing ten overstaan van liganden zoal OH en 0*" in het



water, uitvoerig beschreven. Bij intermediaire koncentraties aan

huminezuren (10 mg/l) noteerden we in onze experimenten een stelselmatige

daling van de radioaktiviteit in het water bij toenemende koncentraties Al,

terwijl de percentages partikelvorming daarentegen toenemen. Belangrijk is

eveneens dat bij hogere koncentraties Al (10 mg/1) steeds koprecipitatie
241

van Am en Al optreedt. De pseudokolloïdevorming van Am op Al-hydroxide

aggregaten is overigens een alternatief verklaringsmodel voor onze

experimentele waarnemingen. Omdat het laboratorium niet in staat was

(gekontamineerde !) monsters op hun Al-inhoud te testen blijven beide

verklaringen plausibel, en vinden ze waarschijnlijk beide in oplossing

plaats. Wanneer we voortgaande op onze resultaten het effekt van verzuring

op het transuraangedrag willen interpreteren, dan lijkt bij wijze van

eerste inschatting, een dalende pH (gereduceerde oplosbaarheid van

huminezuren) en een toenemende uitloging van Al (verhoogde oplosbaarheid

van Al in het oppervlaktewater resulterend in een hogere

pseudokolloïdevorming en precipitatie van Am), geen supplementaire

ongunstige faktor voor de transuraanproblematiek.

Belangrijk voor verder radioekologisch onderzoek is de hoge mate van
59 241

korrelatie die in de experimenten werd gevonden tussen Fe en Am, zowel

wat de partikulaire, de gekomplexeerde als de geadsorbeerde fraktie

betreft. Door zijn natuurlijk voorkomen heeft ijzer immers in de meest

ekosystemen een evenwicht bereikt, wat ons toelaat extrapolaties voor het
241

gedrag van Am in de omgeving tot op zekere hoogte te baseren op

dergelijk intensief bestudeerd en niet-toxisch metaalion. Belangrijk is
241

eveneens dat Am inderdaad ingepast lijkt te kunnen worden binnen een

ruimere klassifikatie van metaalionen gesteund op hun bindingskapaciteit

met anorganisch en organische liganden, waardoor zijn gedrag een hogere

graad van voorspelbaarheid verkrijgt. Als klasse (a) metaal kan op deze

manier niet enkel het analoge gedrag van andere trivalente klasse (a)

metalen zoals Al of Fe als referentie fungeren, maar kan ook lering

getrokken worden uit de tegengestelde eigenschappen van klasse (b) metalen.

Op deze tegenstelling tussen metaalionen wordt in het tweede luik, het
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241
gedrag van Am in biologische systemen, verder ingegaan. De centrale

241
vraag hierbij blijft steeds in welke mate Am als volkomen anthropogeen

element gexnkorporeerd dan wel geëlimineerd wordt in biologische cykli.
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II. Tweede luik
Biologische beschikbaarheid van 241Am voor zoetwaterorganismen

11.1. Oriënterende fase

Synopsis : Zoals reeds aangehaald in de inleiding werd het onderzoek naar
241

de biologische beschikbaarheid van Am tot voor kort voornamelijk

toegespitst op het mariene milieu. Daarom werd in een eerste oriënterende

fase in de hierna beschreven experimenten een inventarisatie gemaakt van de
241

opname van Am voor een aantal frekwent in onze oppervlaktewaters

voorkomende diersoorten. In eerste instantie beoogden we hiermee nieuwe
241

inzichten te verwerven in het voedselketentransfert van Am in het

zoetwatermilieu. Inzichten die eveneens aangewend kunnen worden bij

risikoahalyses in verband met het mogelijk vrijkomen van transuranen in het

limnisch milieu, dat omwille van een heroriëntatie in de opties voor

radioaktieve afvalberging voor de ganse milieuproblematiek aanzienlijk aan

belang wint.

Binnen deze 'probleemstelling komen achtereenvolgens interfylum en

intrafylumverschillen aan bod. Hiertoe werden proefdieren uit zoveel

mogelijk verschillende fyla in het experiment betrokken. Voor de

intrafylumverschillen werd de voorkeur aan een aantal slakkensoorten

gegeven, omdat ze tesamen met gegevens uit voorgaande experimenten

(Bierkens, 1981 ; Bierkens et al., 1981) en literatuurgevens (Thiels,

1982 ; Thiels et al., 1984) een vrij nauwkeurig overzicht van het fylum

Mullusca in het zoetwatermilieu toelieten. In beide experimenten werd enkel
241

de direkte beschikbaarheid van het Am vanuit het water nagegaan, zodat
241

verschillen in opname van Am toe te schrijven aan het trofisch niveau

van de respektievelijke dieren, werd geëlimineerd.
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241
1.1. Interfylum verschillen voor de beschikbaarheid van Am

De experimenten werden uitgevoerd in kontainers gevuld met 30 liter

leidingwater waarvan de radioaktiviteit 185 kBq/1 bedroeg. De organismen

werden binnen regelmatige tijdsintervallen bemonsterd, gespoeld en op hun

radioaktiviteit gehalte getest. Voor een karakterisatie van de gebruikte

dierspecies en de methodes gebruikt bij de radioaktiviteitsbepaling wordt

verwezen naar deel II.

241
De belangrijkste resultaten voor de Am opname bij de verschillende

diersoorten als funktie van de tijd worden weergegeven in figuur 1.1. Voor

sommige diersoorten werden te weinig exemplaren verzameld zodat ze op één-

enkel tijdstip werden bemonsterd.
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Figuur 1.1. : Koncentratiefaktoren (x + 95%) voor verschillende

zoetwaterorganismen in funktie van de tijd (dagen). 1 =

H-isgurnus fossilis, 2 = Gasterosteus aouleatus, 3 = Cobitis

taenia, 4 = Herpobdella oetoeulata, 5 = Hydrophylus

aarabotdes, 6 = Dytisaus marginalis, 7 = Sphzeriurn laeustre,

8 = Haliplus rufieollis, 9 = Asellus aquaticus, 10 = llepa

rubra, 11 = Valvata pisainalis, 12 = Stenophylax sp.
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Uit figuur 1.1. blijkt vooreerst de grote verschillen tussen dierspecies
241

onderling in hun vermogen Am op te nemen. Wanneer we de grafiek opdelen

in de drie grootteordes welke de koncentratiefaktoren bestrijken, kunnen we

grosso modo twee groepen onderscheiden : de diersoorten welke

gekarakteriseerd worden door koncentratiefaktoren binnen en op de limiet

van het interval KF - 1-10, en deze welke zich situeren binnen de KF -

1O2-1O3. Voor eenenkele diersoort, Hydrophylus caraboïdes werden

intermediaire koncentratiefaktoren genoteerd. Tot de eerste groep behoren

de kleine modderkruiper (Cobites toenia), de grote modderkruiper (Hisgurnus

fossilis) en de driedoornige stekelbaars (Gastevosteus aeculeatus), alle

drie behorend tot het Fylum Chordata, maar ook de invertebraat Herpobdella

ootoaulata als vertegenwoordiger van de Hirudinea. In bovenste regio vinden

we alle vertegenwoordigers van het Fylum Mollusca (.Sphaerium lacustve,

Valvata pisainalis), het Fylum Arthropoda (Asellus aquatieus, Nepa zubra,

Haliplus rufieollis, Dytiseus marginalis en Stenophylax sp.).

Omdat diersoorten uit heel erg uiteenlopende taxonomische groepen zoals

vissen en bloedzuigers toch gekenmerkt worden door een gelijkaardig
241

vermogen om Am op te nemen, en het radionuklide bovendien enkel vanuit

het water beschikbaar was waardoor de invloed van het trofisch niveau werd

geëlimineerd, werd gezocht naar een gelijkaardig opnamemechanisme voor de

gegroepeerde organismen. Het meest voor de hand liggend hierbij is de
241

oppervlaktesorptie van het Am op de buitenzijde van de organismen. Zo

blijken inderdaad alle diersoorten in het topgedeelte van de grafiek

exoskeletstrukturen te bezitten. De hoge affiniteit van transuranen in het
241

algemeen en Am in het bijzonder, voor gekalsifieerde strukturen werd

beschreven door Guary and Fraizier (1977) en Shanbhag and Morse (1982). In

de benedenregio van de grafiek worden de organismen gekarakteriseerd door

een mukeus karakter van het epiderm. Niettegenstaande deze mukuslaag als

ionenuitwisselaar kan fungeren voor transuraanelementen (Vaughan and
'41

Strand, 1972) , wat dan ook resulteert in koncentraties aan Am in

organismen die enkele malen hoger liggen dan in het omringende water, is

het vermogen van deze uitwendige oppervlakken om transuranen te akkumuleren

aanzienlijk lager dan bij gekalsifieerde exoskeletstrukturen. De positie

van HydfophyZus caraboïdes, behorend tot de Coleoptera en bijgevolg in het

bezit van een cuticula, hoeft niet problematisch te zijn wanneer we de



levenswijze van dit dier in beschouwing nemen. Op deze levenswijze, op de

vergelijking met literatuuropgaven en op de konsekwenties van bovenvermelde

bevindingen voor modellen ontwikkeld voor risikoschattingen, wordt dieper

ingegaan in de diskussie, nadat de experimenten naar de
241

intrafylumverschillen kwa Am-opname bij Mollusca werden toegelicht.

241
1.2. Intrafylum verschillen voor de beschikbaarheid van An

Van de drie opnameroetes welke bij akwatische organismen in aanmerking

komen voor de opname van transuranen - direkte akkumulatie vanuit het

water, overdracht van radioaktiviteit via sedimenten en ingestie van

gekontamineerd voedsel - werden in vorig experiment de twee laatste

geëlimineerd. Toch bleken er belangrijke verschillen op te treden tussen
241

diersoorten onderling, waarbij species met exoskeletstrukturen, het Am

in hogere mate akkumuleerden. De daadwerkelijke opname binnen het dier werd
241

overschaduwd door de hoge oppervlakteadsorptiewaarden van Am bij deze
241

organismen. Om het aandeel van deze reële assimilatie van Am vanuit het

water toch te achterhalen werd een dierfylum uitgekomen waarvan de meeste

vertegenwoordigers een exoskelet bezitten, maar toch door een voldoende

grote spreiding in niche en fysiologie, gekenmerkt worden. Het Fylum

Mollusca beantwoordt aan deze normen en bood bovendien het voordeel dat

vergelijkingsmateriaal zowel uit voorgaande experimenten (Bierkens et al.,

1981) als uit literatuurgegvens kon worden opgediept.

In de experimenten werden drie nauw verwante pulmonate gastropoda

bestudeerd : Lynmaea peregra, de posthoorn (Planorbis oorneus) en de

schijfhoorn (Anisus planorbis). Verder werd de invloed van twee
241

oppervlaktewaters, die een verschillende speciatie van Am in de
241

oplossing bewerkstelligen, op het opnameproces van Am nagegaan. De keuze

viel op een vijverwater (Prinsenpark) en een venwater (Reivennen). Voor een

karakterisatie van beide oppervlaktewaters wordt verwezen naar deel II.

Voor de aanvang van het experiment werd het water gefilterd over 0.45 urn

membraanfilters (Millipore) en verdeeld over volumina van 5 liter. De

kontaminatie van het water (185 kBq/1 Am(N0 ) ) gebeurde vijf dagen voor de

inbreng van de dieren zodat de oplossingen konden stabilizeren. De pH van



beide watertypes werd ingesteld op pH = 7 met IN NaOH en IN HC1 terwijl de

temperatuur in het water konstant werd gehouden op 18°C voor de ganse duur

van het experiment. De methodes voor de bemonstering van het water en de
241

dieren, de bepaling van het partikulaire Am en de

radioaktiviteitsdetektie, werden opgenomen in deel II. Bij Planorbis

corneus werden bloedmonsters genomen door stimulatie van de voetspier

(Lever and Bekius, 1965). Bij de twee overige species bleef deze werkwijze

onsuksesvol door een te grote mukusvorming tijdens de prikkeling.

De resultaten van het opnameexperiment in beide watertypes, uitgedrukt als

koncentratiefaktoren in funktie van de tijd voor Lymnaea peregra, Planorbis

aoxmeus en Anisus planorbis, worden respektievelijk weergegeen in figuur

1.2., 1.3. en 1.4. In tabel 1.1. worden de belangrijkste

radioaktiviteitswaarden in beide watertypes en de organismen samengevat

weergegeven na een akkumulatieperiode van 46 dagen.
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>el 1.1. : Am-radioaktiviteit in beide oppervlaktewaters (Bq/ml), de partikelvorming (> 45 um) uitgedrukt als percentage van de

totale radioaktiviteit in het water en de radioaktiviteit in de drie pulmonate gascropoden : Lyimaea peregra, flanovbia

aorneuis en Anisus planorbis uitgedrukt in Bq/g versgewicht en als koncentratiefaktor na een akkumulatieperiode van 46

dagen (x + S- ; n = 4).

LYMNAEA PEREGRA PLANORBIS CORNEUS ANISUS PLANORBIS

iteitype Radioaktiviteit Percentage Radioaktiviteit Koncentratie- Radioaktiviteit Koncentratie Radioaktiviteit Koncentratie-

in het water partikel- in de dieren faktor in de dieren faktor in de dieren faktor

(Bq/ml) (1) vorming (1) (Bq/g) (Bq/g) (Bq/g)

m

rcrtype 1

Ivunnen

tertype 11

Lnaenpark

80

20

81

56

3780

4690

+

+

380

285

40

280

+

+

10

15

3915

2080

+

+

435

640

45

130

+

+

5

40

4965 +

6970 +

620

350

55

400

+

+

5

20

ivitei töwaarden uit de evenwichtsfase van het experiment (na 46 dagen).



Uit de registratie van de radioaktiviteit in het water bleek dat na de

stabilisatieperiode van 5 dagen in het Prinsenparkwater nog slechts 39% van

de oorspronkelijk toegevoegde radioaktiviteit aanwezig was. Het
241

Am-gehalte in Reivennenwater daarentegen was slechts met 7% gedaald. Na

de inbreng van de dieren daalde de radioaktiviteit in het water verder tot

op 11% en 43% respektievelijk. Van deze verdere daling kon slechts 38%

respektievelijk 23% aan de dieren toegeschreven worden. Niettegenstaande,
241

zoals blijkt, de opname van Am door de organismen niet volledig de

afname van de radioaktiviteit in het water kompenseert, blijkt deze daling

toch bewerkstelligd te worden door die dieren, want een gelijkaardige

fenomeen wordt niet waargenomen in de kontrolebekers. Het percentage
241

partikulair Am in de twee watertypes kent eveneens een verschillend

verloop. Na 46 dagen resulteert dit respektievelijk in 81% en 56% voor

Reivennen en Prinsenparkwater.

De opzet van het experiment laat een dubbele benadering toe : enerzijds een

vergelijking van de drie dierspecies onderling in hetzelfde watertype en

anderzijds het effekt van het watertype voor eenzelfde soort. In absolute

cijfers kan binnen elk watertype op statistische gronden, geen signifikant

onderscheid worden gemaakt tussen de drie diersoorten. Toch heeft de opname

van Anisus planorbis op het einde van het experiment nog steeds geen

maximum bereikt, dit in tegenstelling met zowel Lymnaea peregra als

Planorbis eorneus. Voor beide laatste species vinden we een opnameplateau

20 dagen na de introduktie in het gekontamineerd milieu, waarvan wel het

opnamemaximum, maar niet de snelheid waarmee het ingesteld wordt, door het
241

watertype beïnvloed wordt. De koncentratiefaktoren van Am tussen

Prinsenparkwater en Reivennen verschillen signifikant van elkaar voor

Lymnaea peregra en Anisus planorbis echter niet voor Planorbis aorneus (P <

0.20). Uitgedrukt in absoluut opgenomen radioaktiviteit beduidt dit echter

dat de dieren in beide oppervlaktewaters een vergelijkbare hoeveelheid
241

Am hebben opgenomen niettegenstaande de radioaktiviteit in

Prinsenparkwater reeds van bij de aanvang van het experiment gevoelig lager

lag dan in Reivennenwater. Algemeen wordt aanvaard dat de sterke dalingen
241

van Am-radioaktiviteit in oplossing veroorzaakt wordt door adsorptie van
241

Am op de wanden van de proefbekers en/of precipitatie van partikulair
materiaal. De filtratiemetingen tonen echter aan dat de partikelvorming in

241
Prinsenpark, waar de daling aan Am in het water het grootst is, lager

ligt dan in Reivennenwater. Adsorptie als oorzaak van de drastische



241
vermindering van Am-radioaktiviteit in Prinsenparkwater wordt daardoor

het meest plausibel. Voor substraatschrapers zoals de drie in het
241

experiment aangewende slakkensoorten, zou dit percentage geadsorbeerd Am

nog steeds beschikbaar zijn en resulteren, zoals blijkt, in een
241

vergelijkbare opname van Am.

In de diskussie die volgt, worden de resultaten op Lyrmaea stagnalis

(Thiels, 1982) en Unio piatorum (Bierkens et al., 1981) voor dezelfde

oppervlaktewaters mee opgenomen en geïnterpreteerd vanuit radioekologisch

standpunt).

1.3. Diskussie

Direkt kontakt tussen de waterige fase en het organisme is de belangrijkste

vorm van transuraantransfert voor dierspecies van lagere trofische niveaus.

Vanuit deze optiek is voor deze diersoorten een grote gelijkenis tussen de

koncentratiefaktoren genoteerd in experimentele en natuurlijke

omstandigheden, te verwachten. Toch vertonen niet alleen de

koncentratiefaktoren voor primaire producenten en konsumenten geregistreerd

na eon rechtstreekse opname van de radionukliden uit het water, grote

gelijkenissen met de akkumulatiewaarden voor deze dieren in natuurlijke

omstandigheden. Ook voor organismen van hogere trofische niveaus zijn deze

gelijkenissen tussen natuurlijke en artificiële omstandigheden opmerkelijk.

Naast het belang van een inventarisatie van het zoetwatermilieu in verband

met de beschikbaarheid van transuranen noodzakelijk voor radioeklogische

risikoschattingen poogden we eveneens het belang van' het trofisch niveau

dat een diersoort inneemt, voor de akkumulatie van transuranen in te

schatten. We volgden hierbij een negatieve benadering, in de zin dat de

opname van radionukliden vanuit het voedsel uit de experimenten werd

geweerd, zodat gelijkenissen en/of verschillen tussen dierspecies nooit

vanuit ingestie kon verklaard worden.

Uit de resultaten blijkt dat de verschillende diersoorten grosso modo

opgedeeld kunnen worden in twee grote groepen. De dieren met weke, mukeuse

lichaamsoppervlakken enerzijds en de organismen in het bezit van al dan

niet gekalcifieerde exoskeletstrukturen anderzijds. Zo situeren de drie

bestudeerde vissoorten zich allen in het koncentratïifaktor-interval KF = 1



tot KF = 10, dezelfde "range" waar ook Herpobdella octoaulata wordt

teruggevonden. De rol van mukeuse oppervlakken als ionenuitwisselaar en dus

in de totale akkumulatie van plutonium komt aan bod bij Vaughan and Strand

(1972). In de literatuur vinden we overeenkomstig lage koncentratiefaktoren

voor de vertegenwoordigers1 van de Classis Pisces (Emery et a}., 1974 ;

Livingston and Bowen, 1976 ; Bierkens et al., 1981) niettegenstaande beide

studies werden uitgevoerd in natuurlijke omstandigheden. Generaliserend

wordt in literatuuropgaven gewag gemaakt van een onderscheid tussen

karnivore en herbivore vissen, waar men voor de eerste kategorie

koncentratiefaktoren vermeldt tussen KF « 1 en KF = 10 en voor de tweede

tussen KF = 1 en KF = 50 (Dahlman et al., 1976 ; Eyman and Trabalka, 1980).

Bentische vissen worden steeds vermeld met de hoogste koncentratiefaktoren

(Noshkin et al., 1971 ; Dahlman et al., 1976 ; Edgington et al., 1976 ;

Eyman and Trabalka, 1980). Een studie illustratief voor de moeilijkheden

die kunnen optreden bij het interpreteren van dergelijke

koncentratieverschillen vinden we beschreven bij Emery et al. (1981). Bij

vergelijking van een omnivore vlssensoort Lepomis ma.crochi.rus met een

overwegend karnivoor species, Miavoptevus salmovdes, blijkt dat de hoogste
. ,. . 238,. 238n 239,240,, 241. , . ,
koncentraties aan U, Pu, Pu en Am worden geregistreerd voor

Lepomis maerochirus. Wanneer men echter de koncentraties van deze aktlniden

in de spieren (fillets) van beide soorten vergelijkt worden geen

verschillen meer waargenomen, zodat de auteurs konkluderen dat het

voornamelijk verschillen in sedimentinhoud van het darmkanaal en

verschillen in externe adsorptie zijn die het onderscheid tussen beide

vissoorten bewerkstelligen. De lage koncentraties aan transuranen in de

spieren wordt ondermeer bevestigd bij Pentreath and Lovett (1978). Voor een

overzicht van de koncentratiefaktoren voor zoetwatervertebraten wordt

verwezen naar tabel 5.3. in het eerste deel van de verhandeling. Amfibieën,

eveneens gekenmerkt door een mukeus epiderm, worden toch dikwijls met

hogere koncentratiefaktoren in de literatuur geciteerd (Garten et al., 1981

; Vangenechten, 1984 ; Annaert, 1985).

Binnen het interval KF = 100-1000 vinden we vertegenwoordigers van het

fylum Mollusca ; Sphaerium laaustve, Valvata pisainalis en van het fylum

Arthropoda ; Asellus aquatiaus, Nepa rubra, Haliplus rufiaollis en Dytisaus

marginalis (1 exemplaar). Beide fyla worden zoals boven reeds vermeld,

gekenmerkt door het bezit van chitineuze en/of gekalsifieerde externe
241

skeletdelen. De hoge affiniteit van Am voor dergelijke externe



gekalsifieerde strukturen wordt bestudeerd bij Guary and Fraizier (1977) en

Shanbhag and Morse (1982) (Ook uit fysiologische studies op hogere

vertebraten, en verderop in deze verhandeling, blijken de gelijkenissen

tussen Ca en Am). Illustratief in verband met de extrene adsorptie van

transuranen is de door Guary and Fraizier (1977) gerapporteerde dalende

reeks van koncentratiefaktoren, vertrekkende bij sterk vertakte

gekalsifieerde algen (KF = 1175)> over vertakte maar niet-gekalsifieerde

wieren (KF « 523) naar niet-vertakte en niet-gekalsifieerde

vertegenwoordigers (KF = 83).

Vergelijking van de koncentratiefaktoren van de organismen uit het topdeel

van het opnamediagramma (figuur 1.1) met literatuurgegevens, leert ons dat

de hiervermelde data of in overeenstemming zijn of een geringe

onderschatting vormen van de koncentratiefaktoren die worden gevonden in

natuurlijke omstandigheden (tabel 5.2, deel I). Mogelijkerwijs is de

blootstellingstijd van de organismen aan het gekontamineerde milieu,

waarvan het belang ondermeer wordt onderkend bij Vanderborght (1981), de

oorzaak van deze lagere waarden in onze experimenten. Een andere mogelijke

verklaring voor de verschillen in opname tussen milieu- en

laboratoriumomstandigheden is c supplemenataire opname van de transuranen

door het perifyton geassocieerd met de exoskeletdelen van tal van

organismen in natuurlijke omstandigheden.

Uit de experimenten op Lyrmaea peregra, Planorbis aorneus en Ardsus

planorbis bleek dat voor nauw verwante soorten gekarakteriseerd door

gelijkaardige exoskeletstrukturen, binnen eenzelfde watertype geen
241

verschillen in beschikbaarheid van Am konden worden genoteerd. Tussen

verschillende oppervlaktewaters onderling kan echter wel een onderscheid in

opname worden genoteerd. De vergelijking tussen beide in dit experiment

gebruikte oppervlaktewaters wordt in tabel 1.2 verder aangevuld met

literatuurgegevens. Hieruit blijkt dat de afhankelijkheid van de
241

Am-opname van het watertype, uitgebreid kan worden tot verschillende

diersoorten.



Tabel 1.2.

Invloed van het watertype op de

verschillende zoetwater-organismen.

koncentratiefaktoren van
241

Am in

Lymnaea stagnalis
Lakewater
Boglake water
Lakewater

Lakewater
Lakewater
Lakewater

(Prinsenpark)
(Reivennen)
(Lago di Varese)
(Ronde Put)
(Lago Maggiore)
(Lago di Monate)

Astacus leptodactylus
Lakewater (Prinsenpark)
Papermill polluted water
Papermill non-polluted water

Lymnaea peregra
Lakewater
Boglake water

(Prinsenpark)
(Reivennen)

Planorbis corneus
Lakewater
Boglake water

Anisus planorbis
Lakewater
Boglake water

(Prinsenpark)
(Reivennen)

i

(Prinsenpark)
(Reivennen)

Gasterosteus aculeatus
Lakewater
Boglake water

Gammarus pulex
Lakewater
Boglake water

Corixa punctata
Lakewater
Boglake water

Tubifex sp.
Lakewater
Boglake water

Unio pictorum
Lakewater
Boglake water

(Prinsenpark)
(Reivennen)

(Prinsenpark)
(Reivennen)

(Prinsenpark)
(Reivennen)

(Prinsenpark)
(Reivennen)

(Prinsenpark)
(Reivennen)

Tadpoles Rana esculenta
Lakewater
Boglake water

Rana esculenta
Lakewater
Boglake water

(Prinsenpark)
(Reivennen)

(Reivennen)
(Prinsenpark)

CF 2 4 1Am

130
230
160
140
200
260

40 - 150
20 - 70

0.5 - 20

250 - 325
26 - 68

100 - 235
27 - 56

350 - 450
38 - 66

0.5 - 3.4
0.4 - 1.3

700
500

0.5 - 2.0
1.0 - 2.0

8.1+1.2 (95%)
3.3+ 0.3 (95%)

4.0+0.8 (95%)
3.2+0.8 (95%)

400
3000

4
24

REFERENTIE

Thiels, 1982
Thiels et al., 1983

Bierkens, 1984

Bierkens et al., 1981

Vangenechten, 1984

Vangenechten, 1984

Annaert, 1985
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Binnen het fylum Mollusca blijkt dat de koncentratiefaktoren voor de

bestudeerde gastropoda (Lyrmaea peregva, Lyrmaea stagnalis, Auisus

planorbis en Planorbis aorneus) geen signifikante verschillen vertonen. De

twee bestudeerde bivalven, Sphaerium lacustre en Unio piatorwn vertonen wel

belangrijke verschillen ; KF - 200 versus KF = 5. Toch spelen hier

waarschijnlijk enkel de oppervlakte-volume verhoudingen. Bij de veel

grotere exemplaren Unio piatorum ligt deze verhouding veel ongunstiger en
241

wordt het Am in geringere mate geakkumuleerd. Dit blijkt verder doordat
241

Sphaevivm laaustve wel vergelijkbare gehaltes aan Am opneemt als de

gastropoda van vergelijkbare grootte. Vermelden we tenslotte dat er bij

Unio piatorwn een signifikante korrelatie (P < 0.05) werd gevonden tussen
241

het percentage partikulair Am in de oplossing en de opname ervan in het

spijsverteringskanaal (Bierkens et al., 1981). Blijkt dus dat vooralsnog

slechts bij een heel specifieke voedingsstragie (filter-feeding) een
241

verband kon worden gevonden tussen de speciatie van Am in het

oppervlaktewater en de beschikbaarheid van het radionuklide.

In konklusie blijkt dat door het enorme aandeel van externe fixatie van
241 241

Am op de lichaamsoppervlakken in de totale opname van Am voor tal van
241

organismen, samen met de bevinding dat Am niet opgestapeld wordt in de

voedselketen (Dahlman et al. , 1976 ; Bulman, 1978 j Eyman and Trabalka,

1980), het vaak voldoende is de karakteristieken van de externe

oppervlakken van de diersoort te kennen, om tot schattingen te komen van de
241

koncentratiefaktoren van Am. De verhoudingen in koncentratiefaktoren

tussen verschillende diersoorten die meestal verklaard worden op basis van

het trofisch niveau van de organismen (een voorbeeld hiervan werd

opgegenomen in deel I, figuur 5.1.) kunnen dikwijls nagenoeg volledig
241

verklaard worden vanuit de oppervlakteadsorptie van Am. Dierspecies

lijken dus door de karakteristieken van hun uitwendig oppervlak de

grootteorde van de koncentratiefaktoren te bepalen. Variaties binnen deze

grootteorde kunnen veroorzaakt worden door het trofische niveau en/of

habitat van het organisme. De relatieve rangorde van de verschillende

diersoorten kan echter in zijn totaliteit naar hogere of lagere

opnamemaxima verschuiven naargelang de eigenschappen van het watertype

waarin ze worden aangetroffen.
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11.2. In globo opname en retentie van 241Am bij Astacus leptodactylus

241
Synopsis : Nadat in een oriënterend experiment de opname van Am voor een

aantal dierspecies die frekwent in onze oppervlaktewaters voorkomen, werd

gevolgd in funktie van de tijd, werd de Classis Crustacea weerhouden voor

verder onderzoek. Een motivatie voor deze keuze vinden we enerzijds in de
241

hoge koncentratiefaktoren van Am die werden genoteerd voor tal van

vertegenwoordigers van deze klasse en anderzijds in de grote verspreiding

van enkele van deze kreeftachtigen over een breed spektrum van

oppervlaktewaters, omwille van hun hoge tolerantie voor tal van polluentia.

Doordat ze beide eigenschappen in zich verenigen kunnen ze aangewend worden
241

als indikatoren voor de potentiële aanwezigheid van Am in ekosystemen,

en vormen ze een geschikt voorwerp voor verder radioekologisch onderzoek.

De basis van dergelijk onderzoek werd gelegd door de globale opname van
241

Am vanuit het water, in zijn samenhang met enkele milieuvariabelen,

onder de loepe te nemen. Achtereenvolgens komt hierbij aan bod : de opname
241

van Am voor Gwnmarus pulex bij verschillende koncentraties organisch
241

materiaal en de beschikbaarheid van Am voor Astacus leptodactylus in

drie Belgische oppervlaktewaters. Omdat deze laatste diersoort zich omwille

van zijn grootte, beter leent tot detailonderzoek, wordt in dit experiment
241

eveneens de orgaandistributie van Am nader toegelicht. Tot slot wordt de
241'

retentie van Am in Astaaus leptodaotylus nadat de dieren in niet

gekontamineerd water werden geplaatst, besproken.



2.1. Invloed van toenemende koncentraties organisch materiaal op de
241

opname van Am bij Gammarus pulex

2.1.1. Materialen en methode

Voor het bestuderen van de invloed van organisch materiaal op de opname van

Am bij Gammarus pulex werd gebruik gemaakt van een

ultrafiltratietechniek (deel II) welke toelaat organische molekulen uit een

oppervlaktewater te koncentreren. Een aanrijking van kationen gekomplexeerd

met deze organische liganden, werd vermeden door de respektievelijke

koncentraties en het filtraat over een kationenuitwisselaar te sturen

(Dowex 50W). Uitgaande van Reivennenwater (deel II) werd in het experiment

gewerkt met oplossingen van een 3, 7, 12, 20, 24 mg/l DOC-gehalte waarin 10
241

zoetwatergarnalen werden gebracht. Er werd een momentopname van de Am

akkumulatie gemaakt, 11 dagen na de inbreng van de dieren. Het experiment

werd uitgevoerd bij 18°C en een fotoperiode van 12 uur. Voor de

radioaktiviteitsmeting werden de dieren zorgvuldig gespoeld en met

absorbeerpapier gebed. Voor de methodes van de radioaktiviteitsregistratie

in het water en de organismen, en deze voor het bepalen van partikulair
241

Am, het DOC-gehalte en de kationensamenstelling van het water, wordt

verwezen naar deel II.

Het koncentratieproces via ultrafiltratie van de opgeloste organische

koolstof, het Al en Fe in funktie van het oorspronkelijke volume, in

water dat niet over een kationenuitwisselaar werd gestuurd, wordt

geïllustreerd in figuur 2.1.
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Figuur 2.1. : Aanrijking van Reivennenwater via ultrafiltrateie aan
?+• 3+

opgeloste koolstof, Al en Fe in funktie van het

oorspronkelijke volume.

2.1.2. Resultaten

241
Figuur 2.2. vat de resultaten van de opname van Am voor Gwmarus pulex

uit de verschillende oplossingen samen, 11 dagen na de aanvang van het

experiment.



5000

1000.

500.

100 .

50 .

10

KF

5 10 15 20 25

DOC (mg/l)
Figuur 2.2. : Invloed van toenemende gehaltes opgeloste organische

241
koolstof op de opname van Am voor Garmavus pulex.

Weergegeven zijn steekproefgemiddelden en hun

korresponderende standaardafwijking op het gemiddelde (n =

5).
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Uit figuur 2.2. blijkt dat voor een verachtvoudiging van het DOC-gehalte
241

van de oplossing, de opname van het Am terugvalt tot op 5% van de

akkumulatie in de 3 mg/l DOC-oplossing. Bij de laagste koncentraties

organisch materiaal veroorzaakt reeds een geringe stijging van het DOC met
241

3 mg/l, een daling van de beschikbaarheid van Am met 80%. Toch worden

bij de organismen bij de hoogste koncentraties organisch materiaal, nog
241 241

steeds Am gehaltes genoteerd van meer dan 100 maal de Am koncentratie

in het water. Vergeleken bij vroegere opnameexperimenten (Bierkens et al.,

1981) op Gcawnarus pulex in Reivennen- en Prinsenparkwater, merken we dat de

daar genoteerde koncentratiefaktoren (KF » 500 voor Reivennen en KF • 700

in Prinsenpark) zich volledig binnen het hier beschreven interval situeren.

Een verklaring voor de waargenomen opnamepatronen vinden we in een

toenemende kompetitie tussen bindingsplaatsen op het exoskelet van Gcarmarus

pulex en de bindingsgroepen op de organische liganden, voor de komplexatie

van Am (zie II.3.A.) naarmate het gehalte aan organisch materiaal in

oplossing toeneemt. Hierbij wordt, zoals bleek uit de oriënterende fase, de
241

adsorptie van Am als dominant akkumulatiemechanisme voor Gammarus pulex
241

verondersteld. Een toenemende komplexatie van het Am met stijgende
241

gehaltes organisch materiaal, reduceert de Am fraktie beschikbaar voor

adsorptie op de carapaxen van Gammarus pulex en daarmee eveneens de

koncentratiefaktoren bij deze dieren.
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2.2. In globo opname van Am bij Astaaus leptodaetylns

2.2.1. Materiaal en methode

De in onze experimenten gebruikte zootwaterkreeften Astaaus leptodaatylus

worden geïmporteerd vanuit Turkije. Voor de aanvang van het experiment

worden ze echter reeds geruime tijd in stromend leidingwater geplaatst. De

eigenlijke akklimatisatie periode binnen de experimentele omstandigheden

bedroeg minimaal 24 uur. De experimenten werden uitgevoerd bij konstante

temperatuur 18°C en een fotoperiode van 12 uur in kontainers van 25 tot 30

voorgefiltered (0.45 urn membraanfilters (Millipore)) oppervlaktewater,
241

waaraan 185 kBq/1 Am werd toegevoegd. De pH van het water werd in alle

experimenten ingesteld op pH « 7. De keuze voor deze oppervlaktewaters viel

op Prinsenparkwater, Warchewater bemonsterd in de bovenloop en Warchewater

verzameld na het verlaten van Malmedy. Een verantwoording voor deze keurze

wordt toegelicht in deel I. De bepaling van de kationen- en

anionensamenstelling, het organisch materiaal evenals de methode voor

radioaktiviteitsdetektie in het water en de dieren werden opgenomen in deel

II. Voor het eerst werden de organismen nadat hun radioaktiviteitsgehalte

was bepaald, teruggeplaatst in de gekontamineerde oplossing, zodat we het
241

Am-gehalte voor de verschillende dieren afzonderlijk konden bepalen in

funktie van de tijd. Op het einde van de experimenten werden de dieren

gedisekteerd en het exoskelet, de kieuwen, de maag, darm, hepatopancreas en

staartspier uitgeprepareerd en op hun radioaktiviteitsgehalte getest. Samen

met het versgewicht van de respektievelijke organen vormen de

radioaktiviteitsmetingen de basis voor het berekenen van
241

koncentratiefaktoren en orgaandistributie van Am.

2.2.2. Resultaten

Voor sen volledige karakterisatie van de oppervlaktewaters wordt verwezen

naar deel I. Een analyse van enkele belangrijke kationen en het DOC-gehalte

van de oppervlaktewaters gebruikt in dit experiment wordt gegeven in tabel

2.1.
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7ooo Radioaktiviteit (Bq/g)
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Figuur 2 . 3 . In globo opname (x + S-) van
241,

Am bij Astaaus leptodactylus

als funktie van de tijd in Prinsenparkwater (n = 5),

gepollueerd Warchewater (n = 5) en niet-gepollueerd

Warchewater (n = 10).
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Tabel 2.1. : Kationensamenstelling en het gehalte opgeloste organisch

koolstof (mg/1) in de verschillende oppervlaktewaters.

n.m. » niet meetbare hoeveelheden. De detektielimiet voor
3+ 3+

Fe bedraagt 5 pg/li deze voor Al 25 «g/1.

Watertype Na + +K Mg 2 + Fe 3 + A l 3 + Ca 2 + D.O.C.

niet-gepollueerd

Warchewater 17.0 0.5 1.0 0.2 1.0 6.0 6

gepollueerd

Warchewater 11.0 2.0 3.0 n.m. n.m. 9.0 11-12

Prinsenparkwater 37.0 5.0 6.0 n.m. 0.2 54.0 8

241
De globale opname van Am bij Astaaus leptodaetylus in de drie

bestudeerde oppervlaktewaters wordt voorgesteld in figuur 2.3. De
241

gemiddelde Am-radioaktiviteit in de organismen op het ogenblik van de

evenwichtsfase, werd in elk van de drie experimenten berekend voor de

gepoelde gegevens van de twee laatste steekproeven. In het niet-gepollueerd

Warchewater bedraagt dit opnamemaximum 1570 + 190 Bq/g (x + S_) met een

korresponderende koncentratiefaktor van KF = 10 + 1. Een signifikant hogere
241

(P < 0.005) akkumulatie van Am, 3250 + 550 Bq/g en koresponderende

KF = 45 + 7, (P < 0.001) wordt genoteerd in het gepollueerde Warchewater.
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Figuur 2.4. : Radioaktiviteit in de verschillende watertypes in funktie

van de tijd. In het experiment met niet-gepollueerd

Warchewater werd het water tweemaal ververst.

In figuur 2.4. wordt het radioaktiviteitsverloop in het water voor beide

types Warchewater voorgesteld als funktie van de tijd. Uit de figuur blijkt

dat er op het einde van het experiment een aanzienlijk verschil in

radioaktiviteit wordt waargenomen in beide oppervlaktewaters. De



radioaktiviteit in het gepollueerde water bedraagt + 40% van deze in

niet-gepollueerd Warchewater. Dit bemoeilijkt een vergelijking van de
241

beschikbaarheid van Am op basis van de koncentratiefaktoren. Daaiom

werd een hypothetisch berekening gemaakt waarin de radioaktiviteitswaarden

in beide experimenten gelijk werden beschouwd. Als gemeenschappelijk cijfer

aanvaardden we 73 Bq/ml omdat dit, zoals zal blijken wanneer het

Prinsenparkwater in de redenering wordt betrokken, een vergelijkende basis

vormt voor alle drie de experimenten. De op deze referentiewaarde

gebaseerde koncentratiefaktoren voor het niet-gepollueerde Warchewater

bedragen KF - 22+ 6. Hieruit blijkt dat ook binnen deze hypothese het
241

verschil in globale opname van Am voor Astaaus leptodaetylus in beide

Warchewatertypes signifikant blijft (P < 0.005).

In de figuren 2.3 en 2.4 worden eveneens de resultaten uit het experiment

met Prinsenparkwater opgenomen. De gemiddelde opname in dit

oppervlaktewater bedraagt in absolute cijfers 4760 + 530 Bq/g en uitgedrukt

als koncentratiefaktor KF • 75 + 8. Deze waarden zijn niet signifikant

verschillend van deze in het gepollueerde Warchewater. Statistische

vergelijking met de akkumulatiegegevens in niet-gepollueerd Warchewater

echter, wijst (zowel wanneer de koncentratiefaktoren worden berekend op

basis van de reële dan wel op basis van de hypothetische

waterradioaktiviteit) op signifikante verschillen in beschikbaarheid van
241

het Am (telkens P < 0.001).

De afname van de radioaktiviteit in het Prinsenparkwater en het

gepollueerde Warchewater vertoont grote gelijkenissen. In beide
241

oppervlaktewaters blijkt 60% van de totale Am radioaktiviteit te worden

weerhouden op 0.45 jjm membraanfilters. In het niet-gepollueerde Warchewater
241

daarentegen bedroeg dit percentage partikulair Am slechts 20%. De afname

van deze radioaktiviteit in het water wordt zowel in het niet-gepollueerde

Warchewater als in het Prinsenparkwater volledig gekompenseerd door de

opname in de dieren. In het gepollueerde water daarentegen kan 20% van deze

daling niet verklaard worden door akkumulatie ervan door de dieren.

Adsorptie van dit percentage op de wanden van de kontainers is de meest

plausibele verklaring.

241
Samen met de globale opname van Am bij Astaaus levtodaatylus werd

eveneens de orgaandistributie van dit radionuklide nagegaan. De
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241
koncentraties aan Am in enkele belangrijke organen worden weergegeven in

tabel 2.2. Hieruit blijkt dat per gewichtseenheid, ter hoogte van de

kieuwen de hoogste radioaktiviteitswaarden worden geregistreerd, gevolgd

door het exoskelet en de organen van het spijsverteringsstelsel. Het

procentueel aandeel van de verschillende organen in het totaal
241

geakkumuleerde Am op het einde van de respektievelijke experimenten is

grafisch weergegeven in figuur 2.5. Hieruit blijkt de dominante bijdrage
241

van het exoskelet in de globale opname van Am door A. leptodaetylus. Met

een gemiddeld gewichtspercentage van 40% van het volledige dier,

vertegenwoordigd de carapax zowat 80% van de totale radioaktiviteit. De

kieuwen met een gemiddeld gewichtspercentage van 5% nemen tussen 8 en 17%
241

van het Am in de dieren voor hun rekening. In de staartspier vinden we

(0.7 + 0.4)%, (0.4 + 0.3)% en (0.3 + 0.1)% (x + 95%) van de totale

radioaktiviteit terug, in respektievelijk niet-gepollueerd-, gepollueerd
241

Warchewater en Prinsenparkwater. De akkumulatie van het Am op de carapax

en d'e kieuw die samen om en bij 95% van de totale radioaktiviteit in

Astaaus leptodaetylus vertegenwoordigen, wordt in figuur 2.6 weergegeven

als funktie van de tijd voor het Prinsenpark- en niet-gepollueerde

Warchewater.

Tabel 2.2. : Koncentratiefaktoren (x + S_) in verschillende organen van

Astaaus ZeptodaatyZus in niet-gepollueerd Warchewater (na 6

dagen), gepollueerd Warchewater (na 3 dagen) en in

Prinsenparkwater (3 dagen).

Orgaan

niet-gepollueerd

Warchewater(n=6)

gepollueerd Prinsenparkwater

Warchewater(n=5) (n=5)

Exoskelet

Kieuwen

Hepatopancreas

Maag

Darm

Staartspier

5.3 + 0.7

14.2 + 3.6

1.2 + 0 .8

2.8 + 1.5

14.7 + 12.8

0 .1 + 0.05

27.0 + 3.4

70 + 1 1

0.4 + 0.1

0.7 + 0.2

2.6 + 1.1

0.5 + 0.2

3 5 + 8

120 + 14

0.8 + 0.4

1.5 + 0.6

2.4 + 1.3

0 .3 + 0.06
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Vergelijking van de orgaandistributie in de verschillende watertypes leert
241

ons de lagere koncentraties Am geassocieerd met de kieuwen en het

exoskelet in het niet-gepollueerde Warchewater. Uitgedrukt als percentage

van de totale radioaktiviteit in de dieren njer,kan we echter dat de
241

distributie van Am over de verschillende organen onafhankelijk is van

het watertype.

niet-gepollueerd
Warchewater

gepollueerd
Warchewater

Da He, Ma Oa+He+Ma

Ki

vijverwater

941
Figuur 2.5. : Verdeling (%) van " Am over de verschillende organen van

Astaaus leptodaatylus in 3 verschillende watertypes, sp :

staartsnier ; ki : kieuw ; da : darm ; he : hepatopancreas ;

ma : maag ; ca : carapax.
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Figuur 2.6. : Akkumulatie van Am (KF) ter hoogte van het exoskelet en

die kieuw in Prinsenparkwater (x + S- ; n = 5) en

niet-gepollueerd Warchewater (n = 6), weergegeven als

funktie van de tijd.

Een interpretatie van de invloed van de verschillende watertypes op de
241

bovengeschetste globale opname en orgaandistributie van Am bij Astaaus

leptodaatylus wordt opgenomen in de diskussie volgende op de bespreking van

de retentie van dit radionuklide in dieren die in een niet-gekontamineerd

milieu werden geplaatst.
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241
2.3. Retentie van Am bij Astaous leptodaatylus

2.3.1. Materiaal en methode

241
De retentie van Am bij Astacus leptodaatylus nadat de dieren in een

niet-gemerkte oplossing werden geplaatst werd bestudeerd door het
241

radioaktiviteitsverloop in 16 dieren, de direkte afgifte van het Am naar

het water toe en de eliminatie ervan door defekatie, te registreren in de

tijd. Voor de aanvang van het experiment werden de dieren voor een periode
241

van 10 dagen in een Am gekontamineerde (185 kBq/1) oplossing geplaatst.

De retentie werd gevolgd in volumes van 1 liter leidingwater. Na elke

radioaktiviteitsmeting werden de dieren in een nieuwe oplossing geplaatst.

Inmiddels werd de radioaktiviteit in het water en deze geassocieerd met de

fekaliën gemeten. Voor de radioaktiviteitsdetektie in de dieren, het water

en de feces wordt verwezen naar deel II.

2.3.2. Resultaten

Het retentiepatroon van Astaous leptodaatylus in een niet-gekontamineerd

medium wordt weergegeven in figuur 2.7.

Uit figuur 2.7. blijkt dat na 17 dagen, 40% van de initiële radioaktiviteit

in de dieren naar de omgeving werd afgegeven. De direkte afgifte naar het

water toe, neemt (97.4 + 0.6)% van deze afgifte voor haar saldo.

Kompartimentele analyse leert ons de aanwezigheid van twee

afgiftekomponenten. De trage komponent wordt gekarakteriseerd door een

biologische halfwaardetijd van 40 dagen, voor het snelle kompartiment

bedraagt deze waarde 1.4 dagen. Nauwkeurige karakterisatie van beide

kompartimenten is binnen de kontekst van dit experiment onmogelijk. Toch

valt de snelle komponent samen met hoge radioaktiviteit op de feces zodat

waarschijnlijk een kombinatie van "gut-clearance" en desorptie van extern
241 '41

gefixeerd Am verantwoordelijk is voor de snelle afname van "" Am voor

Astaous leptodaotylus in de eerste 5 dagen van het experiment. De trage

komponent vertegenwoordigt dan nootzakelijk desorptieverschijnselen. In

navolgende experimenten op geïsoleerde exoskeletdelen wordt hier dieper op
241

ingegaan. De samenhang van retentie en akkumulatie van Am vanuit het
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Figuur 2.7. : Retentie van Am in Astaeus leptodaatylus uitgedrukt als

percentage van de initieel geakkumuleerde radioaktiviteit in

de dieren (x + 95% konfidentielimieten). R = 23.1 e "
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water bij Astaaus leptodaotylus en een vergelijking met literatuur gegevens

komt in hiernavolgende diskussie aan bod.

2.4. Diskussie

De centrale plaats die kreeftachtigen innemen in voedselwebben, te

verklaren vanuit hun omnivoor dieet, samen met de hoge koncentratiefaktoren
241

voor tal van metalen (Wright, 1978) waaronder • Am (Guary and Fowler,

1981 ; Guary, 1980) maakt deze classis uiterst geschikt voor

radioekologisch onderzoek. Predatie door ondermeer waadvogels en

zoetwatervertebraten, maar vooral de konsumptie van de staartspier van

zoetwaterkreeften door de mens, voegt aan deze studie daarenboven een

ekonomische dimensie toe.

241
Het vermogen van Crustaceën om Am en transuranen, in hoge mate te

akkumuleren vindt zijn bevestiging in literatuuropgaven van experimenten op

kreeftachtigen zo divers als garnalen, krabben en eufausiaceën (Fowler et

al., 1975 ; Guary, 1980 ; Fisher et al., 1983b ; Carvalho and Fowler, 1984,

1985). Uit deze experimenten bleek eveneens dat het hoge

koncentratievermogen diende toegeschreven te worden aan

oppervlakteadsorptie op het exoskelet. Daarom kunnen de verschillen in

koncentratiefaktoren tussen de diersoorten onderling maar voor hetzelfde

transuraanelement (verschillen in oppervlaktereaktiviteit niet in

aanmerking genomen Fisher et al., 1983a ; Gorsky et al., 1984), worden

verklaard vanuit de verschillen in de oppervlakte-volume verhouding van

deze dieren (Carvalho and Fowler, 1984). Dit vinden we eveneens

geïllustreerd wanneer de koncentratiefaktoren van verschillende crustaceën

uit verschillende publikaties met elkaar vergelijken. Zo noteerden we voor

de strandkrab Cavainus maenas (Decapoda) vergelijkbare koncentratiefaktoren

KF = 145 (Guary, 1980) als voor Astaaus leptodactylus. Voor kleinere

crustaceën zoals Gammapus pulex (Copepoda) (Bierkens et al., 1981), Artemia

salina (Anostraca) (Fowler and Heyraud, 1974) en Tisbe holoturiae

(Copepoda) (Murray et al., 1978) vinden we hogere koncentratiefaktoren van

respektievelijk 700, 1700 en 1070 vermeld. Gammarus duebens (Amphipoda)

vormt hierop een uitzondering met uiteenlopende koncentratiefaktoren binnen

het interval KF = 157-176 (Murray et al., 1978) en KF = 25-26 (Hoppenheit

et al., 1980). Een relatieve orde van beschikbaarheid van transuranen voor
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Crustacea, Cf=Am > Pu (V)=;Pu(IV) vinden geciteerd bij Carvalho and Fowler

(1985) en Aston and Fowler (1983).

Enkele literatuurgegevens laten ons toe het procentueel aandeel van de

carapax in de totale hoeveelheid opgenomen transuranen, tussen decapode

crustaceën te vergelijken. Zo vinden we voor Cambarus aarolinus (Delaney et
239

al., 1979) in natuurlijke omstandigheden, 62% van het Pu geassocieerd

met het exoskelet van de dieren. Deze dieren ontvingen hun radioaktiviteit

via het water, het voedsel en de sedimenten. Bij dieren die in
239

experimentele omstandigheden het Pu via gekontamineerde vis toegediend

kregen, vonden we een percentage < 37% geïnkorporeerd in het exoskelet. Bij
241

Guary (1980) wordt voor Cavainus maenas 74% van het Am dat direkt vanuit

het water door de dieren werd opgenomen teruggevonden op het exoskelet na

een akkumulatieperiode van 8 dagen. Deze cijfers zijn in overeenstemming
241

met onze experimenten. De percentages van het Am beschikbaar vanuit het

voedsel bij Astaaus leptodaetylus worden toegelicht in een later hoofdstuk.

241
Een verklaring van deze hoge koncentraties Am geassocieerd met het

exoskelet vinden we in het hoge gehalte biopolymeren en calciumcarbonaat

mineralen in dit orgaan (Welinder, 1975). Zo werd door Galun et al. (1983)

de hoge bindingskapaciteit van een ander aktinide, U (VI) aangetoond voor

de negatieve' ladingsdragers van een groot aantal biopolymeren, waaronder

chitine als voornaamste organische komponent van het exoskelet, de
241

belangrijkste was. De grote affiniteit van Am voor calcium

geïmpregneerde strukturen wordt ondermeer beschreven door Guary and

Fraizier (1977) en Shanbhag and Morse (1982). Een supplementaire hypothese

is de rechtstreekse inkorporatie van transuranen in het exoskelet van
2+

crustaceën. Galun et al. (1983) nam ondermeer voor Ca een onmiddellijke

penetratie en fixatie met lipoproteinen van de carapax waar. Omdat de
2+ 241

analogie tussen Ca en Am ook in hierna volgende experimenten werd

aangetoond (beide zijn klasse (a) metalen), behoort ook de rechtstreekse

inbouw van

mogelijkheden.

241
inbouw van Am in het exoskelet van Astaaus leptodaotylus tot de

241
In de experimenten naar de globale opname van Am voor Gccmmarus pulex en

Astaaus leptodaatylus werd eveneens de kiem gelegd voor het onderzoek naar

de invloed van omgevingsprocessen zoals organische komplexatie en

kompetitieve interaktie met overige metalen in oplossing, op de
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beschikbaarheid van dit transuraanelement. Omwille van het grote aandeel
2A1

van adsorptie van Am in de i-n globo akkumulatie zijn het vooral
241

wijzigingen in de koncentraties vrij opgelost Am die de uiteindelijke

verschillen in koncentratiefaktoren zullen bepalen (zie eveneens adsorptie

op geïsoleerde exoskeletdelen van Astaous leptodactylus). Zo blijken hogere

koncentraties aan opgeloste organische koolstof te resulteren in een

drastische daling van de koncentratiefaktor voor Gammarus pulex. Een

verklaring hiervoor vinden we in de in luik 1 toegelicht, namelijk een
241

toenemende komplexatie van Am naarmate de koncentratie organische

liganden in oplossing stijgt. Hierdoor heeft er een verhoogde kompetitie

plaats tussen de bindingssites op het exoskelet van de organismen en de

bindingsgroepen op de organische molekules met een daling van de

koncentratiefaktoren tot gevolg.

Ook de invloed van verschillende oppervlaktewater op de beschikbaarheid van
241

Am vindt mogelijk zijn verklaring in komplexatie en kompetitieve

interaktie. Omdat we in natuurlijke oppervlaktewaters werken dienen we

echter meer omgevingsvariabelen in onze redenering te betrekken en wordt

volgende verklaring slechts als één van de mogelijke hypotheses

voorgesteld. Het Prinsenparkwater, dat als referentie fungeerde, wordt

gekenmerkt door intermediaire gehaltes organisch materiaal (DOC = 8 mg/l)
_2

en een hoge konduktiviteit (470 umho.cm ) . Door deze hoge konduktiviteit,
2+

en voornamelijk het hoge Ca gehalte (45 mg/l), wordt het effekt van de
241

organische liganden gereduceerd waardoor de grootste opname van Am wordt

genoteerd. Voorbeelden van de kompetitie tussen Ca en een hogere

konduktiviteit in het algemeen vinden we beschreven bij Mantoura et al.

(1978) en Clayton et al. (1981). In het gepollueerde Warchewater vinden we

hogere koncentraties organisch materiaal (DOC = 11-12 mg/1) maar een
_2

geringere konduktiviteit (100 umho.cm ) en hardheid (17 mg/l) waardoor de

komplexatie met het organisch materiaal in onvoldoende mate wordt

gehinderd. Het uiteindelijk resultaat is een verminderde akkumulatie van
241

Am ten opzichte van het Prinsenparkwater met meer dan 30Z. In het

niet-gepollueerde Warchewater tenslotte vinden we vergelijkbare

koncentraties organisch materiaal (DOC = 6 mg/1) als in het

Prinsenparkwater, maar niet de hogere konduktiviteitswaarden. Bovendien
3+ 3+

zijn de gehaltes Al (1.0 mg/l) en Fe (0.2 mg/) door de verzurende

omstandigheden hoger dan in beide overige oppervlaktewaters. Het effekt van

voornamelijk Al zo zal blijken in de adsorptieexperimenten op geïsoleerde
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exoskeletdelen van Astacus leptodaatylus, is dominant over dit van

huminezuren, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor de verdere reduktie

van de koncentratiefaktoren met 30% ten opzichte van het Prinsenparkwater.

Het effekt van Al en huminezuren op de adsorptie-desorptie van Am en

de pH- en koncentratieafhankelijkheid wordt verder bestudeerd in volgend

hoofdstuk.

De orgaandistributie van Am bij Astacus leptodaatylus leert ons verder

dat per eenheid van gewicht ter hoogte van kieuw de hoogste hoeveelheden
241

Am worden teruggevonden. Opnieuw vormt de oppervlakte-adsorptie van
241

Am op dit orgaan de meest plausibele verklaring. Door haar vertakte
struktuur vormt de kieuw immers niet alleen een uitermate groot oppervlak

241
voor adsorptie maar is ze bovendien in staat om partikulair Am uit het

241
water te kapteren. Vergelijkbare koncentraties Am, maar een iets hogere

bijdrage tot de volledige radioaktiviteit in de organismen vinden we bij

Caroinus maenas (Guary, 1980). Bij Homarus vulgaris daarentegen worden voor
239

het exoskelet en de kieuwen vergelijkbare Pu koncentraties vermeld

(Ward, 1966).

241
De koncentratiefaktoren van Am in de organen van het

spijsverteringstelsel vertonen een grote variabiliteit (Tabel 2.2). Toch
241

leren ze ons de beschikbaarheid van Am onmiddellijk vanuit het water

door middel van orale opname. Voor Cavcinus maenas vinden we onder

vergelijkbare omstandigheden koncentratiefaktoren KF = 5 (Guary, 1980). Bij

deze waarde wordt echter geen variabiliteit opgegeven. Voor de
239

zoetwaterkreeft Cambavus aavolinus gevoed met Pu-gekontamineerde vis,

werd maximaal 30% van de totale radioaktiviteit op het tijdstip van

dissektie teruggevonden in het spijsverteringsstelsel (Delaney et al.,

1979). De beschikbaarheid van transuranen vanuit het voedsel is aanleiding

tot heel wat dispuut. Voor isopoden (Carvalho and Fowler, 1985) en

eufausiaceën (Aston and Fowler, 1983 ; Fisher et al., 1983b) vinden we voor

americium en californium assimilatiepercentages vermeld < 5%. In schril

kontrast hiermee staan de waarden geregistreerd bij hogere crustaceën welke
237

voor Canaev pagurus variëren van 85% voor oraal opgenomen Pu (Fowler and

Guary, 1977) en 70-90% voor 2 4 1Am en 2 ?Np (Guary and Négrel, 1980). Bij de

bespreking van de intragastrische injektieexperimenten wordt dieper
241

ingegaan op het belang van de orale opname van Am bij Astaaus

leptodaatylus.
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Belangrijk is dat uit de experimenten op Astaaus leptodactylus in

verschillende oppervlaktewaters blijkt dat enkel de akkumulatiemaxima,

echter niet de relatieve rangorde van de verschillende organen, beïnvloed

wordt door het watertype. Samen met de mogelijke verklaring van de
241

verschillen in absolute opname van Am zou dit erop kunnen wijzen dat een
241

of meerdere chemische species van Am, veeleer dat de totale

radioaktiviteit in het water, aan de basis zou liggen van de
241

beschikbaarheid van Am, zoals reeds gesuggereerd door Murray et al.

(1982) bij het ontwikkelen van de "bioavailable fraction ratio". Eenzelfde

konklusie kan worden afgeleid uit de experimenten naar de biologische
241

beschikbaarheid van Am vanuit twee diepzeesedimenten voor drie

benthische invertebraten (Vangenechten et al., 1983). Ook hier werd de
241

orgaandistributie van Am voor eenzelfde diersoort niet beïnvloed door de

mate van opname.

Nadat Astactus leptodaatylus vanuit een gekontamineerd milieu in zuiver

water wordt overgeplaatst noteren we een stelselmatige afname van de totale

radioaktiviteit in de dieren. Negenennegentig procent, zo bleek uit de

analyse, van deze afname wordt veroorzaakt door een rechtstreekse
241

eliminatie van het Am naar het water toe. Het aandeel van defecatie is

het grootst bij de aanvang van het experiment. Doormiddel van

kompartimentele analyse kunnen we twee afgifte kompartimenten onderscheiden

waarvan de biologische halfwaardetijd van de snelle en trage komponent

werden berekend als 1.5 en 41 dagen respektievelijk. De snelle komponent is

waarschijnlijk toe te schrijven aan een initiële "gut-clearance" gepaard
241

aan de desorptie van het Am op het exoskelet. Deze snelle komponent is

verantwoordelijk voor nagenoeg 25% van de totaal geakkumuleerde

radioaktiviteit in de dieren. De trage komponent in tegenstelling hiermee
241

is de expressie van een kontinue desorpotie van het extern gefixeerd Am,
241

samen met de stelselmatige afgifte van daadwerkelijk geassimileerd Am.

Voor de krab Carainus maenas werden biologische halfwaardetij den berekend

van 45 en 5 dagen voor het trage en snelle kompartiment respektievelijk

(Guary , 1980).

In konklusie kunnen we stellen dat de resultaten naar de in globo opname en
241

retentie van Am bij Astaaus leptodaatylus in overeenstemming zijn met

literatuurgegevens voor verschillende vertegenwoordigers van de Classis

Crustacea. De verhouding tussen externe en interne opname laat zich grosso
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modo samenvatten als 4/1, met een toenemend belang van de externe adsorptie

bij organismen met een grotere oppervlakte—volume verhouding. Omwille van

de hoge akkumulatiekapaciteit voor transuranen en de grote mobiliteit van

crustaceën welke gepaard gaat met hun specifieke voedingsstrategie, te

samen ook met een tragere afgifte van reeds gefixeerde transuranen, vormen

deze organismen mogelijk een belangrijk biologisch mechanisme in de

spreiding van radionukliden en andere polluentia. Toch blijken de

karakteristieken van het oppervlaktewater in hoge mate de opnamemaxima van
241

Am te bepalen. Naarmate het organisch gehalte van het water toeneemet

worden lagere opnamecijfers genoteerd. Dit reducerend effekt kan echter
2+

worden gewijzigd door de aanwezigheid van divalente (Ca ) en trivalente

(Al , Fe ) kationen. Het relatief aandeel van de verschillende organen in

de totaal opgenomen radioaktiviteit op het tijdstip van dissektie tenslotte

blijkt onafhankelijk van de mate van opname in de verschillende

oppervlaktewaters.
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11.3. Akkumulatiemechanismen van 241Am bij Astacus leptodactylus

II.3.A. Adsorptie-desorptie van 241Am op het exoskelet van Astacus leptodactylus

Synopsis : Uit voorgaande experimenten bleek dat het simultaan bestuderen

van de invloed van meerdere fysisch-chemische parameters op volledige

organismen, vaak leidde tot meerduidigheid. Om dit te vermijden werden

experimenten opgezet waarin telkens één enkel akkumulatiemechanisme voor

transuranen bij Astaeus leptodaetylus onder de loupe genomen. Dezelfde

milieuvariabelen welke centraal stonden in het eerste luik (het

speciatieonderzoek) en in de in globo opname- en afgifteexperimenten,

werden behouden zodat ze een rode draad vormen doorheen de verdere

experimenten, maar tevens een onmiddellijke verwijzing naar vroegere

resultaten toelaten. Op deze wijze poogden we bij de studie naar de
241

opnamemechanismen van Am bij A. leptodactylus, toch ook steeds de

veelvuldige interakties die kunnen optreden tussen speciatie en biologische

beschikbaarheid, impliciet in het experimentele ontwerp in te bouwen.

Bij de keuze van de te bestuderen akkumulatiemechanismen lieten we ons

zowel leiden door theoretische overwegingen als door de resultaten van

voorgaande opname-experimenten op volledige dieren. Vooreerst drongen de
241

hoge koncentraties aan Am geassocieerd met het exoskelet, zich ter

verdere studie op. De vraag naar het belang van deze externe fixatie van
241

Am voor het dier zelf en voor organismen van hogere trofische niveau's,

en dus het belang ervan voor de radioekologie, trad hiermee op het
241

voorplan. Omwille van de aanzienlijke adsorptiekapaciteit van Am,

fungeren de organismen immers als het ware als mobiele kondensatiekernen,

die het transuraangehalte lokaal, in vergelijking met het omringende water,

sterk doen toenemen. Het belang van milieuparameters die deze lokale

koncentratietoenames mogelijkerwijze kunnen beïnvloeden wordt hiermee

duidelijk.

241
In de hierna beschreven experimenten wordt de adsorptie van Am in eerste

instantie benaderd als oppervlaktefenomeen,dit wil zeggen gerelateerd tot

het voor adsorptie beschikbaar oppervlak. Deze methode werd verlaten

omwille van de overeenkomst van de resultaten binnen deze werkwijze met de
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resultaten uit een meer traditionele en meer eenvoudige benadering, waarin
241

het geadsorbeerde Am uitgedrukt wordt in funktie van he_ gewicht van de

voor adsorptie beschikbare biotische of abiotische entiteit. Voor de

vergelijkende experimenten, waarin voor eenzelfde isotoop de invloed van

bepaalde milieuparameters wordt nagegaan, heeft deze werkwijze geen

implikaties voor de resultaten, zodat ze ook in de overige experimenten

werden gehandhaafd. Binnen deze optiek komen vooreerst de
241

oppervlakte-adsorptie van Am als funktie van de tijd aan bod

en de invloed hierop van de komplexatie met huminezuren en de kompetitie

met Al en Fe . Vervolgens worden twee momentopnames gemaakt waarin

respektievelijk de pH en koncentratieafhankelijkheid van

komplexatiereakties en kompetitieve interakties, afzonderlijk en in hun

onderlinge samenhang worden toegelicht.

3.A.I. Materiaal en methode

In alle hierna besproken experimenten maakten we gebruik van geïsoleerde

carapaxsegmenten van de zoetwaterkreeft Astaeus leptodaatylus. De keuze

viel hierbij op de 5 eerste abdominale segmenten. Deze exoskeletdeeltjes

werden uitgeprepareerd bij door vriesshock gedode dieren, van de

hechtingsvliezen ontdaan en het versgewicht bepaald. Om de interaktie van
241

Am met de binnenzijde van het exoskelet te vermijden, werd de

binnenzijde opgevuld met paraffine. Het paraffine werd bij de

radioaktiviteitsregistratie steeds verwijderd zodat steeds enkel het extern
241

gebonden Am werd geregistreerd. In een oriënterend experiment werd het
241

effekt van de aanwezigheid van paraffine op het gedrag van Am in het

water en op de adsorptieveschijnselen nagegaan. Noch de speciatie, noch de
241

oppervlaktesorptie van Am werden signifikant beïnvloed. Het paraffine

vertegenwoordigde 20 % van de totale radioaktiviteit op de exoskelet

segmenten maar werd, zoals eerder vermeld, nooit meegemeten. Om de

vlottende carapaxdeeltjes onder het wateroppervlak te houden werden ze met

een in het paraffine ingesmolten draadje aan een glasstaaf verankerd. Om de
241

adsorptie van Am per eenheid van oppervlakte uit te drukken werden de

uitgeprepareerde carapaxdelen omwikkeld met aluminiumfolie waarvan nadien

het oppervlak elektronisch werd bepaald (Digitizer M0P/AM03 Kontron).



Alle experimenten werden uitgevoerd in volumes van 1 liter en bij 18°C. De

toegevoegde radioaktiviteit in het water bedroeg telkens 185 kBq/1. Met

uitzondering van de experimenten waarin het effekt van de zuurtegraad

centraal stond werden alle oppervlaktewaters door middel van 1 N NaOH of

1 N HC1 op pH » 7 gebracht en gehouden. De radioaktiviteit in het water

werd geregistreerd op 2 ml watermonsters. Om de partikelvorming in het

water te meten werden 10 ml watermonsters gefilterd door twee op elkaar

gelegde 0.45 um membraanfilters (Millipore). De radioaktiviteit van zowel

water, filter en carapaxmonsters werd gemeten via y-registratie (Packard

Autogamma Scintillation Spectrometer, model 5986 met een tel efficiëntie

van 22%).

241
3.A.2. Oppervlakte-interaktie van Am met geïsoleerde exoskeletdelen

van Astaaus leptodaetylus

Het overgrote deel van de studies naar de adsorptiekarakteristieken van
241

Am betreft sedimentinterakties. Voorbeelden van onderzoek naar de

adsorptie van transuranen op biologische oppervlaktestrukturen zijn schaars

(Vaughan en Strand, 1972 ; Shanbhag and Morse, 1982 ; Guary and Fraizer,
241

1977). Het model waaruit voor deze experimenten voor Am-adsorptie werd

vertrokken, werd geadopteerd uit biologische studies naar algemene

membraan-interaktie studies, ondermeer voor vissen beschreven door Pagekopf

(1983). Hierbij veronderstellen we het exoskelet van Astaaus

leptodaotylusals een organische struktuur met een eindige interaktieve

kapaciteit (zie deel I). De interaktie van het transuraanelement met het

exoskelet wordt hierbij aanzien als komplexvorming van het kation met de

chemische radikalen van de organische molekulen welke de carapax opbouwen.

Karakterisatie en isolatie van het organisch materiaal in het exoskelet

vinden we ondermeer beschreven bij Welinder (1975) en Weiner (1983).

241
De adsorptie van Am op het exoskelet van Astaaus leptodactylus werd in

eerste instantie nagegaan in gedemineraliseerd water om supplementaire

interaktie van andere parameters uit te sluiten. In figuur 3.A.2. en tabel
241

3.A.I. wordt de Am-radioaktiviteit per eenheid van oppervlak en het

radioaktiviteitsverloop in de oplossing weergegeven in funktie van de tijd.



- 175 -

x -jo"2 Radioaktïviteit (Bq/mm2)

100-

6 8

Tijd (dagen)

Figuur 3 .A.2. 241
Am-radioaktiviteit per oppervlakteeenheid (Bq/mm2) in

funktie van de tijd (x + 95% konfidentielimieten).



- 176 -

Tabel 3.A.I.
241

Am-adsorptie per oppervlakteeenheid (Bq/mm2) en

radioaktiviteitsverloop (Bq/ml )

funktie van de tijd.

% partikulaire
241

Am in

Staal- Tijd 241-Am adsorptie

name (dagen) (Bq/mm2)

(x + 95Z)

radioaktiviteit in

water (Bq/ml)

241
partikulair Am

-2
1

2

3

4

5

6

7

0.1

1

2

5

6

7

8

( 8
(28

(96

(122

(141

(173

(120

+

+

+

+

+

+

+

2)

6)

30)

33)

80)

90)

18)

X

X

X

X

X

X

X

10

IQ"2

io"2

io"2

io"2

lO"2

i o - 2

82.5
78.6

72.6

93.3

69.8

72.2

75.8

22.4

21.9

21.9 *

64.0

77.2 *

76.8 *

76.3

Uit figuur 3.A.2. en tabel 3.A.1. noteren we een stelselmatige toename van
241

het Am op de carapaxdelen welke na 5 dagen een evenwicht lijkt te

bereiken. De radioaktiviteit in de oplossing over deze periode daarentegen

vertoont geen signifikante schommelingen. In tegenstelling hiermee neemt
241

het percentage partikulaire Am toe, tot 75% van de totale

radioaktiviteit. Een gepoelde waarde voor de 3 laatste staalnames levert

ons (3.98 + 0.8) x 10 mole Am geadsorbeerd per gram van het
14

exoskelet, of omgerekend per oppervlakteeenheid (3.4 + 0.7) x 10

mole/mm2.

''41
Shangbhag and Morse (1982) noteerde voor de adsorptie van " Am op calciet

241
een evenredigheidsverband tussen de adsorptiesnelheid van het Am en de

241 241

koncentraties aan opgelost Am. Wanneer we de adsorptiesnelheid van Am

op het exoskelet berekenen op basis van de experimentele waarden uit de

3de, 5de en 6de staalnames, waarden die onderling kunnen vergeleken worden

omdat ze resulteren uit identieke tijdsintervallen van 24 uur, bekomen we

de cijfers uitgezet in tabel 3.A.2.
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241
Tabel 3.A.2. : Relatie tussen adsorptiesnelheid en Am koncentratie in

oplossing op het exoskelet van Astacus leptodaotylus.

241 241
staal- tijdsspanne opgelost Am Am adsorptiesnelheid

name (uur) nmole 1 nmol m JJ

1.99 0.8

1.09 0.37

0.52 0.14

241
Hieruit noteren we dat naarmate de koncentratie vrij opgelost Am daalt

241
ook de adsorptiesnelheid van het Am op de carapax daalt. Toch blijkt dat

241
wanneer we de Am radioaktiviteit geassocieerd met de carapaxdelen

uitzetten in funktie van hun oppervlak, tijdens de periode dat er een

evenwicht werd bereikt (laatste 3 staalnames), er geen korrelatie bestaat
241

tussen het beschikbaar oppervlak en het geadsorbeerd Am. Mogelijk dienen
241

we dit te verklaren vanuit de mikrokoncentraties van het Am in oplossing

(nmole) en de hierbij vergeleken hoge aantal bindingsgroepen op de carapax.

3

5

6

25

27

26

3.A.3. Invloed van komplexatie en kompetitie op de

adsorptie-desorptieki

Astaaus leptodaatylus

241
adsorptie-desorptiekinetiek van Am op het exoskelet van

241
De invloed van twee belangrijke milieuprocessen, komplexatie van Am met

241
huminezuren en kompetitie tussen Am en Al voor dezelfde

241
bindingsplaatsen, op de adsorptiekinetiek van Am op geïsoleerde

carapaxdelen van A. leptodaatylus werd nagegaan, afzonderlijk en in hun
241

onderlinge samenhang. De adsorptie van Am op de exoskelettlelen in

gedemineraliseerd water dient hierbij als referentiewaarde. De oplossingen

die hiermee worden vergeleken zijn : 5 mg/l huminezuur oplossing bereid met

huminezuren geëxtraheerd uit vijversediment zoals beschreven in deel II,

een 5 mg/l A1C1 oplossing bereid uitgaande van een 1000 mg/l standaard

oplossing (Titrisol Merck Art. 9967) en een gemengde oplossing van zowel

A1C1_ als huminezuren in bovenvermelde koncentraties. Verdere gegevens over

methoden en proefopstelling worden vermeld onder 3.A.I.
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Een vergelijking van de resultaten uit de verschillende oplossingen in
241

tegenstelling met voorgaande experiment uitgedrukt als geadsorbeerd Am

per gewichtseenheid, worden samengevat weergegeven in figuur 3.A.3. Het

radioaktiviteitsverloop on de exoskeletdelen in gedemineraliseerd water

vertoont hiervoor reeds beschreven karakteristieke opnamepatroon, waarbij

na een snelle opname de eerste twee dagen van het experiment rond de derde

dag een evenwicht wordt bereikt. In vergelijking hiermee blijkt de

aanwezigheid van Al in oplossing het grootste effekt op het

adsorptiemaximum tot gevolg te hebben. Na 13 dagen noteren we een

signifikant lagere adsorptie (5730 + 1110 Bq/g) in vergelijking met het

gedemineraliseerd water (116300 + 17400 Bq/g). Onafgezien van
241

bindingskarakteristieken van Al in vergelijking met Am, welke uit onze

experimenten niet zijn af te leiden, zorgt een maximale oplosbaarheid van

Al bij pH 7 van 10 (Burrows, 1977) voor een overmaat aan Al in
-9

vergelijking met Am (10 M ) , waardoor we een reduktie in adsorptie noteren

van nagenoeg 95%. Ook de aanwezigheid van 5 mg/1 huminezuren resulteert in

een minder uitgesproken maar signifikante (P < 0.02) daling van het

adsorptiemaximum : 89100 + 11600 Bq/g. De gelijktijdige aanwezigheid van

organische liganden en carapaxdelen heeft de kompetitie tussen beiden voor
241 241

de binding van Am tot gevolg, waardoor een deel van het Am voor

adsorptie verloren gaat. Dit blijkt verder uit een intermediaire daling van
3+

het adsorptiemaximum na 13 dagen wanneer zowel huminezuren als Al in het

medium aanwezig zijn : 10170 + 2060 Bq/g. Het drastische effekt van de

aanwezigheid van Al wordt getemperd met ongeveer 5% ten opzichte van het

gedemineraliseerd water, door de komplexatie van zowel Al als Am door

deze organische molekulen, wat logischerwijze resulteert in intermediaire

adsorptiewaarden. Naast de beïnvloeding van de adsorptiemaxima door zowel
3+

huminezuren als Al , merken we eveneens dat de periode nodig om tot een

evenwichtssituatie te komen verlengd wordt. In tegenstelling met het

experiment in gedemineraliseerd water, waar het adsorptiemaximum tussen dag

3 en 4 wordt bereikt, merken we in de aanwezigheid van zowel Al als

huminezuren een verlenging van de akkumulatieperiode tot op de 6de a 7de

dag.
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Figuur 3.A.3. 241
Am-adsorptie op geïsoleerde exoskeletdelen van Astaaus

leptodaatylus (Bq/g) in gedemineraliseerd water, huminezuur
3+

oplossing, Al oplossing en gemengde Al-huminezuur -

oplossing, weergegeven in funktie van de tijd (dagen) (x +

95Z konfidentielimieten).

241
De procentuele verdeling van het Am over vrij-opgeloste en partikulaire

fraktie is identiek aan deze beschreven onder identieke omstandigheden in

luik 1. Wanneer noch Al , noch huminezuren aanwezig zijn merken we een
241

maximale afname in Am radioaktiviteit in het water van 34%.
241

Terzelfdertijd merken we een toename in de tijd van het partikulair Am

tot een 70% van het totaal op dag 12. In aanwezigheid van huminezuren vindt

er een reduktie van dit percentage partikulair Am plaats tot maximaal 30%

op het einde van het experiment. Toch zal ook hier de komplexatie van het
241 241

Am op de organische liganden een vermindering van vrij opgelost Am en
een gereduceerd adsorptiesnelheid tot gevolg hebben.

In oplossing waaraan Al werd toegevoegd noteerden we van bij de aanvang

van het experiment lage radioaktiviteitswaarden in oplossing. Deze konden
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241
echter tot op de initieel toegevoegde Am koncentraties worden

teruggebracht door de oplossing te roeren. Hoewel geen makroskopisch

precipitaat kon worden vastgesteld kon vanaf de eerste staalname, 1 dag na

de aanvang van het experiment, 100% partiekelvorming worden geregistreerd.

Uit dit alles is het waarschijnlijk dat er pseudokolloïde plaatsgrijpt van
241

het Am op reeds gevormde kolloïden van A1(OH)_. Deze kolloxd vorming kan
3+

worden afgeleid uit de oplosbaarheid van het Al bij pH = 7 (Burrows,

1977) en is bovendien analoog aan eigen waarnemingen in de aanwezigheid van

een ander trivalent kation, (Vangenechten et al. , 1984). Wanneer

daarenboven huminezuren aan de Al-oplossing worden toegevoegd merken we de

aanwezigheid van een geel-bruin precipitaat in de oplossing. Watermonsters

die zonder roeren worden genomen bevatten slechts 5% van het aanvankelijk
241 241

toegevoegd Am. Na roeren van de oplossing wordt de initiële Am

radioaktiviteit teruggevonden. Het percentage partikelvorming na beide

behandelingswijzen is bovendien hetzelfde. Telkens blijkt de volledige
241

Am radioaktiviteit voor te komen als partikulair materiaal > 0.45 jjm.

Deze waarnemingen, weerom bevestigd in voorgaande experimenten

(Vangenechten et al. , 1984), bekrachtigen de hypothese van komplexvorming

en de hiermee gerelateerde vermindering in adsorptie.
241

De reversibiliteit van de adsorptieevenwichten voor Am op de exoskelet

van Astaaus leptodaatylus werd getest door het toevoegen van 0.5 mg/l

huminezuren aan de oplossing waarin een adsorptiemaximum op de carapaxdelen

werd gemeten. De resultaten worden grafisch weergeven in figuur 3.A.4.
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Figuur 3.A.4. : Effekt van 0.5 mg 1 huminezuren op het adsorptieevenwicht

van Am op het exoskelet van Astaaus leptodaotylus (x +

95% konfidentielimieten).

Uit figuur 3.A.4. noteren we een gemiddelde afname van het geadsorbeerd
241

Am van 10%. Het nieuw ingestelde adsorptie maximum is echter slechts

signifikant verschillend van het voorgaande voor een 90% signifikatieniveau

(t = 1.767 ; d.f. = 49). Toch blijkt dat reeds voor geringe koncentraties

aan huminezuren er een verschuiving optreedt van het adsorptiemaximum naar

lagere waarden. Hierin menen we een bevestiging te vinden voor het optreden

van kompetitie tussen de bindingsplaatsen op het exoskelet en op de
241

huminezuren voor het vrij opgelost Am. Eens gekomplexeerd met
241

huminezuren, zo blijkt, is het Am minder beschikbaar voor adsorptie. De

konsekwenties van de aanwezigheid van huminezuren en trivalente kationen in

ekosystemen voor het radioekologisch onderzoek worden in de diskussie

opgenomen.
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Omdat het, voornamelijk in zich wijzigende milieuomstandigheden, niet enkel
241

belangrijk is de akkumulatie van Am in een bepaald biologisch

kompartiment te kennen maar ook de afgifte ervan, bestudeerden we de

desorptie van dit aktinide bij geïsoleerde exoskeletdelen voor dezelfde

milieuvariabelen als bij de adsorptie. De verschillende desorptiekurves

worden weergegeven in figuur 3.A.5. Enkel binnen de eerste 5 dagen van het
241

experiment worden signifikante verschillen in desorptie van Am in

gedemxneraliseerd water, de Al-oplossing (5 mg/l) en de huminezuuroplossing

(5 mg/l) genoteerd (op dag 5 : gedemineraliseerd water vergeleken bij Al

oplossing : t = 4.66 , d.f. = 10 , P < 0.001 ; huminezuuroplossing

vergeleken bij Al-oplossing : t = 3.9312 , d.f. = 10 , P < 0.005). Op het

einde van het experiment kan op statistische gronden echter geen

onderscheid meer worden gemaakt. KompartimenteIe analyse werd voor de

verschillende kurves niet toegepast omdat deze kurves geen afspiegeling

vormen van de bindingskompartimenten op de carapax, maar veeleer van de

omstandigheden in oplossing. Na 13 dagen experiment vinden we nog tussen 60
241

en 70Z van het initieel geadsorbeerde Am terug op de exoskeletdelen.

% initiële radioakfivifeif
10

aq. dtmn.

10 12 14

Tijd (dagen)

241.
Figuur 3.A.5.: " Am-desorptie voor geïsoleerde exoskeletdelen van Is^-ui-.s

leptodactylus in verschillende oplossingen en twee

natuurlijke oppervlaktewaters weergegeven als percentage van

de initiële radioaktiviteit op de carapaxdelen en uitgedrukt

in funktie van de tijd (x + 95% konfidentielimieten).
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241
Omdat er geen onderscheid kon worden gemaakt tussen de desorptie van Am,

noch in aanwezigheid van Al, noch in aanwezigheid van huminezuren, gingen

we opzoek naar een verifikatie hiervan in natuurlijke omstandigheden. De
241

resultaten van Am desorptie in twee natuurlijke oppervlaktewaters wordt

eveneens weergegeven in figuur 3.A.3. Op de eerste dag na kunnen voor de

ganse periode van het experiment signifikante verschillen worden

gekonstateerd (op dag 12 : t = 3.444 , d.f. = 10, P < 0.01). Hierbij
3+ 3+

vertoont het venwater gekarakteriseerd door het hoogste Al en Fe

gehalte (zie deel II), inderdaad het meeste overeenkomst met de
241

desorptiekurve van Am in de Al-oplossing. Toch blijkt uit de

vergelijking van kunstmatige oplossingen met natuurlijke oppervlaktewaters,

dat geïsoleerde milieuparameters slechts een partieel beeld van de

werkelijkheid kunnen geven.

241
3.A.4. pH afhankelijkheid van Am-adsorptie op het exoskelet van

Astacus leptodaatylus

Uit voorgaande experiment bleek de invloed van kompetitie en komplexatie op
241

de adsorptiekinetiek van Am. Deze experimenten werden echter uitgevoerd

bij neutrale pH, om het mogelijk effekt van deze milieuvariabele te

elimineren. Omdat de zuurtegraad in natuurlijke ekosystemen een belangrijke

rol speelt, werd in de hierna beschreven experimenten de pH-afhankelijkheid
241

van beide processen getoetst. Hiervoor werd de Am-adsorptie op

geïsoleerde exoskeletdeeltjes geregistreerd in gedemineraliseerd water, in

een 10 mg/l Al-oplossing en in een 1 mg/l humuszuur oplossing, telkens bij

pH = 4, pH = 7 en pH = 9 en na een tijdsverloop van 5 dagen. Voor deze

momentopname werden de radioaktiviteit per gewichtseenheid samen met de

koncentratiefaktoren berekend en op verschillen statistisch getest. Verdere

toelichtingen in verband met materiaal en methode werden opgenomen in

paragraaf 3.A.I.

De resultaten van de experimenten en de invloed van de zuurtegraad op de
241

adsorptie van Am op het exoskelet van Astacus leptodaotylus worden

weergeven in figuur 3.A.6. en tabel 3.A.3.



el 3.A.3. : Invloed van pH op de Am adsorptie op geïsoleerde carapaxdelen van Astaous leptodactylus in verschillende

oplossingen, na 5 dagen (x + 95% konfidentielimieten).

Oplossing pH 4 pH 7 pH 9

Bq/g KF Bq/g KF Bq/g KF

lemineraliseerd water (5.1 + 1.8) x 105 2555 + 910 (1.3 + 0.3) x 105 640 + 125 (2.5 + 1.0) x 105 585 + 230

rag/l huminezuuroplossing (4.9 + 1.8) x 104 200 + 70 (2.7 + 0.6) x 104 90 + 20 (1.6 + 0.3) x 104 50 + 5

mg/1 Al-oplossing (1.9 + 0.5) x 105 665 + 190 (1.1 +0.1) x 104 115 + 5 (4.3 + 1.2) x 104 160 + 45

O)
•p-
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Uit tabel 3.A.3 en figuur 3.A.6 blijkt dat voor de drie bestudeerde pH's de
241

hoogste koncentraties geadsorbeerd Am gevonden worden in

gedemineraliseerd water. Zowel de aanwezigheid van het trivalente kation

Al als van organische liganden verminderd de Am adsorptie. Wanneer we

de absolute adsorptiecijfers voor neutrale pH beschouwen dan blijkt weerom

het Al de grootste verlaging van het adsorptiemaximum te bewerkstelligen.
241

Het radioaktiviteitsverloop van Am in het water in rekening gebracht

bekomen we de gegevens uit figuur 3.A.4. Hieruit blijkt dat de

Am-adsorptie kurve uit de Al-oplossing, de oplosbaarheidskurve voor Al

volgt zoals die wordt beschreven door Burrows (1977). Samen met voorgaande
241

resultaten blijkt hieruit dat koprecipiatie van Am met Al(OH).

kolloïden, veeleer dan kompetitie voor dezelfde bindingsplaatsen op de

carapaxdeeltjes verantwoordelijk is voor een gereduceerde adsorptie van
241 241

Am. Ook het adsorptiegedrag van Am in beide overige oplossingen kon
241

verklaard worden vanuit de oplossingschemie van het Am. Zo blijken in
241

gedemineraliseerd water bij zure pH, de zuurtegraad waarbij Am voor een

hoog percentage in vrij opgeloste vorm voorkomt, de hoogste

adsorptiewaarden te worden genoteerd. Naarmate de graduele hydrolyse (zie
241 241

Luik I) toeneemt neemt de Am-adsorptie af. Wanneer het Am bij pH 7 in

gehydrolyseerde vorm voorkomt blijft ook de adsorptie van dit

transuraanelement konstant. Statistische analyse van de gegevens uit figuur
241

3.A.4 leert ons dat de Am koncentratiefaktoren in gedemineraliseerd
water bij pH = 7 en pH = 9 de enige niet signifikante verschillende

adsorptiewaarden zijn. In aanwezigheid van huminezuren registreren we de
241

hoogste adsorptie van Am bij zure pH. De hogere oplosbaarheid van

huminzuren bij meer alkalische pH's werd beschreven door Schnitzer and

Kahn, 1972 ; Povoledo and Goltermann, 1975 ; Stevenson, 1982. We bsluiten
241

daaruit dat de lage adsorptiewaarden van Am bij pH = 9 verklaard kunnen

worden door de verhoogde oplosbaarheid van de huminezuren en de ermee
241

gepaard gaande hogere binding van Am op deze organische liganden.
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Figuur 3.A.6. : pH-afhankelijkheid van " Am-adsorptie op het exoskelet van

Astaaus leptodactylus in verschillende oploscingen na 5

dagen (x + 95% konfidentielimieten).



3.A.5. Invloed van verschillende koncentraties aan Al en huminezuren

op de adsorpti

leptodaatylus

241
op de adsorptie van Am op het exoskelet van Astacus

De invloed van de aanwezigheid van Al en huminezuren op zowel de

adsorptiekinetiek als de adsorptiemaxima kwam aan bod in vorige paragrafen.

Wijzigingen van deze beïnvloeding veroorzaakt door de zuurtegraad van de

oplossing werden hierbij in laatste instantie toegelicht. Ook bleken de

koncentraties van zowel de organische liganden als van de trivalente
241

kationen van belang op de uiteindelijke adsorptie van Am. Daarom werd

binnen de limieten van de natuurlijke variabiliteit van beide parameters

het effekt nagegaan van verschillende koncentraties, op de adsorptie van
241

Am. De opzet van het experiment was dusdanig dat het effekt van 10 en 20

mg/l huminezuur, samen met dit van 0.1, 0.5, 1.0 en 10.0 mg/l Al

afzonderlijk en in onderlinge samenhang kon worden getoetst. De adsorptie
241 i

van Am in gedemineraliseerd water fungeerde als referentiewaarde. Het Al

werd aangemaakt uitgaande van een 1000 mg/l standaardoplossing (Titrisol

Merck, Art. 9967), daar waar de huminezuren werden geëxtraheerd uit

vijversediment zoals beschreven in deel II. Voor een verdere beschrijving

van materiaal en proefopstelling wordt verwezen naar paragraaf 3.A.1.
241

De geadsorbeerde Am-radioaktiviteit op de carapaxdelen van Astacus

leptodaatylus in de verschillende oplossingen na een blootstellingstijd van

8 dagen wordt weergegeven in Tabel 3.A.4. De radioaktiviteit geassocieerd

met de exoskeletdelen in gedemineraliseerd water korrespondeert met een

koncentratiefaktor KF = 155 + 40 (x + 95% konfidentielimieten). In figuur
241

3.A.7. wordt de geadsorbeerde Am-radioaktiviteit uitgedrukt als

percentage van het adsorptiemaximum in gedemineraliseerd water. Bekijken we

eerst het effekt van huminezuren, dan blijkt zowel een koncenlratie van 10
241

als van 20 mg/l huminezuur een signifikante reduktie (P < 0.01) in "" Am

adsorptie te veroorzaken. Ook het toevoegen van 0.1 tot 1.0 mg/l Al aan

het gedemineraliseerd water heeft een signifikante vermindering van de
241

Am radioaktiviteit op de carapaxen tot gevolg. Wanneer we twee in

natuurlijke omstandigheden frekwent gemeten koncentraties aan huminezuren

(20 mg/l) en Al (1.0 mg/l) met elkaar vergelijken dan blijkt de

beïnvloeding van Al (A = - 76%) signifikant (P < 0.01) groter te zijn dan

bij humuszuren (i = - 55%). Een "two-way" variantie-analyse op de

adsorptiewaarden op de kolommen 1 , 2 en 4 uit tabel l leert ons een



- 188 -

241
signifikante vermindering van het geadsorbeerd Am (P < 0.01), zowel bij

3+
toevoeging van huminezuren als bij toevoeging van Al . Er blijkt echter

onvoldoende grond om tot een gekombineerd effekt van beide parameters voor

de verschillende koncentraties te besluiten.

Tabel 3.A.4 : Am-radioaktiviteit (Bq/g) geadsorbeerd op geïsoleerde

exoskeletdeeltjes van Astaaus leptodaatylus in aanwezigheid

van verschillende koncentraties (mg/l) aan Al en huminezuren

(x + 95% konfidentielimieten).

Al (mg 1~

Humine

zuur (mg 1 )

0

10

20

28100

15500

12700

0

+ 7600

+ 3100

+ 2700

0.

13800 j

13350 j

12750 j

1

: 2750

: 3500

: 2250

6800

9300

0.

+

+

5

1600

2500

6700

7200

10600

1.0

+

+

+

1700

1300

1950

10.

*

4400 +

3700 +

0

650

650

450

* 0.5 mg/l waarden ontbreken door bakteriële kontaminatie van de oplossing

** toevoegen van 10 mg/1 Al aan gedemineraliseerd water resulteerde in een

onmiddellijke precipitatie van het Al

241
De partikulaire fraktie van Am (> 0.45 um) in de oplossingen met

stijgende huminezuurkoncentratie daalt van 60 tot 20%. In de Al-oplossingen

werd dit percentage binnen het koncentratieinterval 0.0 - 10.0 mg/l niet
241

beïnvloed. In tegenstelling hiermee werden hogere koncentraties aan Am

in het water genoteerd bij stijgende koncentraties aan huminezuren. In de

afwezigheid van huminezuren wordt 60% van de initieel toegevoegde

radioaktiviteit geregistreerd in de oplossing op het einde van het

experiment. Na inbreng van 10 en 20 mg/l huminezuur bedragen deze

percentages respektievelijk 80 en 90%. De aanwezigheid van Al daarentegen
241

reduceert de koncentraties aan Am in oplossing. Dit effekt is echter

meer uitgesproken bij geringe hoeveelheden huminezuren in oplossing. Zo is
241

de afname van Am radioaktiviteit in de 20 mg/l oplossing verwaarloosbaar
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klein, en dit in tegenstelling met de vermindering in de 10 mg/l

huminezuuroplossing en het gedemineraliseerd water waar ze respektievelijk

50 en 60% bedraagt wanneer 1 mg/l Al wordt toegevoegd. De inbreng van 10

mg/l Al resulteert in beide oplossingen in een aanzienlijke vermindering
241

van de Am radioaktiviteit in oplossing van 85%.

Initieel geadsorbeerd 241Am (%)
100-

50

o.

10.fi
0.0

10 20
Huminezuur (mg/l)

241
Figuur 3.A.7.: Am geassocieerd met exoskeletdeeltjes (x + 95%

konfidentielimieten) van Astacus leptodaatylus na 8 dagen.

De experimenten werden uitgevoerd in gedemineraliseerd water

waaraan huminezuren en aluminium werden toegevoegd in

verschillende kombinaties. De Al-koncentraties (mg/1) worden
241

aangeduid als cijfers in de kurves. Het geadsorbeerde Am
241

wordt uitgedrukt als percentage van het Am geassocieerd

met de carapax deeltjes in gedemineraliseerd water (= 100%).
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3.A.6. Diskussie

241
Reeds in de oriënterende experimenten, waarin de beschikbaarheid van Am

voor een ruim aantal diersoorten uit verschillende fyla werd nagegaan,

bleek dat de externe akkumulatie van dit radionuklide, samen met het

trofisch niveau van het dierspecies, de twee voornaamste komponenten zijn

die de mate van opname ervan bepalen. Bevestiging hiervan vonden we in de

in globo opnameexperimenten bij kstaaue levtodactylus. Tot 80Z van het
241

Am bij deze zoetwaterkreeften vonden we geassocieerd met het exoskelet

(Bierkens et al-, 1983). Vanuit radioekologische kontext wordt dit

percentage vaak als verloren beschouwd voor verder voedselketentransfert.

Verdere studie ervan lijkt dan ook irrelevant. Toch kunnen organismen door
241

deze externe fixatie van Am, net als sedimenten binnen het abiotisch
241

milieu, fungeren als kondensatiekernen van Am. Bij Crustacea, gekenmerkt

door een diskontinue groei en de ermee verbonden cyklisch optredende
241

vervelling, komt het geadsorbeerde Am bovendien in een nieuw daglicht te

staan. Vooreerst blijkt (Delaney et al. , 1979) dat heel vaak de afgeworpen

carapax (exuvia) door het vervellende dier zelf, of door soortgenoten wordt

opgegeten. Deze exuvia vormt overigens een uitstekend substraat voor tal

van mikroörganismen en aaseters. Tenslotte dienen we de redistributie van

belangrijke bestanddelen van het exoskelet tijdens vervelling (Bliss, 1968)

en de gelijktijdige inbouw van een belangrijk deel ervan in de gastrolieten

(CaCO -konkreties in de maag van dieren tijdens het vervellingsproces) als
241

een potentieel belangrijk proces te beschouwen in de fysiologie van Am.
241

Dat er een rechtstreekse redistributie van het geadsorbeerde Am zou
241

optreden is onwaarschijnlijk. De inkorporatie van Am in de gastrolieten

en later in het nieuw gevormde exoskelet, belicht vanuit het klasse (a)
241

karakter van Am en de hierna volgende intra

injektleexperimenten, is daarentegen plausibel.

241
karakter van Am en de hierna volgende intragastrische en intrakardiale

In de hiervoor beschreven experimenten werd het exoskelet van Astaous

leptodaatylus beschouwd als een organische struktuur met een eindige

interaktieve kapaciteit. Deze oppervlakteinteraktie wordt beschreven door

de reaktie (gewijzigd overgenomen uit een oppervlakteinteraktiemodel voor

andere biomembranen uit Pagenkopf (1983)) :

, 3+ =„n- = „ . -n+3Am + --=S »• =SAm
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waarin =S het geheel aan bindingsgroepen dat in staat is oppervlakte
241

komplexen met het Am te vormen, voorstelt. Het oppervlaktekomplex wordt

weergegeven als SAm . De evenwichts K, van deze reaktie kan geschreven

worden als

Am /

Hierin komen twee onbekenden voor : (i) het aantal bindingsgroepen op de

carapax, betrokken in de reaktie, en (ii) de waarde van de

evenwichtskonstante van deze reaktie. In een preliminaire denkoefening,

waarin we informatie pogen in te winnen over de carapax als interaktieve

struktuur, kunnen we echter een schatting maken van de tweede onbekende in

deze vergelijking. Hiervoor baseren we ons op de waarneming (paragraaf

3.A.3) dat wanneer minimale hoeveelheden (0.5 mg/l) huminezuren die aan een

oplossing worden toegevoegd met daarin carapaxdélen die een

adsorptieevenwicht hebben bereikt, er een verschuiving plaatsgrijpt naar
241

lagere adsorptiemaxima. De evenwichtskonstanten van de binding van Am

met de bindingsgroepen op het exoskelet moet daardoor als kleiner of gelijk

beschouwd worden dan deze op de huminezuren. De preferentiële binding van
241

het klasse (a) metaal Am met de carboxylgroepen van zowel de

carapaxproteïnen als van de huminezuren maakt deze gelijkheid aanvaardbaar.

Voor deze laatste reaktie vinden we in de literatuur logS-waarden geciteerd

van 8.12 (Torres, 1982) tot 6.83 (Bertha and Choppin, 1978). In onze

berekening aanvaarden we daarom de gemiddelde waarde van beide waarden als
241

maximale schatting van een bindingskonstante van Am op het exoskelet van

Astacus leptodaetylus. Ingevoerd in de evenwichtsvergelijking levert dit
— 12 2

een waarde van 2 x 10 mole/mm bindingsgroepen op de carapax. Hierbij

wordt benadrukt dat het hier slechts een benaderend cijfer betreft waarvan

de geldigheid slechts hooguit binnen de specifieke eigenschappen van ons

experiment kan worden aanvaard.

Wanneer dit cijfer exakt zou zijn, betekent dit dat slechts 1% van de
241

potentiële bindingsplaatsen op de carapax ingenomen werden door Am. Maar

ook wanneer dit percentage een onder- of overschatting van de werkelijke

waarde zou zijn dan nog kadert deze bevinding in de waarneming dat (i) er

geen korrelatie gevonden wordt tussen beschikbaar oppervlak en
241

geadsorbeerde Am radioaktiviteit, en (ii) dat adsorptiesnelheid van het
241 241

Am daalt naarmate de koncentraties vrij opgelost Am in de oplossing



dalen. Dit zou kunnen betekenen dat niet het aantal bindingssites op hec

exoskelet van Astaeus leptodaotylus maar wel het percentage vrij opgelost

Am de limiterende faktor is bij de oppervlakteinteraktie. Een analoge
241

waarneming dat de snelheid van Am-adsorptie proportioneel is tot de
241

koncentratie opgelost Am, wordt beschreven bij Shanbhag and Morse (1982)

voor calciet. Deze auteurs berekenden bovendien dat de
241

oppervlakteinteraktie van Am een kinetiek van eerste orde volgde.

241
De beïnvloeding van de adsorptiekinetiek van Am door de aanwezigheid van

Al en huminezuren in de oplossing laat zich resumeren in een reduktie van

de snelheid waarmee een adsorptievenwicht wordt ingesteld enerzijds, en een

verlaging van de adsorptiemaxima anderzijds. In absolute waarden resulteert

de aanwezigheid van Al bij neutrale pH steeds in een signifikant
241

vermindering van de Am-adsorptie wanneer deze wordt vergeleken met de

reduktie veroorzaakt door huminezuren. Deze Al effekten blijken afhankelijk

van pH en koncentratie. Voor vaak in natuurlijke ekosystemen geregistreerde

Al koncentraties van 1 mg 1 , noteren we redukties tot 75% ten opzichte
241

van de oppervlakteassociatie van Am in gedemineraliseerd water. De

pH-afhankelijkheid van de Al-effekten kunnen volledig worden verklaard

vanuit de oplosbaarheid van Al zoals beschreven door Burrows (1977).

Tenslotte brengen we in herinnering dat "two-way" variantie analyse op de
241

adsorptieresultaten van Am in de simultane aanwezigheid van

verschillende koncentraties Al en huminezuren, onvoldoende evidentie (P >

0.05) oplevert om tot een additief effekt van beide te kunnen besluiten. De
241

hoogste respektievelijk laagste adsorptiewaarden van Am en oplosbaarheid

van Al liggen op bij zure en neutrale pH. Bij alkalische pH = 9 vinden we

voor beide, intermediaire waarden. Dit suggereert pseudokolloïdevorming van
241

Am op Al-hydroxikolloïden, met een gedeeltelijke precipitatie tot

gevolg. De radioaktiviteitsmetingen in oplossing voor en na roeren

bevestigen deze these. Pseudokolloïdevorming en de eruit resulterende
241

vermindering van de Am-koncentratie in oplossing veeleer dan kompetitie
241

tussen Al en Am, zou daarom als verklaring dienen te worden aangevoerd
241

voor de gereduceerde adsorptiewaarden van Am op de carapaxdeeltjes.

Kompetitie tussen beide trivalente kationen is toch niet uit te sluiten
241

zoals kan gekonkludeerd worden uit de intermediaire adsorptie van Am op

de exoskeletdelen wanneer zowel huminezuren als Al worden toegevoegd. Op

dat ogenblik zal een deel van het Am, maar ook een deel van het Al

door deze organische liganden worden gekomplexeerd, waardoor het reducerend
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241
effekt van Al op de Am adsorptie deels wordt teniet gedaan. De hoge

affiniteit van beide metalen voor de als zuurstofdonor fungerende

carboxylgroepen op de huminezuren wordt verklaard vanuit hun klasse (a)

metaal karakter.

241
De afname van de koncentratiefaktoren van Am op het exoskelet van

Astaaus leptodaetylus in gedemineraliseerd water die wordt waargenomen bij

een stijgende alkaliniteit, kan eveneens vanuit het oplossingsgedrag van
241

Am verklaard worden. Naarmate de zuurtegraad van de oplossing toeneemt
241

en daarmee de hydrolyse van Am, stijgt ook het procentuele aandeel van
241

de partikulaire fraktie in de totale Am-radioaktiviteit. Omdat, zoals
241

uit voorgaande reeds bleek, de koncentratie vrij opgelost Am van

essentieel belang is voor de mate van adsorptie van dit transuraanelement,

zal ook de radioaktiviteit geassocieerd met de carapax dalen met stijgende
241

pH. Wanneer vanaf pH = 7 de partikulaire fraktie van Am konstant blijft

(zie Luik I) kunnen in deze experimenten dan ook geen signifikante
241

verschillen in Am-adsorptie meer worden genoteerd.

De invloed van de aanwezigheid van huminezuren op de adsorptieevenwichten

van Am is geringer dan deze van Al . Voor koncentraties van 20 mg/1,

een realistische waarde voor tal van onze oppervlaktewaters, vinden we nog
241

steeds om en bij 50% van het Am dat in gedemineraliseerd water wordt

geadsorbeerd, op de carapaxen terug. Ook voor huminezuren blijkt de invloed

van de zuurtegraad van de oplossing signifikant. De hoogste effekten

veroorzaakt door de aanwezigheid van huminezuren worden genoteerd bij

alkalische pH. Bij dergelijke alkalische zuurtegraad kennen huminezuren hun
241

grootste oplosbaarheid en de grootste binding met Am. De beïnvloeding
241

van de adsorptie van Am door huminezuren dienen we dan ook te begrijpen
241

als komplexvorming van Am door deze liganden, met verminderde
241

koncentraties aan vrij opgelost Am beschikbaar voor

oppervlakteinteraktie tot gevolg.

Besproken resultaten kaderen volledig binnen literatuuropgaven van analoge
241

adsorptieexperimenten van Am voor abiotische strukturen. Komplexatie van
241

Am met een breed spektrum organische liganden, resulteert meestal in

verminderde adsorptiewaarden op het substraat (Davis and Leckie, 1978 ;

Shell et al., 1980 ; Clayton et al., 1981, 1982 ; Edgington, 1981a). Enkele

organische molekulen worden beschreven als bidentate komplexvormers (Davis



and Leckie, 1978 ; Clayton et al., 1981, 1982), waarmee men organisch

materiaal aanduidt dat een dubbele binding kan aangaan met het akseptorion

enerzijd" en het substraat anderzijds. Hierdoor kunnen deze organische

molekulen een intermediërende rol spelen bij de binding van het metaaiion

op het substraat. In de aanwezigheid van deze komplexvormers kunnen dan ook

hogere adsorptiewaarden worden genoteerd. Clayton et al. (1981) besluiten

hier dan ook uit dat wil men het effekt van organische liganden op het

adsorptiegedrag van metaalionen begrijpen, men over een volledige

karakterisatie van de organische molekule, het substraat en het

radionuklide moet beschikken. De invloed van kompetitie, als mechanisme met

modifiërende invloed op de adsorptie van transuranen, komt slechts

sporadisch aan bod. Een reducerend effekt van toenemende koncentraties aan
241

kationen op de Kd-waarden van Am op sedimenten vinden we beschreven bij

Clayton et al. (1981). In verband met deze problematiek wordt vooral het

belang van calcium en magnesium als in kompetitie tredende kationen,

toegelicht (Mantoura et al., 1978).

241
In tegenstelling met de adsorptieexperimenten van Am op het exoskelet

van Astacus leptodaotylus, kan bij de desorptie van dit radionuklide geen

signifikant effekt worden waargenomen van zowel huminezuren als Al
241

Mogelijkerwijs bepalen veeleer de bindingskonstanten van Am op de

carapaxdelen dan de aanwezigheid van deze milieuvariabelen de
241

desorptiesnelheid van het Am. De signifikante verschillen die worden

waargenomen in twee natuurlijke oppervlaktewaters, een zuur venwater en een

vijverwater, toont aan dat voornamelijk het samenspel van meerdere

omgevingsparameters waaronder de zuurtegraad van de oplossing, komplexatie
241

en kompetitie de uiteindelijke desorptie van het Am bepaalt.

Tot besluit bij deze diskussie voegen we hier aan toe dat vanuit

radioekologisch standpunt de aanwezigheid van huminezuren een reducerend

effekt heeft op de adsorptie en daarmee op de uiteindelijke akkumulatie van
241

Am voor Astacus leptodaotylus. Zoetwaterekosystemen met belangrijkere

koncentraties aan organisch materiaal in het algemeen, en huminezuren in

het bijzonder, lijkt daarom binnen risikoanalyses een meer gunstige

valorisatie toe te komen, vergeleken bij het mariene milieu. Onafgezien van

de eigen heel specifieke problemen die ermee gepaard gaan, lijkt een

toenemende verzuring van sommige zoetwaterekosystemen en uitloging van
metalen uit de bodem, geen additioneel effekt te hebben op de aasorptie van

241
Am.



II.3.B. Beschikbaarheid van 241Am na ingestie

241
Synopsis : Het aandeel van ingestie in de in globo opname van Am voor

Astaous leptodactylus en de invloed van speciatie op de beschikbaarheid van

die transuraanelement werd nagegaan aan de hand van intubatieëxperimencen.
241

Hierbij werd de orale opname van Am gesimuleerd door een rechtstreekse

injektie via de slokdarm van de te bestuderen oplossing, in de maag van de

dieren. De rol van de spijsverteringsklier, hepatopancreas, bij de
241

akkumulatie en het eventueel transfert van Am van het uitwendig naar het

inwendig milieu, komt hierbij aan bod.

In de experimenten (Bierkens et al., 1986b) fungeert niet-gekomplexeerd
241

Am (Am(OH)_) als referentiewaarde. Hiermee vergeleken wordt de
241

beschikbaarheid van monomeer- (Am-citraat) en polymeer-gekomplexeerd Am

(humaat). Een laatste vergelijking wordt gemaakt met de beschikbaarheid van

door de hepatopancreas van de poelslak Lyrmaea stagnalis in vivo
241

geassimileerd Am. Aan de hand van dit laatste experiment poogden we een

enkelvoudige schakel in een voedselketen na te bootsen onder gekontroleerde

omstandigheden. Om de invloed van de zuurtegraad na te gaan werden de

experimenten telkens uitgevoerd bij zure (pH - 4) en neutrale pH. De
241

kinetiek van Am in de hepatopancreas volgend op intragastrische injektie
241

van Am-citraat en de korresponderende subcellulaire verdeling van het

radionuklide werd bestudeerd op korte (6 uur) en middelange (3 dagen)

termijn. Tenslotte trachtten we informatie in te winnen over het mechanisme
241

verantwoordelijk voor de opname van Am, door de opname van kolloïdaal
198 95 65

Au, Nb-gemerkte mikrosferen, het klasse (b) metaal Cu en
241

Am-citraat met elkaar te 'korreleren. m
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241
3.B.l. Biologische beschikbaarheid van niet-gekomplexeerd Am

3.1.1. Materialen en methode

De experimenten werden uitgevoerd bij 18°C en een fotoperiode van 12 uur.

De akklimatisatieperiode voor de proefdieren bedroeg minimaal 24 uur. Vanaf

dat ogenblik werd voor de ganse duur van het experiment geen voedsel meer

toegevoegd.

241
Met het oog op direkte inbreng van het Am in de maag van de organismen

werden de dieren intragastrisch geïnjekteerd (intubatie). Hiertoe werd een

polyethyleen darmpje (0 - 0.6 mm intramedic P35O, n° 7410) gemonteerd op

een injektienaald en via de oesofagus tot in de maag van de dieren

gebracht. De pH » 4 en pH » 7 geïntubeerde dieren kregen respektievelijk 1
241

kBq en 10 kBq Am in een volume van 500 ui toegediend. De dieren werden

elk afzonderlijk in een volume van 1 liter leidingswater geplaatst. Na elke

radioaktiviteitsmeting werden de dieren teruggeplaatst in eenzelfde maar

ververst volume. De radioaktiviteit in de oude oplossing en de

radioaktiviteit geassocieerd met de fekaliën werden inmiddels geregistreerd

(Deel II). Op het einde van de experimenten werden de dieren gedood en

gedissekteerd waarbij maag, darm, hepatopancreas, kieuwen, carapax en

staartspier werden uitgeprepareerd. Radioaktiviteitsmeting in de organen en

bepaling van hun versgewicht vormen de basis voor de berekening van de

procentuele orgaandistributie en het percentage van de initieel

geïnjekteerde dosis per gewichtseenheid.

3.1.2. Resultaten

Weergegeven als percentage van de initiële radioaktiviteit in de dieren op

het tijdstip van injektie, vinden we in figuur 3.B.I en 3.B.2 en in tabel
241

3.B.l de retentie van niet-gekomplexeerd Am bij Astaaus leptodactylus

voorgesteld na intragastrlsche injektie.

Beide retentiekurven kunnen beschreven worden als de som van twee

exponentiële afgiftekomponenten. Bij pH 4 geïntubeerde organismen wordt de

snelle komponent, welke geassocieerd is met een direkte afgifte van het
241

Am naar het water toe, gekarakteriseerd door een biologische
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halfwaardetijd Tbl/2 « 0.9 dagen. Deze waarde is het dubbele van deze
241

berekend voor orale toediening van Am in neutrale oplossing, een

verschijnsel dat ook bij andere intubaten zal worden waargenomen. In beide

experimenten wordt meer dan 507. van het Am door deze komponent gedekt.

Niettegenstaande in het speciatieonderzoek werd aangetoond dat er een
241

graduele hydrolyse van het Am plaatsgrijpt, resulterend in een toenemend
241

percentage parcikulair Am, wanneer de zuurtegraad van een oplossing

stelselmatig toeneemt van pH 4 naar pH 7, worden er 30 dagen post-intubatie

geen slgnifikante verschillen (P > 0.05) waargenomen tussen beide

intubaten. Globaal genomen blijft er tussen 20 en 30% van het toegediend
241

Am na deze periode in de dieren weerhouden.

Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een pH-effekt is de

beïnvloeding van de oorspronkelijke pH van het intubaat door het maagsap.

De zuurtegraad van de maaginhoud van onze proefdieren werd aan de hand van

lakmoesstrips bepaald tussen pH 5 en 6. Bij Gibson en Barker (1979) vinden

we, eveneens voor Astaaus leptodactylus, een pH-waarde geciteerd van pH »

5. Omwille van het ontbreken van enig bufferend vermogen in het intubaat

zal de pH van beide oplossingen waarschijnlijk kort na de inbreng in de
241

maag gewijzigd worden. Het als trivalent kation voorkomend Am, evenals
241

de Am(0H), kunnen daarenboven gemakkelijk bindingen aangaan met de

spijsverteringsenzymes en emulgatoren in het maagsap. Zo werd voor A.

ieptodaetylu8 ondermeer de aanwezigheid van amylase a-en B-glucosidase, a

en B-galactosidase en 8-fructofuranosidase in het maagsap aangetoond

(Gibson and Barker, 1979). Door het gebrek aan bufferend vermogen en de

mogelijke binding met spijsverteringsenzymes zullen beide intubaten

chemische gelijkenissen vertonen wat resulteert in het ontbreken van

signifikante verschillen tussen beide retentiepatronen.
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Figuur 3.B.I. : Retentie van niet-gekomplexeerd Am (pH = 4) in Astaeus

leptodaatylus na intragastrische injektie (x + 95^

konfidentielimieten). R = 52.3 e"°'75k + 43.6 e - ° -
0 1 6 t .
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241,Figuur 3.B.2. : Retentie van niet-gekomplexeerd Am (pH = 7) in Astaous

leptodaetylus na intragastrische injektie (x + 95%

konfidentielimieten). R = 54.0 e ~ ° - 3 9 t + 42.5 e ~ ° - O 2 6 t .



241
Tabel 3.B.I. : Retentie van niet-gekomplexeerd Am in Astacus

leptodaatylus na intragastrische injektie bij zure (pH = 4)

en neutrale pH. Weergegeven zijn de steekproefgemiddelden en

hun korresponderende 95% konfidentlelimieten.

Tijd

(dagen)

0

0.3

1.0

1.3

2.0

3.0

6.0

7.0

9.0

10.0

13.0

14.0

15.0

17.0

18.0

20.0

22.0

25.0

27.0

29.0

32.0

241
Niet-gekomplexeerd Am

pH - 4

100

95.4 + 4.2

75.9 + 17.3

64.9 + 22.1

53.5 + 18.5

46.6 + 17.1

44.6 + 16.7

42.0 + 15.5

41.4 + 15.7

36.6 + 13.9

28.3 + 14.6

36.2 + 13.7

34.2 + 12.6

33.0 + 12.4

32.7 + 12.11

32.4 + 11.8

31.2 + 11.5

29.1 + 10.9

34.5 + 14.7

27.7 + 11.9

—

241
niet-gekomplexeerd Am

pH = 7

100

96.8 + 2.0

87.2 + 10.8

83.9 + 11.7

70.1 + 19.0

58.4 + 18.7

42.9 + 16.6

39.2 + 16.4

36.2 + 15.0

34.5 + 14.5

30.9 + 12.8

29.4 + 12.3

30.2 + 12.9

30.2 + 12.3

26.7 + 12.0

26.7 + 11.8

24.5 + 10.8

21.3 + 9.2

20.9 + 9.1

18.4 + 7.5

18.4 + 7.5



De radioaktiviteit in de verschillende organen op het tijdstip van

dissektie uitgedrukt als percentage van de geïntubeerde dosis per

gewichtseenheid en de procentuele verdeling binnen de organismen wordt

weergegeven in tabel 3.B.2.

241
Tabel 3.B.2. : Am-radioaktlviteit in de verschillende organen (%

geïntubeerde dosis x g ) en procentuele verdeling van het
241

Am op het tijdstip van dissektie, na intragastrische
241

injektie van niet-gekomplexeerd Am. Weergegeven zijn

steekproefgemiddelden

konfidentielimieten.

en hun korresponderende 95Z

Orgaan

maag

darm

hepatopancreas

staartspier

kieuwen

exoskelet

% geint. do

(x 1

64 +

182 +

464 +

4 +

10 +

10 +

sis

o"2)

14

88

98

2

1

4

pH = 4

A. ̂

%

4.4 +

3.2 +

69.1 +

3.9 +

1.4 +

18.0 +

%

1.3

3.6

8.6

1.9

9.9

0.3

geint.

(x

10

24

50

0.4

1.8

4

pH

•ïosis x

IQ"2)

+ 2

+ 4

+ 12

+ 0.2

+ 0.4

+ 2

= 7
-1

•y

3.4

1.6

68.4

2.0

3.3

22.7

1

+ 1.4

+ 0.8

+ 26.4

+ 5.3

+ 1.6

+ 21.4

Uit tabel 3.B.2 blijkt dat zowel voor een zure als neutrale zuurtegraad van

het intubaat, de organen van het spijsverteringsstelsel per gewichtseenheid
241

veruit het hoogste Am-gehalte bevatten. Bij maag en darm gaat het
941

hoofdzakelijk over niet geassimileerd ~ Am. Maar ook voor de

hepatopancreas, een orgaan met een belangrijke intracellulaire maar ook

extracellulaire verteringsfunktie, kan men aannemen dat een deel van het
241

gedetekteerde Am nog als niet-geassimileerd dient beschouwd te worden
241

(zie verder). Als maat voor werkelijk gemetaboliseerd Am, en dus

daadwerkelijk voor A. leptodaotylus beschikbaar Am, nemen we het percentage

in de staartspier. Omgerekend naar de initieel geïntubeerde dosis betekent

dit dat voor pH = 4 en pH = 7 geïntubeerde dieren respektievelijk 1.1 % en



241
0.4 % van het toegediende Am voor de staartspier beschikbaar is. Er

wordt geen signifikant verschil voor beide intubaten waargenomen.
241

In de experimenten waar Am intrakardiaal geïnjekteerd werd (zie later)

worden de percentages in de spier verder aangewend om de totale
241

beschikbaarheid van het Am te berekenen. Op analoge wijze vinden we voor
241

niet-gekomplexeerd Am pH 4, een percentage van 15.7%, en 5.7% voor het

neutrale intubaat. Dit is nagenoeg hetzelfde percentage als datgene wat de

globale organismen op het einde van het experiment, zij het door de

variabiliteit niet signifikant, van elkaar doet verschillen.

241
Ook de percentages aan Am geassocieerd met de carapax en de kieuwen

moeten deels toegeschreven worden aan uitwendige kontaminatie vanuit het

omringende milieu. Dit blijkt uit de vergelijking van de resultaten bij

individuele organismen, waar een lagere radioaktiviteit in het

maagdarmkanaal vaak gepaard gaat met hogere percentages op de carapax. Het
241

door de dieren uitgescheiden Am zou zich sekundair associëren met de
241

carapax en de kieuwen. De hoge affiniteit van het Am voor deze

strukturen is ons bekend uit de globale opnameexperimenten.



241
3.B.2. Biologische beschikbaarheid van polymeer-gekomplexeerd Am

Bij zoetwaterekosystemen, zo bleek uit het eerste luik van het onderzoek,
241

speelt de komplexatie van Am met huminezuren een belangrijke rol. Het

effekt van de aanwezigheid van deze organische liganden op het
241

adsorptie-desorptiegedrag van Am op het exoskelet van Astaaus

leptodaatylus werd in een vorig hoofdstuk nagegaan. Of dergelijke
241

komplexvorming eveneens implikaties heeft voor de beschikbaarheid van Am

na orale opname wilden we nagaan aan de hand van hierna beschreven

intubatieexperimenten.

3.2.1. Materiaal en methode

De organismen viel een identieke behandeling te beurt, als beschreven onder
241

3.1.1. Het Am-humaat werd bij zure (pH = 4) en neutrale pH (pH = 7) in

een volume van 500 pi toegediend, in de respektievelijke dosis van 250 kBq

en 75 kBq. Voor de bereiding van deze oplossingen wordt verwezen naar deel

II.

3.2.2. Resultaten

241
De zuurtegraad waarbij Am-humaat wordt geïntubeerd heeft een beslissende

invloed op de retentie van dit transuraanelement bij A. leptodaatylus zoals

blijkt uit figuur 3.B.3, figuur 3.B.4 en Tabel 3.B.3.
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Figuur 3.B.3.: Retentie van Am-humaat (pH = 4) in Astaaus leptodaotylus

na intragastrische injektie (x + 95% konfidentielimieten).
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Figuur 3.B.4.: Retentie van Am-humaat (pH = 7) in Astaeus leptodaotylus

na intragastrische injektie (x + 95% konfidentieiimieten).
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Tabel 3.B.3. : Retentie van Am-humaat in Astaeus leptodactylus na

intragastrische injektie bij zure (pH = 4) en neutrale pH.

Weergegeven worden de steekproefgemiddelden en hun

korresponderende 95% konfidentielimieten.

241 241
Tijd Am-humaat Am-humaat
(dagen) pH - 4 pH = 7

0 100 100

0.3 93.3 + 5.4 98.0 + 1.7

1.0 91.3 + 3.4 96.0 + 3.5

1.3 92.7 + 8.1 94.3 + 5.6

2.0 89.6 + 7.8 86.6 + 10.5

3.0 89.1 + 10.5 80.0 + 15.4

6.0 83.3 + 10.8 66.6 + 14.4

8.0 82.6 + 10.7 55.4 + 12.3

10.0 80.8 + 9.7 49.5 + 10.1

13.0 78.4 + 13.1 44.4 + 8.5

15.0 76.6 + 13.3 40.4 + 7.6

17.5 74.8 + 11.2 36.6 + 6.9

20.0 74.8 + 14.0 32.8 + 6.4

22.0 73.2 + 13.8 32.3 + 6.6

24.0 72.3 + 16.9 29.8 + 5.8

27.0 - 27.6 + 6.2

29.0 - 26.0 + 5.6

31.0 - 26.0 + 3.0

Niettegenstaande beide kurves uit figuur 3.B.3 en 3.B.4 kunnen beschreven

worden als de som van twee exponentiële opnamemechanismen, blijken de

parameters die de verschillende kompartimenten karakteriseren drastisch van

elkaar te verschillen. De dieren die werden geïntubeerd met de zure

oplossing vertonen een zeer langzame afgifte, waarvan het snelle

kompartiment gekenmerkt wordt door een zeer korte biologische

halfwaardetijd. Voor de trage komponent wordt daarentegen een vrij lange

halfwaardetijd berekend van 81 dagen. Op het einde van het experiment lijkt
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241
de Am-retentie bij de zuur geïntubeerde dieren naar een evenwicht te

241
neigen. De specimen die het Am-humaat in neutrale vorm kregen toegediend

hebben op dat ogenblik nog geen stabiele afgiftesnelheid bereikt. De snelle

en trage komponent worden respektievelijk beschreven door een biologisch

half leven van 9 en 34 dagen. Op statistische gronden kan men op dag 24

post-injektie, het einde van het experiment met de zuur geïntubeerde

dieren, signifikante verschillen (P < 0.001) berekenen in de retentie van
241

Am tussen beide toedieningswijzen.

Opmerkelijk bij dit alles is dat bij neutrale pH, welke een binding van
241 241

Am met huminezuren bevordert, een snellere afgifte van Am wordt
241

genoteerd dan bij pH • 4, een voor de komplexatle van Am op huminezuren
241

ongunstige zuurtegraad. Mogelijkerwijs maakt de binding van Am met deze

hoogmolekulaire liganden, het ongeschikt voor metabolisatie in biologische

systemen. Hiermee wordt echter geen verklaring gegeven voor de verhoogde

opné
241.

241 241
opname van Am (cfr. ionisch Am) bij zure pH. Precipitatie van het

Am-humaat komplex en een daardoor verhoogde beschikbaarheid voor

endocytose kan hier uitkomst bieden. Samenvattend blijkt dat naast een
241

reducerend effekt van huminezuren op de adsorptie van Am op het

exoskelet van A. leptodactylus, nu ook een verminderde retentie van het
241

Am in de dieren wordt waargenomen in de aanwezigheid van huminezuren

(binnen de pH-range van het overgrote deel der oppervlaktewaters). Vanuit

radioekologische kontekst kan de aanwezigheid van huminezuren dan ook enkel

gunstig beoordeeld worden.

241
In tabel 3.B.4 worden de koncentraties aan Am per gewichtseenheid en de

procentuele verdeling ervan weergegeven op het tijdstip van dissektie. Uit

deze tabel kunnen grosso modo dezelfde konklusies worden getrokken als voor
241

ionisch geïntubeerd Am. Weerom vinden we de belangrijkste hoeveelheden
241

Am, geassocieerd met de organen en het spijsverteringsstelsel. Voor een

belangrijk deel betreft het ongeassimileerd isotoop, in wezen niet

beschikbaar voor de dieren. Een langere retentietijd in het

gastro-intestinaal stelsel vormt echter een faktor welke de beschikbaarheid
241

van Am kan beïnvloeden.
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Tabel 3.B.4. : Am-radioaktiviteit in de verschillende organen (%

geïntubeerde dosis x g ) en procentuele verdeling van het
241

Am op het tijdstip van dissektie na intragastrische
241

injektie van Am-humaat. Weergegeven zijn de
steekproefgemiddelden

konfidentielimieten.

en hun korresponderende 95Z

Orgaan %

maag

darm

hepato-

pancreas

staart-

spier

kieuwen

exoskelet

geint.dosis x g

(x 10"2)

620 + 225

1440 + 300

1620 + 545

85 + 35

355 + 140

120 + 40

pH

5.

1.

36.

5.

5.

45.

-

9

8

6

3

5

5

4

%

+ 4.

+ 1.

+ 32.

+ 5.

+ 4.

+ 21.

8

5

0

0

3

1

% geint

(x

24

48

80 ;

0.8 ;

6 ;

2 ;

pH - 7

.dosis x g

10"
2)

+ 6

t 26

+ 22

f 0.2

t 2

t 2

12.

3.

61.

2.

4.

15.

6

4

4

4

2

3

+ 10.7

+ 3.5

+ 14.9

+ 0.8

+ 3.6

+ 8.7

Omgerekend als percentage van de initieel geïntubeerde radioaktiviteit is

tussen 0.6% (neutraal geïntubeerde organismen) en 3.82 (pH = 4) van het
241

Am voor de staartspier beschikbaar. Wanneer we net als bij het ionisch
241

Am de beschikbaarheid ervan voor het inwendige milieu trachten af te
241

leiden vanuit de resultaten van intrakardiaal geïnjekteerd Am (zie

later) bekomen we voor zuur en neutraal geïntubeerde dieren respektievelijk

54.3 en 8.6%. Hoewel uit de diskussie zal blijken dat dergelijk hoge

percentages niet ongewoon zijn voor crustaceën, dienen we er nu reeds op te

wijzen dat deze waarden enkel indikatief kunnen zijn vermits de

konversiefaktor in de intrakardiale injektieexperimenten berekend werd op
241 241

basis van Am-citraat, in tegenstelling met het Am-humaat uit deze
experimenten.
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241
3.B.3.. Biologische beschikbaarheid van monomeer-gekomplexeerd Am

241
Naast de komplexatie van Am door huminezuren, hoog molekulaire liganden

die zoals uit vorig hoofdstuk bleek bij neutrale pH mogelijkerwijs

uitgesloten worden voor opname, wilden we eveneens het effekt van de
241

binding van Am op een monomere molekule nagaan op de retentie van het

radionuklide*^- leptodactylus. De keuze viel hierbij op een zowel voor

organismen als voor het milieu belangrijke ligand : citroenzuur. De

beïnvloeding van deze binding bij zure en neutrale pH wordt in voorliggend
241

hoofdstuk besproken. De beschikbaarheid van Am-citraat (pH - 7) wordt

later meer uitvoerig behandeld bij de studie van de subcellulaire verdeling
241

van Am in de hepatopancreas van A. leptodactylus.

3.3.1. Materiaal en methode

7 241
De experimentele omstandigheden bij de intubatie van Am-citraat waren

241
identiek aan deze voor de dieren geïnjekteerd met niet-gekomplexeerd Am,

en worden beschreven onder 3.1.1. De dieren werden geïntubeerd met een

dosis tussen 200-250 kBq in een volume van 500 jil. Voor de bereiding van de

intubaten en de radioaktiviteitsregistratie wordt verwezen naar deel II.

3.3.2. Resultaten

241 241

De retentie van Am in A. leptodactylus geïntubeerd als Am-citraat bij

zure (pH = 4) en neutrale pH wordt weergegeven in figuur 3.B.4, 3.B.5 en

Tabel 3.B.5.
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Tabel 3.B.5. : Retentie van Am-citraat in Astacus leptodactylus na

intragastrische injektie bij zure (pH » 4) en neutrale pH.

Weergegeven zijn de steekproefgemiddelden en hun

korresponderende 95% konfidentielimieten.

Tijd

(dagen)

241
Am-citraat

pH - 4

241
Am-citraat

pH - 7

0

1.0

2.0

3.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

13.0

14.5

16.5

17.5

20.5

22.5

24.5

27.5

29.5

34.5

100

82.3 + 20.6

52.0 + 17.1

51.7 + 13.8

46.1 + 14.0

25.6 + 8.0

23.8 + 8.0

18.9 + 8.7

17.2 + 8.0

16.6 + 8.0

15.7 + 7.8

15.0 + 3.5

14.7 + 3.4

14.0 + 7.5

14.1 + 7.8

100

87.8 + 9.8

82.3 + 10.0

79.7 + 10.0

71.6 + 13.2

69.6 + 14.8

66.0 + 14.2

63.6 + 14.6

61.6 + 14.4

55.1 + 14.4

54.7 + 14.8

54.1 + 14.9

50.7 + 14.1

48.2 + 14.0

47.3 + 14.3

46.6 + 14.2

45.3 + 14.4

44.5 + 15.2

40.7 + 14.4
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\ R=64.1e-°-39t
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Tijd (dagen)

241
Figuur 3.B.4.: Retentie van Am-citraat (pH = 4) in Astacus leptodaatylus

na ingastrxsche injektie (x + 95Z konfidentielimieten).
,. -O.39t -O.O13t

R = 64.1 e + 20.0 e
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Figuur 3.B.4.: Retentie van Am-citraat (pH = 7) in Astaous leptodactylus

na ingastrische injektie (x + 95% konfidentielimieten).

R = 29.3 e-°-° 6 t
+ 63.6

 Ü



241
Net als bij polymeer gekomplexeerd Am noteren we opnieuw statistisch

signifikante verschillen tussen de organismen die werden geïntubeerd met
241 241

Am-citraat (pH = 4) en deze waarbij het Am-citraat onder neutrale
241

vorm werd toegevoegd. In tegenstelling met het Am-humaat echter, waar we

bij een zuurtegraad gunstig voor de metaal-ligand binding (pH * 7) de
241

laagste retentie noteerden voor Am-citraat bij deze pH een hogere
241

beschikbaarheid van het Am voor A. leptodactylus. Bij Eyman en Trabalka

(1977) vinden we voor intragastrische injektie experimenten op de katvis

Ictalurus punctatus van ionisch Pu, Pu-citraat en Pu-fulvaat bij

pH - 7 een gelijkaardige beschikbaarheidspatroon. Met referentie tot het

ionisch Pu vinden we een gereduceerde beschikbaarheid van het fulvaat en

een verhoogde retentie voor Pu-citraat.

Uit kompartimentele analyse van beide retentiekurves blijkt dat de trage

komponent zowel bij pH « 4 als pH = 7 geïntubeerd dieren gekarakteriseerd

wordt door eenzelfde biologische halfwaardetijd van 54 dagen. De snelle

kompartimenten verschillen echter aanzienlijk en worden beschreven door een

respektievelijk halfleven van 2 en 12 dagen. Voornamelijk de bijdrage van

defecatie is aanzienlijk groter bij de dieren geïnjekteerd met de zure

oplossing (53.2 + 33.9)% versus (2.9 + 0.7)% (x + 95%)).

De radioaktiviteit in de verschillende organen en de procentuele verdeling
241

van het Am over deze organen op het tijdstip van dissektie wordt gegeven

in tabel 3.B.6.
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Tabel 3.B.6. : Am-radioaktiviteit in de verschillende organen (%

geïntubeerde dosis x g ) en procentuele verdeling van het
241

Am op het tijdstip van dissektie na intragastrisch
241

injektie van Am-citraat. Weergegeven zijn de

steekproefgemiddelden

konfidentielimieten.

hun korresponderende 95%

Orgaan %

maag

darm

hepatopancreas

staartspier

kieuwen

carapax

ge int

6

9

16

1

0

9

pH

;. dosis x j

(xio~2)

.5

.1

.6

± 4
+ 4

+ 8

+ 1.8

+ 0.2

+ 4.5

> 4
— 1

T

12.4 +

21.3 +

35.1 +

2.6 +

1.3 +

20.8 +

5

4

7.

4.

0.

11.

ai

3

7

7

8

pH =

geint. dosis x

(xlO~2)

59 +

106 +

135 +

3 +

6 +

6 +

23

56

43

2

2

3

7
-1
g

9.2 +

3.1 +

54.9 +

3.7 +

2.1 +

24.8 +

7.5

4.3

19.0

3.4

1.9

23.1

De belangrijkste percentages van 241Am worden gevonden in de

hepatopancreas. Samen met de maag en de darm vertegenwoordigen zij ongeveer
241

65% van het Am op het ogenblik van dissektie. Uit de subcellulaire
241

verdeling van Am in dit orgaan (zie later) bleek dat een belangrijk deel

ervan daadwerkelijk in de hepatopancreascellen was opgenomen. De
241

staartspier als maat voor gemetaboliseerd Am bij A. leptodactylus bevat
241

0.4% van het oorspronkelijke bij pH = 4 geïntubeerd Am citraat, in
241

tegenstelling tot 1.5% van het Am-citraat toegediend bij pH = 7. De
241

hieruit te berekenen percentages daadwerkelijk geassimileerd Am in

Astaous leptodactylus bedragen in dezelfde opeenvolging 5.7% en 21.5%. De

percentages in kieuwen en carapax worden weerom deels toegeschreven aan
241

geassimileerd,deels aan secundaire geadsorbeerd Am.
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3.B.4. Biologische beschikbaarheid van vn utvo geinkorporeerd Am

(hepacopancreas homogenaat)

241
Een laatste punt van vergelijking met ionisch geïntubeerd Am werd

gemaakt door de intubatie van hepatopancreashomogenaat van in vivo

gekontamineerde poelslakken lyrmaea stagnalis. Hiermee beoogden we het

transfert van Am doorheen een "single-step" voedselketen na te bootsen

onder gekontroleerde omstandigheden. Vanuit de literatuur (Thiels, 1982)

waren ons de hoge koncentraties van Am in dit orgaan van de poelslak

bekend. Door enkel de topfraktie van de hepatopancreas (niet vermengd met

het zich eveneens in de hepatopancreas gelegen darmkanaal) verzekerden we
241

ons er bovendien van enkel geassimileerd Am toe te voegen. Om de

konsistentie van het intubaat als po.tentieel van invloed zijnde parameter
241

op de retentietijd van het Am in het spijsverteringsstelsel na te gaan,

werd in een supplementair experiment, het supernatans en de pellets die

door centrifugatie van het homogenaat bij (400 g x 15 min) werd bekomen,

afzonderlijk geïntubeerd.

3.4.1. Materiaal en methode

De experimenten werden uitgevoerd onder identieke omstandigheden beschreven

onder 3.1.6. De bereiding van de intubaten werd opgenomen in deel II. De

toegediende dosis bedroeg 0.1 kBq in een volume van 500 ui.

3.4.2. Resultaten

241
De laagste retentiewaarden van Am voor de vier bestudeerde intubaten

241
werden geregistreerd voor oraal toegediend Am-gemerkt

hepatopancreashomogenaat, weergegeven in figuur 3.B.6, 3.B.7 en tabel

3.B.7.
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Figuur 3.B.6 : Retentie van Am-gemerkt hepatopancreashomogenaat (pH =

4) in Astacus leptodaetylus na intragastrische injektie (x

+ 95Z konfidentielimieten ; R = 48.9 e" ' C + 12.2
-O.OHt
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Figuur 3.B.7. : Retentie van Am-gemerkt hepatopancreashomogenaat (pH =

7) in Astaaus leptodaatylus na intragastrische injektie (x

+ 95% konfidentielimieten
-O.O19t

R = 54.6 e" 0' 2 6 1 + 27.1
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Tabel 3.B.7. : Retentie van Am-gemerkt hepatopancreashomogenaat in

Astaaus Zeptodaetytus na intragastrische injektie bij zure

(pH = 4) en neutrale pH. Weergegeven zijn de

steekproefgemiddelden en hun korresponderende 95%

konfidentielimieten).

tijd

(dagen)

pH 4 pH 7

0

3

6

8

10

13

15

17

20

22

24

26

28

30

33

58.0 +

28.4 +

11.5 +

11.3 +

11.5 +

10.4 +

9.8 +

9.5 +

9.4 +

9.5 +

9.6 +

9.7 +

8.3 +

8.2 +

7.6 +

79.2

44.2

5.5

5.4

3.7

6.0

5.5

5.4

5.0

5.2

5.1

5.6

4.2

3.9

3.9

55 .

35.

30.

27.

24.

2 1 .

20.

19.

19.

18.

18.

16.

15.

14.

100

0 +

3 +

2 +

6 +

0 +

2 +

6 +

3 +

3 +

6 +

0 +

1 +

4 +

7 +

13.4

16.2

14.7

15.3

12.1

12.7

11.9

9.9

9.9

10.3

10.7

9.4

8.1

8.1

Voornamelijk bij de dieren die geïntubeerd werden met op pH = 4 gebracht

hepatopancreashomogenaat volgt een zeer snelle afgifte van het intubaat.

Sommige dieren spugen het toegediende intubaat onmiddellijk uit,

resulterend in terstond lage percentages en een zeer grote fout. Daarna

nemen we zowel bij de pH = 4 als pH = 7 geïnjekteerde dieren een

belangrijke "gut clearance" waar. De biologische halfwaardetijd van de

snelle komponent bedraagt respektievelijk 1.9 en 2.6 dagen. Op het einde

van het experiment nemen we voor een waarschijnlijkheid P < 0.05 geen

signifikant verschil tussen beide intubaten waar. Dat een korte
'41

retentietijd van Am in het spijsverteringsstelsel mede bepaald wordt
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door de konsistentie van het intubaat blijkt uit figuur 3.B.8. In deze

figuur wordt de retentie van afzonderlijk toegediende supernatant en

pelletfraktie in Astaaus leptodaetylus vergeleken. Groepering van de 3

laatste steekproefgegevens levert een signifikant (P < 0.05) snelle afgifte

voor de pelletfraktie.

100.

75

50 -

25 -

% initiële
radioakfiviteit

pH7

supernafans

pellets

5 10

Tijd (dagen)

Figuur 3.B.8 : Vergelijkende retentie van de pellet- en supernatant fraktie
241

van Am-gemerkt hepatopancreashomogenaat van de poelslak

Lyrmaea stagnates (x + 95% konfidentielimi .en).
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De orgaandistributie weergegeven in tabel 3.B.8, levert noemenswaardige

verschillen op met de voorgaande intubatieexperimenten. In de organen van

het spijsverteringsstelsel worden, de hepatopancreas uitgezonderd, niet
241

meer de hoogste (concentraties Am waargenomen.

241
Tabel 3.8 : Am radioaktiviteit in de verschillende organen (%

geïntubeerde dosis x g ) en de procentuele verdeling van
241

Am over de verschillende organen op het tijdstip van

dissektie na intragastrische injektie van hepatopancreas

homogenaat. Weergegeven zijn steekproefgemiddelden en de

korresponderende 95% konfidentielimieten.

Orgaan

maag

darm

hepatopancreas

staartspier

kieuwen

exoskelet

% geïnt.

(x

30 +

82 +

306 +

10 +

26 +

68 +

pH

dosis x

io-2)

16

62

120

6

4

22

4

g'1 i

0.9 +

0.4 +

28.0 +

2.1 +

1.3 +

67.4 +

7
a

0.6

0.5

12.2

2.2

1.0

15.5

1 geïnt

(x

18

12

116

1.4

12

26

PH

•dosis x

+ 12

+ 22

+ 48

+ 0.4

+ 4

+ 4

7

g~ 7.

1.6 +

0.2 +

21.2 +

1.5 +

1.6 +

74.3 +

2.4

0.2

19.3

1.0

1.4

22.3

241
Door het grote verlies van het oorspronkelijk geïntubeerde Am (voor

beide intubaten om en bij 90%) worden slechts geringe percentages

aangetroffen in de maag en de darmen. De kieuw en de carapax echter skoren
241

hogere percentages doordat het vrijgegeven Am, eens terug in oplossing,

zal adsorberen op de buitenzijde van de dieren. Niettegenstaande de grote
241

afgifte van het Am blijft de hepatopancreas nog steeds een plaats van

opname voor het radioaktief gemerkt hepatopancreashomogenaat, wat
•>41

resulteert in een beschikbaarheid van het Am voor spier van 0,2% van de

oorspronkelijk toegediende dosis. Dit percentage wordt niet beïnvloed door

de intiële pH van het intubaat.
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241
3.B.5. Kinetiek van Am in de hepatopancreas van Astacus

leptodaatyiiis na intragastrische injektie

Omdat de hepatopancreas in de intragastrische injektie experimenten, voor
241

alle toegediende chemische vormen van Am, het kritisch orgaan vormde,

wilden we in eerste instantie de opnamekinetiek van dit radionuklide in

deze spijsverteringsklier leren kennen. Hiertoe werd vooreerst de opname en
241

subcellulaire verdeling van het Am bepaald in de eerste drie dagen na de

intubatie. Het konstant blijven van de radioaktiviteit in de hepatopancreï
241

en een ongewijzigde subcellulaire verdeling van het Am binnen dit orgaan

deed ons overschakelen op een kortere tijdschaal. In voorliggende paragraaf

worden beide experimenten toegelicht.

3.5.1. Materiaal en proefopstelling

De dieren in het eerste hierna besproken experiment werden geïntubeerd met
241

18.5 kBq Am-citraat (pH = 7) in een intubatievolume van 500 jjl. Met het

oog op registratiefouten en teltijden werden de dieren uit het

daaropvolgende experiment met een 10 maal hogere dosis geïnjekteerd. De

experimentele omstandigheden zijn identiek aan deze in voorgaande

intubatieexperitnenten en worden besproken onder 3.1.1. Voor methode
241

gebruikt voor het bepalen van de subcellulaire verdeling van Am in de

hepatopancreas wordt verwezen naar deel II.

3.5.2. Resultaten

241
In tabel 3.B.9 wordt de Am-radioaktiviteit in de hepatopancreas en het

hemolymfe uitgedrukt als % van de geïntubeerde dosis op dag 1, 2 en 3

post-injektie weergegeven. Voor de berekening van het opgenomen percentage
241

Am in het totale hemolymfe baseren we ons op de empirisch bepaalde

gegevens welke aantonen dat het totale hemolymfe volume ongeveer 25% van

het lichaamsgewicht van de organismen bedraagt (Gladwell, 1973).
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241
Tabel 3.B.9. : Am-radioaktiviteit in de hepatopancreas en hemolymfe van

A. leptodactylus na intragastrische injektie van
241

Am-citraat (pH » 7) als funktie van de tijd en uitgedrukt

als percentage van in de initieel geïntubeerde dosis (x + s_

; n - 2).

Tijd (dagen)

Orgaan l d 2 d 3 d

hepatopancreas 38.5 + 11.9 37.6 + 37.4 35.5 + 7.5

hemolymfe 0.08 + 0.04 n.m. + 0.0A 0.06 + 0.01

n.m. : niet meetbare radioaktiviteit

Uit de gegevens in tabel 3.6.9 blijkt dat er de eerste dag na de

intragastrische injektie reeds een evenwicht voor de radioaktiviteit in de

hepatopancreas optreedt. In een voorgaand intubatieexperiment met
241

Am-citraat (pH » 7) beschreven onder 3.B.3., bleek na 35 dagen nog 22.3%
van de initiële radioaktiviteit in de hepatopancreas aanwezig. Hieruit

241
kunnen we afleiden dat er na een aanvankelijk vlugge opname van het Am

in de hepatopancreas, er een stelselmatige redistributie vanuit dit orgaan

gebeurt naar de overige organen (zie ook de intrakardiale injektie

experimenten). Uit tabel 3.B.9 blijkt verder dat binnen dezelfde 3 daagse
241

periode post-intubatie geen signiflkante wijzigingen in Am-koncentratie

in het hemolymfe van Astacus leptodactylus optreden.

241
De korresponderende subcellulaire verdeling van Am in de hepatopancreas

in de 3 dagen volgende op de orale toediening is opgenomen in tabel 3.B.10.
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241
Tabel 3.B.10.: Subcellulaire verdeling (%) van Am in de hepatopancreas

van Astaaus leptodaatylus na intragastrische injekcie van
O A 1

Am-citraat (pH - 7) (je + s_ ; n - 2).

Organelfrakcie

1 d

Tijd (dagen)

2 d 3 d Getuige *

Nuclei

Lysosomen

-mi tochondria

Plasmamembranen

Ribosomen

Cytosol

Celdebris

4.3 + 1.4

46.3 + 2.4

23.1 + 2.3

7.6 + 0.1

7.4 + 1.3

11.3 + 4.7

2.9 + 0.0

38.0 + 6.7

18.8 + 0.1

8.7 + 1.0

11.0 + 1.8

20.2 + 4.4

3.6 + 2.2

38.7 + 4.3

18.5 + 2.3

4.8 + 1.1

11.5 + 4.6

23.0 + 9.8

2.3 + 0.4

19.4 + 1.3

16.8 + 1.8

15.6 + 0.4

29.5 + 3.2

15.1 + 0.7

241Am in vitro toegevoegd aan hepatopancreas homogenaat.

Ook uit tabel 3.B.10. blijkt dat reeds 1 dag na de intragastrische injektie
241

er een evenwicht bestaat voor de opname van Am in de hepatopancreas. Dit

uit zich in eenzelfde procentuele verdeling over de verschillende

organelfrakties, binnen de bestudeerde periode. In tegenstelling met de
241

toegevoegde getuige waar, op de kernfraktie na, het Am vrijwel homogeen

verdeeld is over de cel, vinden we bij geïntubeerde dieren + 40% van het
241

Am in de lysosomaal-mitochondriale fraktie. Beide organellen werden pas

in de intrakardiale injektie experimenten van elkaar gescheiden (cfr 3.C.).

Uit deze experimenten, uit literatuurgegevens (Guary and Négrel, 1981) en

uit algemeen celfysiologische overwegingen kunnen we echter met een grote

waarschijnlijkheid veronderstellen dat in de lysosomen het leeuwenaandeel
241

(+ 40%) van het Am wordt teruggevonden. Ook in de plasmamembranen (19%
op t = 3 d) en in het celdebris (23% op t = 3d) worden aanzienlijke

241
hoeveelheden Am aangetroffen. De aanwezigheid ervan in de

241
plasmamembraanfraktie valt te duiden, vanuit de affiniteit van Am als

klasse (a) metaal voor de zuurstofdonoren in biomemebranen. Uit het
241

percentage Am dat wordt teruggevonden in het celdebris kan worden
241

verondersteld dat ongeveer 1/5 van de Am-radioaktiviteit die wordt
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teruggevonden in de hepatopancreas in nog niet-geassimileerde vorm

voorkomt.

Vanuit het gegeven dat 1 dag post-injektie de kinetiek van
241

Am een

evenwichtsfase was ingegaan, richtten we onze aandacht op de eerste zes uur
241

volgend op de ingestie van Am. Daarbij wilden we vooreerst nagaan of er
241

een makroskopisch transfert van Aa vanuit de maag naar de hepatopancreas

viel waar te nemen. De radioaktiviteit per gewichtseenheid voor beide

organen wordt weergegeven in figuur 3.B.9. Hieruit blijkt inderdaad dat een
241

afname van het AID in de maag gepaard gaat met een opname in de
241

hepatopancreas. De opname van Am in deze spijsverteringsklier dekt niet

volledig de afname ervan in de maag, zodat een deel van het geïntubeerde
241

Am ongeassimileerd naar de darm wordt afgevoerd.

10s ^ Radioakfivitert
in organen

_, Iwpatopancrtas

/ lysosomaal-intochondriale fraktie
r mCl

103

5 6

Figuur 3.B.9.:
241

Tijd (uren)
Am-radioaktiviteit in de maag en hepatopancreas van

Astaaus leptodaatylus per gewichtseenheid, in de eerste 6
241

uur volgend op intragastrische injektie met Am-citraat

(pH = 7) (x + s_ ; n = 3). Verder wordt opgenomen de

radioaktiviteit in de lysosomen uitgedrukt als percentage
241

van het Am in de hepatopancreas.



241
De procentuele verdeling van het Am over de verschillende celfrakties in

de hepatopancreas van A. leptodactylus op verschillende tijdstippen na de
241

orale toediening van Am-citraat (pH » 7) wordt gegeven in tabel 3.B.11.

De radloaktiviteit in de lysosomale-mitochrondriaIe fraktie, welke

verantwoordelijk wordt geacht voor de daadwerkelijke opname, werd eveneens

opgenomen in figuur 3.B.9. en wordt als 7. van de totale radioaktiviteit in

de hepatopancreas voorgesteld in figuur 3.B.I0. In deze figuur werd de

gemiddelde waarde van de scaalnaoe 6 uur na de injektie niet opgenomen,

omdat op dat tijdstip in de verschillende celfrakties samen, slechts 272

van de radioaktiviteit in de intakte hepatopancreas werd gemeten.

100

50 .

% tofale radioaktïvifeit
in hepatopancreas

4-4

4 5

«t-wUdwnóriit. frittit

Tijd (uren)

Figuur 3.B.10.: Radioaktiviteit in lysosomaal-mitochondriale fraktie

uitgedrukt als percentage van de radioaktiviteit in de

intakte hepatopancreas van A. leptodactylus in de periode 5

uur na de orale toediening van Am-citraat (pH = 7). (x +

S_
x 3).



Tabel 3.B.H.: Procentuele verdeling van Am over de verschillende celfrakties van de hepatopancreas van A. leptodaatylus in de zes
241

uur volgend op intragastrische injektie van Am-citraat (pH «7) (x + s- ; n = 3).

Organelfraktie Tijd

0.5 uur 1 uur 1.5 uur 2 uur 3 uur 4 uur 5 uur 6 uur

Plasmamembraan 8.4+ 1.2 7.3+ 3.2 8.2+ 0.9 5.6+ 1.6 8.1+0.4 6.7+0,6 11.4+2.5 3.2+1.1

Nuclei 1.3+ 0.4 1.6+ 0.4 2.2+ 1. J. !- 5± °-2 1.8 + 0.3 1.9 + 0.4 7.1 + 4.4 0.5 + 0.2

Ribosomen 2.8+ 0.7 2.1+ 1.2 2.4+ 0.5 1.3+ 0.3 1.1+0.1 1.2+0.4 2.6+0.3 1.2+0.5

Cytosol 7.4 + 0.6 7.6+ 2.7 8.0+ 1.3 8.8+ 0.1 9.8+1.8 11.1 + 2.3 5.7+3.6 4.9 + 0.8

Debris 1.5+ 0.5 5.3+ 0.5 2.5+ 0.3 1.6+ 0.5 1.7+0.7 1.1+0.1 1.6+0.2 1.0 + 0.1

Lysosomen

-mitochondria 54.4 + 26.0 44.7 + 20.8 53.5 + 12.1 67.5 + 15.6 62.6 + 6.5 47.9 + 0.9 63.0 + 9.7 13.6 + 6.2

I



Uic de figuur 3.B.9, 3.B.10 en tabel 3.B.11. blijkt dat naast een stijging

in absolute cijfers van de radioaktiviteit in de hepatopancreas, er

eveneens een toename plaatsgrijpt in het procentuele aandeel van de

lysosomale-micochondriale fraktie hierin, tot om en bij 60%. In de overige

celfrakties blijven de radioaktiviteitswaarden over de bestudeerde periode

nagenoeg konstant. Deze cijfers liggen steeds lager of evenaren deze uit

het experiment op middenlange termijn. Dit versterkt het vermoeden dat de
241

lysomen betrokken zijn in het opnameproces van Am voor de

hepatopancreascellen ; na een aanvankelijk hoog percentage in deze
241

organellen zou een deel van het opgenomen Am tijdens de natuurlijke

cyklus van de lysosomen in de cel vrijkomen en zich in meer of mindere mate

associëren met de overige celfrakties. Hierop wordt dieper ingegaan in

volgende paragraaf.

241
3.B.6. Endocytosis als mogelijk opnamemechanisme van Am in de

hepatopancreas van Astaaus leptodactylus

241
Het belangrijke aandeel van het Am geassocieerd met de lysosomale-

mitochrondrirIe fraktie in de hepatopancreas, zowel na intragastrische als

intrakardiale injektie (zie verder), samen met de tendens van transuranen

om onder fysiologische omstandigheden te polymeriseren, zich te associëren

met membranen en zich om te vormen tot kolloïden (Lindenbaum and Rosenthal,

1972), deed het vermoeden rijzen van de betrokkenheid van pino- of

endocytosis in de opname van transuranen. Hiertoe werd de subcellulaire
241

verdeling van twee chemische vormen van Am, waarvan werd vermoed dat ze
241

zouden resulteren in verschillende percentages partikulair Am,

vergeleken met subcellulaire verdeling van partikels van gekende grootte.
241

De keuze viel hierbij op niet-gekomplexeerd Am (Am(OH) ) en

Am-citraat (pH = 7) enerzijds en op kolloïdaal Au (0 = 5-20 nm) en
95

met Nb gemerkte mikrosferen (0 = ( 1 0 + 2 ) ym) anderzijds. Hiermee

beoogden we informatie in te winnen over de beschikbaarheid van

verschillende partikelgroottes en het belang van endocytosis bij de opname
241

van Am in de hepatopancreas. Een laatste vergelijking in subcellulaire
64

verdeling werd gemaakt met Cu, een metaal dat, doordat het deel uitmaakt

van het ademhalingspigment van Astaeus leptodactylus, in hoge mate

gemetaboliseerd wordt door de hepatopancreas. Bovendien speelt de
241

tegenstelling tussen Am als klasse (a) metaal met een hoge affiniteit
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voor zuurstofliganden en Cu (klasse (b) metaal) met een preferentiële

binding op zwavelhoudende radikalen.

3.6.1. Materialen en methode

De experimentele omstandigheden in navolgend experiment waren identiek aan

deze beschreven onder 3.1.1. De bereiding van de intubaten en subcellulaire

fraktionatietechniek worden toegelicht in deel II. De dosis voor de

verschillende isotopen werden bepaald op basis van de fysisch

halfwaardetijd van het isotoop, het vermoede aandeel van de hep.atopancreas

in de opname, en de totale duur van het experiment. De kortst levende
CA 1QQ QC

isotopen Cu, Au en Nb werden toegediend in de respektievelijke dosis
6 4 4

van 6.7 x 10 Bq, 37 x 10 Bq en 11.1 x 10 Bq in een volume van 500 ui.
241 3

Voor Am hielden we ons aan een 37 x 10 Bq in eenzelfde volume.

3.6.2. Resultaten

De opeenvolgende subcellulaire verdeling van de verschillende isotopen in

de 5 uur volgend op de intubatie worden samengevat weergegeven in figuur

3.B.11.
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Figuur 3.B.H.: Subcellulaire verdeling (%) van als hydroxide,
241 198

respekcievelijk citraat toegediend Am, kolloïdaal Au,

Nb gemerkte mikrosferen en Cu-citraat, in de vijf uur

volgend op een intragastrische injektie (x + s_ ; n = 3).



- 230 -

Vooreerst merken we uit figuur 3.B.11. op dat beide chemische vormen van
241

Am, waarvan we voor de aanvang van het experiment een verschillende

opname veronderstelden doordat ze beide aanleiding geven tot een
241

verschillend percentage partikulaire Am, geen signifikant verschillende

subcellulaire verdeling kennen. In deze vroege periode na de intubatie

worden beide chemische vormen voornamelijk teruggevonden in het celdebris

en de lysosomale-mitochondriale fraktie. Een verklaring voor de afwezigheid

van enig signifikant verschil voor twee chemische vormen die in de omgeving

een duidelijk verschillende speciatie kennen, dienen we waarschijnlijk toe

te schrijven aan wijzigingen die optreden onder invloed van het maagsap. De

pH hiervan werd in onze experimenten bepaald tussen 5 en 6. In de

literatuur vinden we een waarde van pH = 5 (Gibson and Barker, 1979).

241
In de literatuur vinden we voor de grootte van Am-partikels geen exakte

waarden. Onrechtstreeks verstrekken de poriegrootte van koerant gebruikte

membraanfilters ons enige informatie dienaangaande. Deze poriegroottes zijn
241

100 Mm en 450 urn, waaruit we kunnen besluiten dat het partikulaire Am

zich situeert in het interval begrensd door kolloïdaal goud en de door ons
95

gebruikte Nb-gemerkte mikrosferen. Een vergelijking wordt hierdoor

mogelijk, üit dergelijke vergelijking blijkt dat er geen signifikante
198

verschillen bestaan in subcellulaire verdeling tussen kolloïdaal Au en

Am. Ook Au vinden we voornamelijk terug in het celdebris en de
95

lysosomaal-mitochondriale fraktie. De distributie van Nb-gemerkte
95

mikrosferen daarentegen in vrij homogeen, in de zin dat we het Nb in

nagenoeg alle frakties in gelijke mate kunnen aantreffen, met een geringe

voorkeur voor de kern- en cytosolfraktie. Wanneer we daarentegen de
95

Nb-mikrosferen in vitro aan de hepatopaïicreas toevoegen worden deze na

eerste en tweede centrifugatiestap reeds voor 90% uit het intubaat

afgezonderd. Daarom is het moeilijk eenduidige konklusies te trekken over

de opname van deze mikrosferen in de hepatopancreas. De mikrosferen zijn
95

kleine sferische ionenuitwisselaars uniform "gelabelled" met Nb, en
worden normaal gebruikt in bloedfysiologische omstandigheden.

95
Mogelijkerwijs moet een partieel in oplossing brengen van het Nb onder de

zure omstandigheden van het maagsap in overweging worden genomen, waardoor
95

de hoger percentages in de cytosol kunnen worden verklaard. Het Nb in de

kernfraktie wordt aannemelijk door de overeenkomst in grootte tussen de

kernen (3 - 10 ym ; Alberts et al., 1983) en de mikrosferen.
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64 241
De laatste vergelijking, deze tussen Cu en Am kon geheel verklaard

worden vanuit het metaalklasse karakter van beide isotopen. Cu vinden we

hoofzakelijk terug in het cytosol, de plaats waar eveneens de
241

methallothionines gesitueerd worden. Het Am daarentegen zal vanuit zijn

klasse (a) karakter bij voorkeur associëren met lysosomen, intracellulaire

granules en membraanstrukturen. Op deze tegenstelling klasse (a), klasse
241

(b) metalen als verklaring van de fysiologie van Am in Astacus

leptodaetylus komen we in de hierna volgende diskussie en het volgende
241

hoofstuk over de fysiologie van Am in het hemolymfe, uitvoerig terug.

3.B.7. Diskussie

241
Konditionering van Am in het milieu zo werd aangetoond, is van invloed

241
op de adsorptie-desorptie van het Am op het exoskelet van Astacus

teptodaetylus. Naast deze externe fixatie bleek ook de orale opname van
241

Am een aandeel te hebben in de globale akkumulatie van dit
241

transuraanelement. Studie van het effekt van de speciatie van Am op de

beschikbaarheid ervan via orale opname lag dan ook voor de hand. Ingestie

werd in deze experimenten gesimuleerd aan de hand van de injektie van de te

bestuderen oplossing rechtstreeks in de maag van de dieren. De resultaten

worden samenvattend weergegeven in figuur 3.B.12. De parameters die de

verschillende kurves beschrijven werden opgenomen in tabel 3.B.12.
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Figuur 3.B.12.: Vergelijking van de retentie van vier verschillende
241

chemische vormen van Am bij twee pH's, in Astaaus

leptodzctylus na intragastrische injektie (x + 95%

konfidentielimieten). ( 1 = humaat, 2 = niet-geXomplex-

eerd, 3 = citraat, h = in vivo geinkorporeerd)
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Tabel 3.B.12. Parameters van kompartimentele analyse op de

retentiekurves voor de verschillende intubatieexperimenten

op Astacus leptodactylus; R beginpercentage geassocieerd

met snelle respektievelijk trage kompartiment ; k : afgifte-

konstante van beide kompartimenten en Tbl/2 de

korresponderende biologische halfwaardetijden.

Intubaat

241
niet-gekomplexeerd Am

monomeer gekomplexeerd
241

Am (citraat)

polymeer-gekomplexeerd
241, ., .

Am (humaat)

pH

pH

pH

pH

pH

pH

4

7

4

7

4

7

snelle

Ro

52.3

54.0

64.1

29.3

8.2

47.6

kompartiment

k Tbl/2

0.

0.

0.

0.

1.

0.

75

39

39

06

5

076

0.9

1.8

1.8

12.2

0.5

9.1

trage

Ro

43.

42.

20.

63.

88.

49.

.6

.5

,0

,6

8

3

kocpartlment

k Tbl/2

0.016

0.026

0.013

0.013

0.009

0.021

43.3

26.5

53.7

53.7

81.3

33.8

biologisch geïnkorporeerd

2 4 1Am pH 4 48.9 0.36 1.9 12.2 0.014 48.3

pH 7 54.6 0.26 2.6 27.1 0.019 37.4



241
Uit deze vergelijking blijkt dat zowel de chemische vorm waarin Am wordt

toegediend, als de pH van het intubaat van invloed kan zijn op de retentie
241

van Am in A. leptodaatylus. Bij zure pH noteren we de grootste effekten
241

van de chemische vorm op de uiteindelijke beschikbaarheid van Am.

pH-afhankelijkheid wordt enkel geregistreerd voor het mono- en
241 241

polymeer-gekomplexeerd Am. Bij niet-gekomplexeerd Am en het
241

Am-gemerkt hepatopancreashomogenaat heeft de zuurtegraad van het
241

intubaat geen invloed op de retentie van het Am. Belangrijk is dat bij
241

de pH die het meest geschikt is voor de binding van Am zowel op
241

citroenzuur als op huminezuren, pH 7, enkel voor Am-citraat aanleiding
241

geeft tot hogere percentages geakkumuleerd Am op het einde van het

experiment. Bij Cleveland (1979) vinden we als verklaring voor de hogere
237

beschikbaarheid van Pu-citraat, een hogere doorlaatbaarheid van de

darmwand voor het komplex, omwille van zijn negatieve lading. Door de
241

omvang van het komplex maakt de binding van Am
241

met huminezuren bij pH « 7, het Am daarentegen ongeschikt voor

assimilatie. De hogere beschikbaarheid bij zure pH is waarschijnlijk toe te
241

schrijven aan de precipitatie van het Am-humaat met de vorming van

kolloïden waardoor het een hogere graad van beschikbaarheid verwerft voor

de hepatopancreas. Vanuit radioekologisch standpunt betekent dit dat de

aanwezigheid van huminezuren een verminderde beschikbaarheid van dit

radionuklide bewerkstelligen zowel voor externe fixatie als voor
241

daadwerkelijke opname. De minst beschikbare vorm van Am, zowel bij zure
241

als bij neutrale pH is het biologisch geassimileerd Am. Dat de

konsistentie van het intubaat en de ermee gepaard gaande snelheid van "gut

clearance" hierin een medebepalende faktor is, werd aangetoond door de

geringere beschikbaarheid van de pelletfraktie ten opzichte van het

supernatans van dit hepatopancreashomogenaat, wanneer ze afzonderlijk

worden geïntubeerd.

In de literatuur vinden we bij Eyman and Trabalka (1977) en Trabalka et al.
237

(1978) intubatieexperimenten met gekomplexeerd en niet-gekomplexeerd Pu

op de katvis letalurus punctatus, in samenhang met intrakardiale

injektieexperimenten. Uit deze experimenten, uitgevoerd bii pH = 7, bleek
237 237

dat komplexatie van Pu, met referentie Pu-hydroxide, de retentie van
237

het radionuklide kon verhogen ( Pu-citraat) dan wel verminderen
237 237
( Pu-fulvaat). Ook in verband met de ingestie van Pu-gemerkte
hepatopancrei van de krab Carainus maenas vinden we in de literatuur enkele
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waarnemingen. Telkens was de retentie van Pu zeer laag. Zo rapporteert

Pentreath (1978b) een percentage < 1% vanaf de 10de dag post-injektie voor

Raja alavata. Gelijkaardige percentages worden vermeld voor identiek

behandelde specimen van Pleuroneates platessa (Pentreath, 1978a). Tenslotte

vinden we bij Carvalho et al. (1983) voor de vissen Serranus sariba en

Saorpaeva notata vermeld,dat respektievelijk 0.6 en 1.7Z van de initiële
241

dosis Am uit een éénmalige maaltijd van Nereis diversicolor, door de

dieren werd geassimileerd. Deze reeds lage beschikbaarheidscijfers zijn in

vergelijking met de cijfers vermeld voor mammalia minstens 1 ordegrootte

hoger (Nenot en Stather, 1979 ; Sullivan, 1980). Vermeldenswaard voor

mammalia zijn de experimenten van Sullivan et al. (1985) waarin voor Pu,

Am, Cm gekomplexeerd met citroenzuur een verhoging van de beschikbaarheid
237

werd vastgesteld, in tegenstelling tot Np waar de opname ongewijzigd
238

bleef. Voor Pu wordt een relatieve rangorde van beschikbaarheid voor

verschillende species gegeven als Pu-citraat > Pu-fytaat > biologisch

geïnkorporeerd Pu > Pu-nitraat.

In schrille tegenstelling met de geringe beschikbaarheidswaarden voor

vertebraten, zijn de percentages die bij literatuuronderzoek voor
237

crustaceën aan het licht komen. Zo blijkt de absorptie van Pu bij Cancer

pagurus 85% (Fowler and Guary, 1977) en voor Np en Am tussen 70 en

90% (Guary and Négrel, 1980) te bedragen. Heel vaak wordt in deze

experimenten de radioaktiviteit in de hepatopancreas als maat gebruikt voor
241

de beschikbaarheid van het Am. Deze waarde is echter een overschatting

van het werkelijke beschikbaarheidspercentage omdat hiermee telkens een
241

deel niet-geassimileerde Am dat zich in de tubuli van de hepatopancreas

bevindt, mee in rekening wordt gebracht. Daarom werd in onze experimenten
241

het Am geassocieerd met de staartspier gebruikt om een schatting van de
241

beschikbaarheid van Am te maken. Deze waarde is echter een

onderschatting omdat de staartspier haar radioaktiviteit vanuit het
241

haemolymfe betrekt, dat eveneens belangrijke percentages Am afstaat aan

organen zoals de kieuw, de antenneklier en vooral het exoskelet. Met het

risiko van een histeran proteron in te bouwen in onze redenering, maakten

we voor onze berekeningen gebruik van de bevindingen uit de intrakardiale

injektieexperimenten. Hierin werd duidelijk dat voor een maximale inbreng
241

van het Am in het hemolymfe (100%), ongeveer 7% beschikbaar was voor de

staartspier. Op deze manier bekwamen we de korrektiefaktor waarmee de
241

percentages Am geregistreerd in de staartspier na orale toediening,
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vermenigvuldigd dienen te worden om tot meer realistische
241

beschikbaarheidspercentages voor Am in Astaaus leptodactylus te komen.

Omdat deze korrektiefaktor werd afgeleid uit de intrakardiale injektie van
241

éénenkele chemische vorm, Am-citraat (pH - 7 ) , dienen we hem voor andere

intubaten enkel als benaderende waarde te beschouwen. De op deze wijze
241

bekomen percentages beschikbaar Am voor de verschillende intubaten

worden samengevat in tabel 3.B.13.

241
Tabel 3.B.13.: Geschatte percentages van de initiële Am-radioaktiviteit

in Astaaus leptodactylus beschikbaar voor de organismen.

intubaat pH 4 pH 7

241
niet-gekomplexeerd Am

monomeer-gekomplexeerd Am
241

polymeer-gekomplexeerd Am
241

biologisch-gelnkorporeerd Am

241
Wanneer we de orgaandistributie van het Am voor de verschillende

geïntubeerde chemische vormen bekijken, dan blijken steeds de

hepatopancreas, gevolgd door de maag en darm de hoogste koncentraties aan
241

Am te bevatten per gewichtseenheid. Gelijkaardige hoge cijfers voor
237

Pu vinden we terug bij Cancev pagurus en Carawus marnas waar 42 a 80%

van het oraal opgenomen isotoop wordt teruggevonden in de hepatopancreas op

het tijdstip van dissektie (Fowler en Guary, 1977). Wanneer we het totale

gewicht van het orgaan in rekening brengen dan wint de carapax (ongeveer

50% van het totale gewicht van het dier) aanzienlijk in belang.
241

Waarschijnlijk kan een deel van het Am geassocieerd met het exoskelet,
241

verklaard worden als externe adsorptie van Am, nadat het werd
uitgescheiden door de dieren. In natuurlijke omstandigheden zou het aandeel

241
van de carapex in de totale akkumulatie van Am geringer zijn, doordat er

241
een grotere verdunning optreedt van het geëxkreteerd Am in het milieu.

Toch zal blijken uit de intrakardiale injektie experimenten dat net als bij

vissen (Pentreath, 1977a, 1978b ; Carvalho et al., 1983) en mammalia

15.7

5.7

54.3

2.9

5.7

21.5

8.6

2.9
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241
(Durbin, 1962 ; Nenot en Stather, 1979) Am eens in het hemolymfe voor

een belangrijk deel in gekalcifieerde strukturen wordt afgezet. Vermelden

we tenslotte dat, in tegenstelling met onze experimenten waar een eenmalige
241

dosis van het Am werd toegevoegd, zoetwaterkreeften van het geslacht
239

Cambarua aarolinus die chronisch worden blootgesteld aan Pu onder

natuurlijke omstandigheden, tot 62% van het totale "body burden" zich in de

carapax bevindt (Delaney et al., 1979).

Omwille van het grote aandeel van de hepatopancreas in de orgaandistributie
241

van Am, en de rol die dit orgaan speelt in de metabolisatie, eliminatie

en detoxifikatie van metaalionen bij crustaceën (Olafson et al., 1982 ;

Rainbow and Scott, 1979 ; Adams et al., 1982 ; Lyon et al., 1983) werd
241

aandacht besteed aan de opnamekinetiek en subcellulaire verdeling van Am

in de hepatopancreas van A. leptodactylus. Makroskopisch konden we een

stelselmatige opname waarnemen in de hepatopancreas vanuit de maag tijdens
241

de eerste vijf uur na het intragastrisch injekteren van Am citraat.
241

Binnen de hepatopancreascellen bleek het Am hoofdzakelijk terug te

vinden in de lysosomaal-mitochondriale fraktie. Het aandeel van deze

subcellulaire fraktie in de totale radioaktiviteit van de hepatopancreas

nam binnen de periode stelselmatig toe, tot om en bij 60%. Na 1 dag is de

radioaktiviteit geassocieerd met de lysosomaal-mitochondriale fraktie licht
241

gedaald (40%) terwijl het Am dat teruggevonden wordt in de

celmembraanfraktie en het celdebris (intakte cellen, bindweefselfragmenten)

toeneemt. Op de tweede en derde dag post-intubatie is de subcellulaire
241

verdeling van het Am in de hepatopancreas niet signifikant gewijzigd ten

opzichte van dag 1. In diezelfde driedaagse periode wordt in het hemolymfe
241

een konstant Am-percentage van + 0.05% van de initieel geïntubeerde
241

dosis gemeten. De "blood clearance" van Am in acht genomen (zie verder)
241

duidt dit op een stelselmatige opname van Am in het hemolymfe.

De bovenvermelde resultaten komen grosso modo overeen met deze uit de

literatuur. Zowel voor vissen (Leonard and Pentreath, 1981) als voor

mammalia (Taylor, 1972 ; Winter et al., 1981) worden de hoogste percentages
241

Am teruggevonden in de lysosomen. Ook bij invertebraten zoals de

poelslak Lyrmaea stagnalis (Thiels, 1982) kon de aanwezigheid van

transuranen in de lysomaal-mitochondriale fraktie worden aangetoond. Bij
237 241 59

Guary and Négrel (1981) wordt zowel Pu, Am als Fe aangetroffen,
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geassocieerd met calciumfosfaat mikrogranules, welke worden afgezonderd in

de lysosomale fraktie. Omdat we slechts in de intrakardiale

injektieexperimenten mitochrondriën, lysosomen en mikrogranules hebben

gescheiden wordt er in volgend hoofdstuk dieper op deze problematiek

ingegaan. Hierbij willen we enkel nog opmerken, en dit is niet onbelangrijk

voor het begrip van het opnamemechanisme van transuranen in de

hepatopancreas, dat er via elektronenmikroskopische studies kon worden

aangetoond dat er een graduele genese plaats kan grijpen van lysosomen,

over sterk gemineraliseerde maar nog steeds membraan begrensde vakuolen,

naar mikrogranules (George et al., 1980). Dit verzoent de aanwezigheid van
241 241

Am in een vroeg stadium in de lysosomen met de hoge affiniteit van Am

voor de intracellulaire granules, zoals die kan afgeleid worden uit het
241

klasse (a) karakter van Am (Simkiss, 1981b ; Simkiss et al-, 1982).

241
Om de hypothese van endocytosis als opnamemechanisme van Am in de

heopatopancreascel te toetsen, werden partikels van verschillende grootte
241

geïntubeerd en vergeleken met de opname van Am. Vergelijking van de
241 241

subcellulaire verdeling van niet-gekomplexeerd Am en Am-citraat

leverde geen significant onderscheid op. Nochtans zijn dit twee chemische

vormen waarvan we vanuit de speciatieexperimenten een verschil in

partikelvorming konden verwachten en bijgevolg een verschil in opname. Ook

9 U1 1 9fi
tussen de Am opname en deze van kolloïdaal A u , waarvoor een grootte
wordt opgegeven van 5 tot 20 nm, konden geen verschillen worden opgemerkt.

241
Dit kan een aanwijzing vormen dat ook Am inderdaad in partikulaire vorm

95
wordt opgenomen. Grotere (10000 + 200 nm) Nb-gemerkte mikrosferen kennen

een nagenoeg homogene verdeling over alle celfrakties, met een geringe

verhoging in de kernfraktie en het cytosol. Indien deze mikrosferen omwille

van hun grootte volledig onbeschikbaar zouden zijn voor de hepatopancreas,

zouden ze net als bij in vitro gemerkt hepatopancreas homogenaat, reeds bij

trage snelheden uit het homogenaat moeten afgezonderd worden. Dit is

strijdig met de waarnemingen, zodat ten minste een gedeeltelijke opname

dient veronderstelt. Mogelijkerwijs is de zure pH van het maagsap (pH 5) in
95

staat om een deel van het Nb uit de ionenuitwisselaar die elke mikrosfeer

uiteindelijk is, te verdringen en zodoende voor de hepatopancreas

beschikbaar maken (cfr. radioaktiviteit in cytosol). Het resterende nog
95

gebonden Nb zou dan door de hepatopancreas niet opgenomen worden en reeds

bij de kernfraktie, waarvan de grootte door Alberts et al. (1983) wordt

opgegeven tussen 3000 en 10000 nm, worden afgezonderd. Niettegenstaande we
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niet op éénduidige wijze een bovenlimiet voor eadocytosis kunnen
241

vaststellen, lijkt de subcellulaire verdeling van partikulair Am

(waarvan we een normaalverdeelde groottedistributie van 450 nm
f*"" 198

veronderstellen) sterk op deze s kolloïdaal Au. Endocytosis als

opnamemechanisme van Am in de lever van mammalia vinden we beschreven
241

bij Taylor (1972). Ook in deze studie is de opname van Am in

fagocytotische vakuolen groter wanneer het wordt toegediend in polymere,

dan wel in monomere vorm.

241
Een laatste vergelijking tussen de subcellulaire verdeling van Am en

Cu in de hepatopancreascellen, werd opgezet om de hypothese dat
241

Am-opname vanuit zijn klasse (a) karakter kon worden verklaard, te

adstrueren. Beider subcellulaire verdeling is inderdaad fundamenteel
241

verschillend. In tegenstelling met het Am dat zoals boven reeds vermeld

zich preferentieel bindt met de zuurstofdonoren van pyrofosfaatgranules en

membraanstrukturen, vinden we Cu in hoofdzaak terug' in de cytosol. De

affiniteit van klasse (b) metalen, waaronder Cu, voor metallothion^ines

in het cytoplasma van de hepatopancreas wordt in de literatuur uitvoerig

bestudeerd (Cherian and Goyer, 1978 ; Talbot and Magee, 1978 ; Coombs,

1979 ; Olafson et al., 1979 ; Lyon et al., 1983). Deze wetmatigheid van

klasse (a) en (b) metalen kan worden uitgebreid voor tal van dierspecies en

wordt ondermeer bij wijze van steekproef uit vele anderen, behandeld door

Martin (1974), Jennings et al. (1979), Hopkins and Martin (1982) en Mason
241

et al. (1984). Ook de affiniteit van Am voor membraanstrukturen wordt

door Nieboer en Richardson (1980) voorspeld. Over het percentage van de

Am of Pu (tussen 7 en 12% in onze experimenten, en 12% bij Guary and

Négrel (1980) dat wordt teruggevonden in de cytosol van de

hepatopancreascellen, wordt uitvoerig gerapporteerd door Guary and Négrel
237

(1980). Uit deze studie blijkt dat Pu gebonden wordt op proteïnen binnen

de molekulaire gewichtsklasse van 10.000 tot 40.000, waarvan wordt

verondersteld dat ze tot de metalothionine familie behoren.



II.3.C. Fysiologie van 241Am in het hemolymfe van Astacus leptodactylus

Synopsis : Binnen het onderzoek naar de fysiologie van metalen in het

hemolymfe, konkretiseren zich drie aspekten die nauw verbonden zijn met de

beschikbaarheid, eventueel toxiciteit, van metaalionen. Vooreerst de

problemen verbonden met het membraantransport van deze elementen ; ter

hoogte van welke membranen en op welke wijze worden ze opgenomen. Eens in

het hemolymfe hebben metalen het externe milieu achter zich gelaten en

kunnen ze interfereren met de homeostatische regulatiemechanismen van het

interne milieu. Meteen verplaatst zich de aandacht naar het tweede aspekt :

de relatieve affiniteit van verschillende liganden in het hemolymfe voor

het acceptorion. Eens de binding aangegaan tenslotte, stelt zich de vraag

naar de fysiologische respons van het organisme in zijn globallteit, op

deze inkorporatie van het metaalion in één of meerdere van zijn metabool

aktieve molekulen.

Binnen het bestek van deze studie - naar het gedrag van een voor
241

biologische cykli totaal vreemd metaalion - werd de aanwezigheid van Am

in het hemolymfe echter in eerste instantie benaderd in funktie van zijn

beschikbaarheid voor het organisme, in funktie dus van radioekologische

risikoschattingen. In de experimenten primeerde de vraag naar een mogelijk

verschil in beschikbaarheid van intrakardiaal en intragastrisch
241

geïnjekteerd Am, en een eventueel hieruit voortvloeiende wijziging van

het distributiepatroon van dit transuraanelement in het organisme. Komen

hierbij aan bod : (i) de retentie en orgaandistributie van intrakardiaal
241

geïnjekteerd Am-citraat (pH 7) bij A. leptodactylus, (ii) een

vergelijking met de beschikbaarheid van dezelfde chemische vorm na
240

ingestie, (iii) een vergelijking met Pu, eveneens een transuraanelement

en behorende tot de klasse (a) metalen, en tenslotte (iv) een vergelijking

in "blood clearance" van Am met Cu als representant van de klasse (b)

metalen en integraal deel van het ademhalingspigment van A. leptodactylus.

Met de eerste reeks experimenten poogden we, naast het belang van de

resultaten voor risikoschattingen, eveneens - zij het slechts ten dele en

op onrechtstreekse wijze - verdere informatie in te winnnen over de

doorlaatbaarheid van de darmbarrière voor transuranen. Met het laatste

experiment beoogden we een eerste aanzet tot een meer diepgaande studie

naar de problematiek van ligandbinding in het hemolymfe en de mogelijke



fysiologische respon van het organisme hierop. De ultieme vraag hierbij

blijft of de principes van transuraanelement-interaktie kunnen worden

toegepast op de fysiologische processen waarin het wordt betrokken en

bijgevolg op de beschikbaarheid voor verschillende organen.
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3.Cl. Intrakardiale injektie van Am-citraat (pH 7) bij Astacus

leptodaotylus

3.1.1. Materialen en proefopstelling

De experimenten werden uitgevoerd bij 18°C en een fotoperiode van 12 uur.

De akklimatisatieperiode voor de proefdieren bedroeg minimaal 24 uur. Vanaf

dat ogenblik werd voor de ganse duur van het experiment geen voedsel meer

toegediend.

241
Met het oog op een direkte inbreng van het Am in het hemolymfe van A.

leptodaotylus, maakten we gebruik van een intrakardiale injektiemethode.

Hiertoe werden 10 dieren met 185 kBq Am citraat (pH 7) in een volume van

250 yl, ter hoogte van de artikulatie tussen cefalothorax en abdomen in het
241

hart geïnjekteerd. De bereiding van het Am-citraat werd opgenomen in

deel II. De dieren werden elk afzonderlijk in een volume van 1 liter

leidingswater geplaatst. Na elke radioaktiviteitsmeting van de volledige

dieren werden ze teruggeplaatst in eenzelfde maar ververst volume. De

radioaktiviteit in de oude oplossing en de radioaktiviteit geassocieerd met

de fecaliën werden inmiddels geregistreerd. De methoden voor

radioaktiviteitsdetektie met verschillende y-spectrofotometers werd

eveneens opgenomen in deel II. Op het einde van de experimenten werden

bloedmonsters genomen door een hartpunktie. Daarna werden de dieren

gedissekteerd en de maag, darm, hepatopancreas, kieuwen, antenneklier,

hart, carapax en staartspier uitgeprepareerd. Op basis van de

radioaktiviteitsmetingen en het versgewicht, werd tenslotte de procentuele

orgaandistributie en het percentage van de initieel geïnjekteerde dosis per

gewichtseenheid berekend.

3.1.2. Resultaten

241
De gemiddelde retentie van Am-citraat (pH 7) in A. leptodaotylus als

percentage van de initieel geregistreerde radioaktiviteit in de organismen

wordt weergegeven in figuur 3.Cl en tabel 3.Cl.
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Figuur 3.C.I.: Retentie van intrakardiaal geïnjekteerd Am-citraat (pH 7)

bij A. leptodactylus uitgedrukt als percentage van de

initieel geregistreerde radioaktiviteit in de dieren.

Weergegeven worden de steekproef gemiddelden en hun 95%

konfientielimieten.

Na 34 dagen noteren we een gemiddelde afgifte naar het milieu van 1OZ.

Kompartimentele analyse leert ons het bestaan van een afgiftekompartiment

met een biologische halfwaardetijd Tbl/2 = 347 dagen. Deze waarde is

merkelijk hoger dan de Tb 1/2 van de trage komponent van de afgiftekurves

die gevonden worden na Intubatie, zodat we voor deze laatste experimenten
241

kunnen besluiten dat nog na 34 dagen nog steeds niet-geassimileerd Am
241

wordt uitgescheiden. Uit registratie van Am in het water en geassocieerd

met de feces blijkt dat de afgifte op tweeerlei wijze geschiedt. De direkte

eliminatie naar het water toe neemt (46 + 16)% (x + 95%) voor haar

rekening, daar waar slechts een geringe bijdrage wordt geleverd door



defekatie (2..9 + 0.7) %. Sommatie van deze beide afgiftekomponenten levert

ons (80 + 11) % van het geregistreerde verlies aan radioaktiviteit in de

dieren. Omdat het Am-citraat in het hemolymfe werd geinjekteerd vormen

beide afgifteroutes een rechtstreekse reflexie van enerzijds de eliminatie
241

van Am vanuit het inwendige milieu naar het darmlumen, en de exkretie
241

van Am via de kieuwen en/of antenneklier anderzijds. Hierbij
241

veronderstellen we geen sekundaire vrijgifte van Am vanuit de feces

omdat ze frekwent uit het proefmilieu werden verwijderd. Teruggerekend naar
241

de globale afgifte van het Am, vertegenwoordigen defekatie en exkretie

respektievelijk 0.3% en 4.6% van de initieel geïnjekteerde radioaktiviteit.



241
Tabel 3 .Cl . : Retentie van intrakardiaal geïnjekteerd Am-citraat (pH 7)

bij A. leptodaetylus als funktie van de tijd.

x + 95%

100

98.8 + 1.1

95.7 + 1.3

94.9 + 1.8

97.0 + 2.8

91.8 + 1.3

90.9 + 2.3

92.8 + 2.6

92.6 + 2.7

91.6 + 2.5

93.2 + 2.4

94.8 + 2.6

91.8 + 0.8

92.6 + 2.3

87.3 + 2.5

87.8 + 2.1

91.4 + 2.4

92.1 + 2.1

93.7 + 4.1

88.0 + 1.6

De orgaandistributie als percentage van de totale radioaktiviteit in de

dieren op het tijdstip van dissektie en de radioaktiviteit in de

verschillende organen uitgedrukt als % van de geïnjekteerde dosis en per

eenheid versgewicht van de organen wordt weergegeven in tabel 3.C.2.

Tijd

0

0.

1

2

3

6

7

8

9

10

13

14.

16.

17.

20.

22.

24.

27.

29.

34.

(dagen)

25

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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241
Tabel 3.C.2. : Intrakardiale injektie van Am-citraat (pH 7) bij A.

leptodaatylus. Procentuele orgaandistributie op het tijdstip

van dissektie (35 dagen) en radioaktiviteit per

gewichtseenheid in de verschillende organen als % van
241

geïnjekteerde Am dosis.

_2
1 na 34.5 dagen (Z geïnt. dosis/g x 10

Orgaan x + 95% x + 95%

maag 2.7 + 2.7 39.0 + 15.5

darm 0.2 + 0.05 27.8 + 7.3

hepatopancreas 2.5 + 0.7 21.6 + 4.9

kieuwen 4.1+1.1 5 8 . 7 + 7 . 1

staartspier 7.8 + 2.5 21.3 + 6.3

exoskelet 77.7 + 5.6 75.6 + 36.3

hart 0.6 + 0.5 85.3 + 72.2

gonade 2.7 + 1.6 136.2 + 88.2

antenneklier 0.3 + 0.07 34.6 + 9.4

h_emolymfe 1.1 + 0.2 26.1 + 5.4

241
Uit tabel 3.C.2. blijkt een vrij homogene distributie van Am-citraat

over de verschillende organen van A. leptodaatylus na intrakardiale

injektie. Iets hogere waarden (weliswaar niet statistisch signifikant)

worden gevonden in gonade, hart, exoskelet en kieuwen. Af te leiden uit de

grotere variabiliteit bij de radioaktiviteitswaarden voor het hart, dienen

we deze hogere waarden waarschijnlijk te interpreteren als artefakt

inherent aan de experimentele toedieningswij ze. De hemolymfe

radioaktiviteitsregistratie vormt een meer realistische waarde. De hoge
241

Am koncentraties in de gonade is een logische konsekwentie van de hogere

metabole aktiviteit van deze organen in de periode waarin het experiment

werd uitgevoerd (vorming van eieren en zaad). Een onderscheid tussen

mannelijke en vrouwelijke organismen werd echter niet gemaakt. Belangrijk

zijn de hogere waarden die worden teruggevonden ter hoogte van exoskelet en
2+

kieuwen. Bij de eerste waarneming valt onmiddellijk de analogie op met Ca
en de hoge waarden in gekalsifieerde strukturen bij vertebraten, terwijl



hogere radioaktiviteitswaarden in de kieuw een betrokkenheid van deze
241

organen bij de binding en/of uitscheiding van Am suggereren.

De vrij homogene distributie op gewichtsbasis resulteert in de hoge
241

koncentraties Am in die organen met een groot gewichtspercentage : het
241

exoskelet en de staartspier. De inkorporatie van Am in het exoskelet

lijkt op het eerste zicht onbelangrijk voor voedselketen transfert. De

metabolisatie naar het exoskelet toe vanuit het inwendige milieu opent
241

echter perspektieven voor een mogelijke dekorporatie van het Am tijdens

het voorvervellingsstadium, dat gekenmerkt wordt doordat de belangrijkste

bestanddelen van het exoskelet worden geresorbeerd. Duidelijk van veel meer

belang voor de voedselketenproblematiek is dat eens Am in het hemolymfe

is, ongeveer 7% ervan wordt opgenomen in de staartspier. Uit de cijfers

blijkt weerom het belang van de kieuw en in mindere mate van de
241

hepatopancreas bij de eliminatie van Am.

2l+1
De subcellulaire verdeling van het Am in de hepatopancreas werd bepaald

drie uur post-injektie. Hieruit bleek dat U8% van het radionuklide werd

teruggevonden in de mitochondriaal-lysosomale fraktie. In het celdebris

en de plasmamembranen registreerden we respektievelijk 3h% en 10$ van de

totale radioaktiviteit in de hepatopancreas. De cytosol nam 6% voor zijn

rekening. Scheiding van de mitochondriaal-lysosomale fraktie op een

metrizamidegradient (deel II) en enzymatische karakterisatie van de

verschillende gradientfrakties op hun proteineninhoud en de aanwezigheid

van lysosomen en mitochondrien, leerde ons het samenvallen van de

Am-radioaktiviteitspiek (85$) met de zure fosfatase aktiviteit {63%).
2k'\

Ongeveer 6% van het Am werd teruggevonden in de bodemfraktie van de gra-

dient, die mikroskopisch gekarakteriseerd werd als de mikrogranule-fraktie.

De cytochroom C oxidase aktiviteit was zeer laag en homogeen verdeeld over

de ganse gradient, zodat ze weinig uitsluitsel biedt over de positie van de

mitochondrien. In de gradientfrakties die vanuit empirisch theoretische

overwegingen de mitochondrien zouden moeten bevatten vonden we wel een
21+1

verhoogde nroteineninhoud doch geen verhoging in Am-radioaktiviteit.
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241
3.1.3. Vergelijking in beschikbaarheid van Am-citraat (pH 7) na

intragastrische en intrakardiale injektie bij A. leptodactylus

241
Een vergelijking van dezelfde chemische vorm van Am respektievelijk

oraal toegediend en geïnjekteerd in het hemolymfe kan supplementaire

informatie verstrekken over de beschikbaarheid en de fysiologie ervan voor

de zoetwaterkreeft. Hiertoe worden de resultaten uit 3.B.3. en 3.Cl.

statistisch met elkaar vergeleken. In figuur 3.C.2. wordt de retentie van
241

Am-citraat voor de globale organismen en voor beide toedieningswijzen
241

weergegeven. Blijkt dat de Am retentie na intrakardiale injektie vanaf

de tweede dag post-injektie signifikant verschilt van deze na intubatie. In
241

tegenstelling met het intragastrisch geïnjekteerd Am, waar slechts 40%

van de initiële radioaktiviteit op het tijdstip van dissektie (na 34 dagen)

wordt teruggevonden, bedraagt de retentie bij intrakardiaal geïnjekteerde

dieren 90%. De gemiddelde steekproefgegevens en hun vergelijkende t-waarde

zijn opgenomen in tabel 3.C.3.



Retentie (%)

0

InjekHe Am-citraatlpH 7)

Intubafie Am-citraat(pH 7)

10 20 30 40
Tijd(dagen)

Figuur 3.C.2.: Retentie van intrakardiaal en intragastrisch geïnjekteerd
241

Am-citraat (pH 7) als % van de initieel geregistreerde

radioaktiviteit en als funktie van de tijd. Weergegeven zijn

de gemiddelde waarden en hun 95% konfidentielimieten.
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Tabel 3.C.3. : Retentie van intrakardiaal en intragastrisch geïnjekteerd
241

Am-citraat (pH 7) als % van de initieel geregistreerde

radioaktiviteit. Weergegeven zijn gemiddelden (n » 10) met

hun 95% konfidentielimieten en vergelijkende t-waarden.

tijd

0.25

1

2

3

6

7

8

9

10

13

14.5

16.5

17.5

20.5

22.5

24.5

27.5

29.5

34.5

intragastrische

geïnjekteerd

Am-citraat

x + 95Z

98.8 + 1.1

95.7 + 1.3

94.9 + 1.8

97.0 + 2.8

91.8 + 1.3

90.9 + 2.3

92.8 + 2.6

92.6 + 2.7

91.6 + 2.5

93.2 + 2.4

94.8 + 2.6

91.8 + 0.8

92.6 + 2.3

87.3 + 2.5

87.8 + 2.1

91.4 + 2.4

92.1 + 2.1

93.7 + 4.1

88.0 + 1.6

intrakardiaal

geïnjekteerd

Am-citraat

x + 95Z

92.8 + 9.4

87.8 + 9.6

82.3 + 10.0

79.7 + 10.0

71.6 + 13.2

69.6 + 14.8

66.0 + 14.2

63.6 + 14.6

61.6 + 14.4

55.1 + 14.4

54.7 + 14.8

54.1 + 14.9

50.7 + 14.1

48.. 2 + 14.0

47.3 + 14.3

46.6 + 14.2

45.3 + 14.4

44.5 + 15.2

40.7 + 14.4

t-waarde

(n - 10)

1.432

1.825

2.798

3.768

3.431

3.225

4.212

4.421

4.642

5.901

6.045

6.378

6.628

6.2052

6.3562

7.0489

7.2942

7.0574

7.3875

241
In tegenstelling met de afgifte van intrakardiaal geïnjekteerd Am nemen

we bij geïntubeerde dieren een multikompartimenteel afgiftepatroon waar.

Vergelijking van de trage komponenten van beide afgiftepatronen levert
241

biologische halfwaardetijden op voor intrakardiaal geïnjekteerd Am, die

het zesvoudige zijn van deze na orale toediening. Hieruit blijkt dat in de
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241
intubatieexperimenten na 35 dagen, nog steeds niet-geassimileerd Am

vanuit het spijsverteringsstelsel wordt uitgescheiden. Dit wordt bevestigd

door radioakciviteitsregistratie op de feces bij individuele organismen.

Ook wanneer we de wijze van eliminatie bij intrakardiaal en intragastrisch

geïnjekceerde dieren met elkaar vergelijken, vinden we drastische

verschillen. Defekatie neemt bij geïntubeerde dieren (86 + 20)% (x + 95%)

van het globale verlies voor haar rekening in tegenstelling met (3.0 +

0.7)% bij in het hart geïnjekteerde dieren. Het direkte verlies naar het

water toe bedraagt respektievelijk (15 + 5) en (46 + 16)% van de totaal

geregistreerde eliminatie.

Wanneer we de radioaktiviteit in de organen per eenheid van gewicht, en

uitgedrukt als percentage van de geïnjekteerde dosis, met elkaar

vergelijken (tabel 3.C.4.) blijkt een meer homogene distributie van het
241

Am in de dieren, en een toenemend belang van de interne organen zoals

gonade, hart en antenneklier, wanneer de dieren intrakardiaal worden

geïnjekteerd. De hepatopancreas die bij de intubatieexperimenten de hoogste
241

koncentraties aan Am bevatte, valt terug op het niveau van de overige
organen met uitzondering van de exkretie- en voortplantingsorganen. De

hogere koncentraties in deze organen zijn waarschijnlijk toe te schrijven
241

aan de rol die ze spelen in de binding en/of eliminatie van het Am en

door een verhoogde metabole aktiviteit in de gonaden tijdens de

voortplantingsperiode.
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Tabel 3.C.4. : Vergelijking van de radioaktiviteit (% van geïnjekteerde

dosis per gram orgaan) in de verschillende organen van A.

leptodactylus na intragastrische en intrakardiale injektie
241

van Am-citraat na 35 dagen.

Orgaan

maag

darm

hepatopancreas

kieuw

spier

exoskelet

hart

gonade

antenneklier

hemolymfe

intrakardiale

injektie

x + 95%

(x 10~ ).

39.0 + 15.5

27.8 + 7.3

21.6 + 4.9

58.7 + 7.1

21.3 + 6.3

75.6 + 36.2

85.3 + 72.2

136.2 + 88.2

34.6 + 9.4

26.1 + 5.4

intragastrische

injektie

x + 95%

(x 10~2)

58.6 + 23.4

105.9 + 56.2

134.7 + 43.1

6.4 + 2.2

2.9 + 1.7

5.8 + 2.7

4.1 + 4.3

7.0 + 4.3

8.1 + 6.8

8.2 + 3.5

t-waarde

(n - 10)

1.57

3.12

5.90

16.02

6.47

4.35

2.54

3.31

5.19

6.28
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Tabel 3.C.5. : Vergelijking van procentuele orgaanverdeling van
241

Am-citraat (pH 7) na intrakardiale en intragastrische
injektie bij A. leptodactylus na 35 dagen.

Orgaan

intrakardiale

injektie

x + 957.

intragastrische

injektie

3c + 957.

maag

darm

hepatopancreas

kieuwen

staartspier

exoskelet

hart '

gonade

antenneklier

hemolymfe

2.7 + 2.7

0.2 + 0.05

2.5 + 0.7

4.1 + 1.1

7.8 + 2.5

77.7 + 5.6

0.6 + 0.5

2.7 + 1.6

0.3 + 0.07

1.1 + 0.2

9.2 + 7.5

3.1 + 4.3

54.9 + 19.0

2.1 + 1.9

3.7 + 3.4

24.8 + 23.1

0.05 + 0.1

0.8 + 1.0

0.1 + 0.2

0.1 + 0.1

241
Vergelijking van de procentuele verdeling van Am, 35 dagen na de

injektie (tabel 3.C.5.), leert ons dat in tegenstelling met het
241

geïntubeerde Am-citraat, dat zich voornamelijk koncentreerde in

hepatopancreas en het exoskelet, het intrakardiaal geïnjecteerd
241

Am-citraat voornamelijk wordt terug gevonden in het exoskelet. In
tegenstelling ook met de intubatieexperimenten, moeten we sekundaire

241
adsorptie nadat het Am via defekatie of exkretie in het water

terechtkwam, uitsluiten omdat de direkte eliminatie van
241

Am naar het

water toe slechts 4.6% van de toegediende dosis bedraagt. De hepatopancreas
241

die in de intubatieexperimenten 55% van het Am akkumuleerde valt terug

op 2.5Z.

241
Wanneer we de orgaandistributie van Am op het tijdstip van dissektie

(35ste dag post-injektie) terugrekenen naar de initieel geïnjekteerde dosis

en tevens de defekatie en exkretie in rekening brengen, bekomen we de

waarden voorgesteld in figuur 3.C.3.. De verhouding intrakardiaal over



- 254 -

241
intragastrisch geïnjekteerd Am laat ons toe de organen in drie groepen

in te delen. Eerst deze organen die geassocieerd zijn met het uitwendige

milieu (maag, darm en hepatopancreas ten dele) en die dan ook de hoogste
241

koncentraties aan Am bevatten na orale toediening. Vervolgens het hart

en het hemolymfe die gekarakteriseerd worden door een hoge verhouding die

waarschijnlijk een overschatting van de situatie vormt welke inherent is
241

aan de experimentele methode en de langzame "blood clearance" van Am

(zie verder). Tenslotte de organen van het inwendige milieu» met een
241

verhouding van intrakardiaal over intragastrisch geïnjekteerd Am tussen

5 en 8. De antenneklier als exkretie orgaan en de carapax als Ca

opslagplaats vertonen de hoogste waarden. De hoge waarde in de gonaden is

weerom een gevolg van de verhoogde metabole aktiviteit in de

voortplantingsperiode van de dieren.
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Figuur 3 .C.3. : Verdeling van

organen van

241
Am-citraat (pH 7) over de verschillende

A. leptodaatylus na intragastrische

intrakardiale injektie, uitgedrukt als percentage van de

initieel toegediende dosis, en het relatief aandeel van

exkretie en defekatie bij de eliminatie van 241
Am. Verder

werd de verhouding van intrakardiaal over intragastrisch
241

geïnjekteerd Am opgenomen, als maat voor de toename in
241

beschikbaarheid voor Am vanuit het inwendige milieu in

vergelijking met het uitwendige milieu.
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Wanneer we net als bij de bespreking van de intubatieexperimenten uit
241

voorgaande hoofdstuk, aannemen dat het Am geassocieerd met de spier

enkel via het hetnolymfe kan worden opgenomen, en dus een maat is voor de
241

daadwerkelijke assimilatie van Am, kunnen we het percentage
241

Am-citraat dat de barrière tussen inwendige en uitwendige milieu

overbrugde en zo in het hemolymfe terecht komen, berekenen. Hiervoor
241

vertrekken we vanuit het gegeven dat wanneer alle Am in hemolymfe wordt

geïnjekteerd, daarvan 7% in de staartspler wordt teruggevonden na 35 dagen.

Voor een geregistreerd percentage van 1.5% in de staartspier bij de
241

intubatie van Am-citraat (zie hoofstuk 3.B.3.), moet bijgevolg 21.4% van
241

het toegediende Am in het hemolymfe zijn opgenomen. Of het hier een

daadwerkelijk darmtransfert betreft is echter onduidelijk. Meer dan

waarschijnlijk neemt de hepatopancreas een ruim deel van het transfert op

zich. Het berekende percentage is niet exeptioneel hoog voor Crustaceën.

Een vergelijking met andere invertebraten en vertebraten wordt opgenomen in

de diskussie. Een eerste verifikatie werd uitgevoerd door op basis van dit

hemolymfe percentage het aandeel van de overige organen te berekenen

(figuur 3.C.4.). Dergelijke berekeningen zijn zoals verwacht een duidelijke
241

onderschatting van de Am-inhoud in maag, darm en hepatopancreas, omdat
241

deze organen het Am voornamelijk vanuit het externe milieu betrekken. De

berekende waarden voor kieuw, exoskelet en gonade vormen een mooie

benaderende waarde. Bij de antenneklier, het hemolymfe en het hart

verschillen de berekende en geregistreerde waarde aanzienlijk. Buiten de

zeer lage radioaktiviteit in deze organen en de eruit voortvloeiende grote

telfout vinden we hiervoor geen verklaring. In eerste benadering wordt
241

daarom 20%, als percentage van het Am-citraat (pH 7) dat beschikbaar is

voor het inwendige milieu na orale toediening, gehandhaafd.
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241,
Figuur 3.C.4.

Algoritme ter berekening van het percentage Am-citraat (pH 7) dat in het

hemolymfe van A. teptodaetylus wordt opgenomen na orale toediening. Voor

nadere verklaring zie begeleidende tekst, (cijfers tussen haakjes zijn de

geregistreerde waarden, de onderlijnde cijfers werden berekend).

Exoskelet(9.9) 75

Hart|0.02) J

Gonadel0.3) 0.5

Staartspier
(1.5%)

Sfaartspier
(7% )

INTRAGASTRISCHE INJEKTIE INTRAKARDIALE INJEKTIE
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3.C.2. Vergelijking in beschikbaarheid van intrakardiaal geïnjekteerd
241. 24ODAm en Pu

Supplementair aan het naast elkaar beschouwen van verschillende

toedieningswijzen van isotopen, kan een vergelijking van de distributie van

radionukliden onderling, informatie verschaffen over de fysiologische

processen die aan de basis liggen van een dergelijke verdeling. Daartoe
240

werd in eerste instantie Pu geselekteerd, eveneens een artificieel

radionuklide, met een vergelijkbaar atoomnummer en een overeenkomstig
241

klasse (a) karakter als Am.

3.2.1. Materialen en proefopstelling

De experimenten werden uitgevoerd bij 18°C en een fotoperiode van 12 uur.

Minimaal 1 dag voor de aanvang van het experiment werden de dieren in de

proefopstelling gebracht. Voor de ganse duur van het experiment werden ze

niet meer gevoed.
241

Met een oog op een direkte inbreng van het Am in het hemolymfe van A.
241

leptodaetylus werden 5 dieren met 11.1 kBq Am(OH)- en 31.8 kBq
240

Pu(OH), in een volume van 250 jjl en een pH = 7, in het hart geïnjekteerd

(zie vroeger). De bereiding van de injektievolumes is weergegeven in deel

II. De dieren werden elk afzonderlijk in volumes van 1 liter leidingswater

geplaatst en om de dag ververst. Na 10 dagen werden hemolymfemonsters

genomen, waarna de dieren werden gedood en gedissekteerd. Hierbij werden de

maag, darm, hepatopancreas, kieuwen, antenneklier, hart, exoskelet, gonaden

en staartspier, ter verdere radioaktiviteitsdetektie, uitgeprepareerd. De

orgaanmonsters werden in identieke volumina 3N HNO volumina opgelost en

ter telling aangeboden. Vier energiewaarden werden gedetekteerd 13.8 keV,
239 241

17.4 keV, voor de respektievelijke bepaling van XLa/U+Np ( Pu + Am),
239 241 241

XLB/U+Np ( Pu + Am) en 26.5 keV en 59.6 keV ter bepaling van Am. Op

basis van deze radioaktiviteitsbepalingen en het versgewicht werd tenslotte

de procentuele orgaandistributie en het percentage van de initieel

geïnjekteerde dosis per gewichtseenheid berekend.
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3.2.2. Resultaten

240 241
in tabel 3.C.6 worden de koncentraties aan Pu en Am na intrakardiale

injektie op het tijdstip van dlssektie (10 dagen post-injektie) met elkaar
241 240

vergeleken. We merken een vrij homogene verdeling van zowel Am als Pu

over het organisme met een lichte verhoging bij het hart, de hepatopan-

creas, de kieuwen en de antenneklier. Voor het hart is deze verhoging

inherent aan de toedieningswij ze en dient daarom geen nadere fysiologische

duiding. De drie overige organen daarentegen worden gekarakteriseerd door

hun rol bij de exkretie, dan wel fysiologische immobilisatie van tal van
241 240

metaalionen, zodat de hogere koncentraties aan Am en Pu het verwach-

tingspatroon niet doorbreken. Van verder belang is de afwezigheid van enig

statistisch signifikant verschil voor een foutenrisiko van 5%. Toch blijkt

wanneer we de verhouding Pu/ Am in de verschillende organen berekenen
240 241

een iets hogere beschikbaarheid van Pu over Am.

241 240
Tabel 3.C.6. Am en Pu koncentraties (Z geïntubeerde dosis per

gewichtseenheid) in de verschillende organen van A.

leptodactylus na intrakardiale injektie na 10 dagen.

Orgaan

maag

darm

hepatopancreas

kieuwen

gonade

antenneklier

staartspier

exoskelet

hart

240
?u

(% geïntubeerde

3.1 +

6.8 +

13.8 +

13.2 +

6.6 +

16.8 +

3.3 +

3.2 +

50.8 +

(x +

1.7

1.2

7.8

7.4

3.5

24.6

2.0

1.4

70.0

241

dosis/g x

95%)

1.8 +

3.9 +

9.0 +

12.5 +

4.4 +

7.6 +

4.2 +

1.8 +

19.7 +

Am

ie"2)

1.2

0.9

6.8

14.1

3.5

11.5

2.2

1.5

22.7

24OD ,2414Pu/ Am

1.7

1.7

1.5

1.1

1.5

2.2

0.8

1.8

2.8
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Door de gewichtspercentages van de verschillende organen in rekening te
241 240

brengen bekomen we de orgaandistributie van Am en Pu over de

verschillende organen op het tijdstip van dissektie (Tabel 4.C.7.). In deze
241

tabel werden eveneens de data van het intubatieexperiment met Am(0H)_ en
240

Pu(OH), opgenomen.

241 240
Tabel 3.C.7. : Procentuele orgaandistributie van Am en Pu op het

tijdstip van dissektie (10 dagen) bij A. leptodaetylus na

intrakardiale en intragastrische injektie. In kolom 3 en 4

werd de vergelijkende t-waarde voor intragastrische en

intrakardiale injektie opgenomen (n = 5).

Intragastriche injektie Intrakardiale injektie
24O„ 241. 24O_ 241.

Orgaan Pu Am Pu Am
x + 95% x + 95Z

maag 14.7 + 11.2 10.2 + 5.7 1.5 + 0.7 1.3 + 0.9

t = 3.414 t = 3.622

darm 7.1 + 4.0 5.8 + 4.5 0.7 + 0.2 0.5 + 0.3

t = 3.719 t = 2.753

hepatopancreas 56.8 + 10.6 53.3 + 27.6 10.9 + 4.5 10.5 + 6.9

t = 9.574 t = 13.296

kieuw 3.5 + 1.7 4.5 + 2.3 11.3 + 4.6 14.2 + 8.9

t = 4.734 t = 3.170

gonade 2.3 + 2.9 0.9 + 1.3 3.4 + 1.2 3.2 + 1.6

t = 0.845 t = 1.379

antenneklier 0.3+ 0.3 0.18+ 0.07 2.6+ 1.1 1.2 + 0.9

t = 2.514 t = 3.007

staartspier 8.7 + 6.5 4.8 + 2.5 13.2 + 3.9 26.8 + 18.6

t = 1.500 t = 3.581

exoskelet 5-?+ 3.0 5.9+ 2.4 54.5+11.2 41.0+11.7

t = 12.624 t = 8.921

hart 0.5 + 1.0 0.4 + 0.8 2.3 + 0.9 1.3 + 0.6

t = 3.707 t = 2.418
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Uit tabel 3.C.7. blijkt dat voor eenzelfde wijze van toedienen er geen
241 240

signifikante verschillen zijn waar te nemen tussen Am en Pu. Na

intrakardiale injektie zullen beide isotopen preferentieel in het exoskelet

worden geïnkorporeerd. Ook de spier, hepatopancreas en kieuw akkumuleren
240 241 241

het Pu en Am aanzienlijk. Verder dringt een vergelijking tussen Am

toegediend als citraat en onder hydroxide vorm (maar bij dezelfde

zuurtegraad pH » 7), zich op. Deze vergelijking wordt echter bemoeilijkt

door het tijdstip post-injektie waarop de orgaandistributie werd bepaald.

De Am(0H)„ geïnjekteerde dieren werden op de 10de dag van het experiment
241

gedood, in tegenstelling met de Am-citraat behandelde dieren, welke 35
241

dagen in het experiment werden gevolgd. Toch blijkt dat beide Am-species

voornamelijk in het exoskelet worden aangetroffen. Dat dit mede zou
241

geschieden via een redistributie van Am vanuit spier, hepatopancreas en

kieuw naar de carapax toe, wordt gesuggereerd door een afname van de

percentages in deze drie organen na 35 dagen, in vergelijking met dag 10,

en een stijgend aandeel in het exoskelet op dat tijdstip.

Wanneer we de wijze van toedienen vergelijken dan merken we net als bij het
241

Am-citraat, signifikante verschillen in orgaandistributie na
240

intragastrische en intrakardiale injektie, en dit zowel voor Pu als voor
241

Am. Enkel voor de gonaden kunnen geen signifikante verschillen worden
240

berekend. Opmerkelijk is evenwel dat voor Pu geen onderscheid kan worden

gemaakt op statistische basis voor de staartspier van intragastrisch en

intrakardiaal geïnjekteerde dieren.
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3.C.3.. Kinetiek van Am in het haemolymfe van Astaous levtodzctylus

241
De "blood clearance" van Am voor A. leptodactylus werd bestudeerd

tijdens de twee etmalen volgend op een intrakardiale injektie van
241

Am-citraat (pH 7). Gelijklopend werd de opname ervan in de

hepatopancreas, de kieuwen, de antenneklier en de staartspier
241

geregistreerd. Ter vergelijking van het klasse (a) karakter van Am, met
24

een typisch klasse (b) metaal, Cu , dat bovendien als onderdeel van het

ademhalingspigment hemocyanine een aanzienlijke rol speelt in de fysiologie

van crustaceën, werd de afname van de Cu koncentratie in het hemolymfe

gemeten, in samenhang met zijn opname in de hepatopancreas.

3.3.1. Materiaal en proefopstelling

241
De dieren werden in het hart geïnjekteerd met een Am-citraat

respekteivelijk Cu-citraat (pH = 7) oplossing, zoals beschreven bij

vorige experimenten. Omwille van de zeer korte fysische halfwaardetij den
64

van Cu en de eruit resulterende problemen bij de

radioaktiviteitsmetingen, dienden we dit isotoop in een hogere dosis te

injekteren dan het Am. De respektievelijke dosis van 37 x 103 Bq voor

Am en 66 x 10 Bq voor Cu werden in een volume van 250 ui toegediend.

In de twee dagen volgend op de injektie van de isotopen werden telkens bij

drie dieren via een hartpunktie, bloedmonsters genomen, waarna ze werden

gedood en gedissekteerd. Zowel de fysisch belangrijke organen zoals de

hepatopancreas, de kieuwen en de antenneklier, als de staartspier, welke

belangrijk is voor zijn konsumptie door andere diersoorten en de mens,

werden hierbij uitgeprepareerd. Bij de radioaktiviteitsregistratie (zie

deel II) maakten we een korrektie voor het korte fysisch halfleven van
64

Cu. Op basis van deze radioaktiviteitsmetingen en het versgewicht van de
241

organen berekenden we tenslotte de procentuele af- of toename van Am in

het orgaan en de korresponderende koncentratiefaktoren ten opzichte van het

hemolymfe en ten opzichte van een hypothetisch veronderstelde homogene

distributie van het isotoop binnen het dier.
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3.3.2. Resultaten
241

De afname van Am-radioaktiviteit in het hemolymfe van A. leptodaetylus

als percentage van de geinjekteerde dosis wordt voorgesteld in figuur

3.C.5. De steekproefgegevens en hun fout werden opgenomen in tabel 3.C.8.

Het hemolymfevolume dat we nodig hebben bij de berekening van de afname
241

snelheid van Am in het bloed werd geschat aan de hand van het

distributievolume van het metaalion (Lyon et al., 1984)

V,. = i / o" x V
distr / R m

241 ::
met Vdistr, het distributievolume van Am ; R dosis geïnjekteerd
241 ••

Am ; R '" radioaktiviteit in het monster (teruggerekend naar t = o (enkel

belangrijk bij kortlevende isotopen) en Vm het monster volume. Hiermee

berekenden we het hemolymfevolume van de drie eerste proefdieren (t = 1

uur) als 3.6 ml.

Vergeleken met de door Gladwell (1973) empirisch vastgestelde hemolymfe

volumes voor Astaeus pallipes, welke steeds om en bij 25% van het

lichaamsgewicht van de organismen bedroeg, vormt onze berekende waarde een

lichte onderschatting.

Kompartimentele analyse op de bloedverlies-kurve in figuur 3.C.5. duidt
241

erop dat de afgifte van Am vanuit het bloed kan beschouwd worden als de

som van twee exponentiële funkties. De trage komponent, in ons experiment

gekenmerkt door een Tbl/2 = 26.7 uur, werd door Lyon et al. (1984) in een

analoge studie op de "blood clearance" van verschillende metalen, in

verband gebracht met de ligandbinding van het metaal in het hemolymfe. De

snelle afgiftekomponent zou korresponderen met de exkretie van het metaal
241

via kieuwen en/of antenneklier. Voor Am wordt deze snelle komponent

gekarakteriseerd door Tbl/2 = 2.85 uur. Een vergelijking met het klasse (b)
64

metaal Cu, dat hogere affiniteit heeft voor de thiol groepen op het

hemocyanine en bijgevolg gekenmerkt wordt door een langere biologische

halfwaartetijd van de trage komponent, wordt in ons experiment bemoeilijkt

door een tamelijk hoge variabiliteit van de opeenvolgende

koncentratiebepalingen van Cu in het hemolymfe (figuur 3.C.6. en tabel

3.C.9.). Door deze hoge variabiliteit is het binnen dit experiment niet

mogelijk een lineaire regressieanalyse toe te passen op onvoldoende

gekorreleerde steekproefgegevens. Vergelijking met de literatuurgegevens op

Austropotamobius pallipes (Lyon et al., 1984) levert ons als waarde voor de



Tabel 3.C.8. : Am-koncentratie (Bq/g) in de verschillende organen van Astacus leptodaotylus na intrakardiale injektie met

241
Am-citraat (pH 7) als funktie van de tijd (uur). Weergegeven zijn gemiddelde waarden en standaard afwijking op

het gemiddelde.

Tijd

Orgaan

maag

darm

hepatopancreas

gonade

kieuw

antenneklier

staartspier

exoskelet

hart

hemolymfe

lu

n =

1531 +

839 +

746 +

1493 +

2624 +

4144 +

914 +

893 +

4653 +

4147 +

3

504

123

186

410

614

1225

46

319

653

729

2u

n =

742 +

1040 +

649 +

1668 +

2252 +

13636 +

1045 +

732 +

4285 +

3418 +

3

86

71

111

772

146

8197

91

71

605

275

n

692

850

628

840

2119

8165

951

439

2977

2689

4u

= 3

+ 52

+ 13

+ 57

t 21
+ 242

+ 899

+ 79

+ 47

+ 459

+ 253

8u

Bq/g (x

n =

720 +

839 +

500 +

761 +

1283 +

4907 +

740 +

468 +

2091 +

1591 +

+ S-)

3

237

167

97

240

440

7445

162

201

695

515

n

916

707

499

688

1711

12344

1060

504

3461

1725

16u

= 3

+ 318

+ 101

+ 63

+ 66

+ 1292

+ 4455

+ 106

+ 111

+ 429

+ 394

n

532

754

513

658

1433

5038

818

2120

1741

1020

24u

= 3

+ 34

+ 69

+ 79

+ 20

+ 84

+ 486

± 50

+ 1652

+ 223

+ 126

n

517

986

431

544

1260

4007

852

645

1392

611

48u

= 6

+ 99

+ 268

+ 66

+ 122

+ 114

+ 2720

+ 166

+ 99

+ 226

+ 81
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% initiële radioaktiviteit
100-
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5

Tb1/2=26.7uur

x Tb1/2=2.85uur
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I

I

12 36

Tijd (uren)

241
Figuur 3.C.5.: Am radioaktiviteit in het hemolymfe van Astaons

leptodaatylus na intrakardiale injektie van Am-citraat

uitgedrukt als % van de initieel gemeten radioaktiviteit

(x + S_ ; n = 3).
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respektievelijke afgiftekonstanten van het snelle en trage kompartiment :

kl = 0.0734 en k2 = 0.0266. Hieruit kunnen we via de relatie Tbl/2 = In 2/k

de biologische halfwaardetijden van het snelle en trage kompartiment

berekenen als respektievelijk Tbl/2 = 9.44 uur en Tbl/2 = 26.1 uur. Hierbij

valt inderdaad onmiddellijk de driemaal langere retentietijd op van het
2+ 2+

Cu in het hemolymfe, te verklaren vanuit de hogere binding van Cu met

het ademhalingspigment. 0e waarden van de trage komponent welke minder

afhankelijk zouden moeten zijn van de eigenschappen van het metaal in het

hemolymfe, komen dan ook wonderwel overeen. Herhalen we de berekeningen

voor Ca dan vinden we Tbl/2 = 2.0 en Tbl/2 = 23.984 uur voor het snelle

en trage kompartiment respektievelijk. Deze zijn nagenoeg gelijk aan deze
241

van Am, wat kan verklaard worden vanuit beider klasse (a) karakter.



- 267 -

% Hemolymfe
1O0 H

% Hepatopancreas

5o .
Hepatopancreas

Hemolymfe
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-4oo

-3oo
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. 1oo

25
Tijd (uren)

64
Figuur 3.C.6.: Cu radioaktiviteit in het hemolymfe en hepatopancreas van

Astacus leptodaotylus na intrakardiale injektie van
64
Cu-citraat, uitgedrukt als % van de initieel gemeten

radioaktiviteit (x + S_ ; n = 3) .

Tabel 3.C.9.
64

Cu radioaktiviteit in het hemolymfe van Astaaus
64

leptodaotylus na intrakardiale injektie van Cu-citraat (pH

= 7) uitgedrukt als % van de geïnjekteerde dosis per eenheid

gewicht (x + S_ n 3).

Tijd

lh

2h

4h

8h

16h

24h

Hemolymfe

3.4 + 0.7

3.1 + 0.5

2.6 + 0.5

3.1 + 0.6

1.1 + 0.2

0.9 + 0.2

Hepatopancreas

5.2 + 0.2

9.3 + 0.1

11.2 + 1.3

7.8 + 1.7

12.8 + 1.2

22.7 + 6.8
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De koncentratiefakcoren van antenneklier, kieuwen, staartspier en
241

hepatopancreas ten opzichte van de koncentraties van Am in het hemolymfe

en als absolute cijfers in funktie van de tijd, worden weergegeven in

figuur 3.C.7 en figuur 3.C.8. Hierin merken we een langzame toename van de

radioaktiviteit in hepatopancreas. staartspier en kieuw ten opzichte van de

hemolymfe koncentratie. Dit resulteert na 48 uur slechts in een. geringe
241

akkumulatie in de kieuwen en de staartspier. De koncentraties aan Am in

de hepatopancreas blijven beneden deze in het hemolymfe. In de antenneklier
241

merken we een onmiddellijke opstapeling van het Am die haar maximum

reeds na 1 dag lijkt te bereiken. De grote schommelingen in radioaktiviteit

in de antenneklier in vergelijking met de overige organen dienen
241

mogelijkerwijs gerelateerd tot een diskontinue exkretie van het Am.

241
De dalende rangorde van koncentraties aan Am voor de organen

voorgesteld in figuur 3.C.7. wordt weergegeven als : anntenneklier > kieuw

> staartspier > hepatopancreas. In deze sekwentie zijn antenneklier en

spier onderling verwisseld tenopzichte van de volgorde die wordt opgegeven

door Lyon et al. (1984) voor een aantal klasse (a) metalen : spier > kieuw

> antenneklier > hepatopancreas. Voor klasse (b) metalen werd de omgekeerde

serie vastgesteld. Verder bleek dat voor klasse (b) metalen het verlies

vanuit het hemolymfe gepaard ging met een korresponderende opname door de

hepatopancreas (Lyon et al., 1984). Wanneer we deze vaststelling toetsen

aan de resultaten voor Cu in onze experimenten (tabel 3.C.9 en figuur
64

3.C.6) blijkt dat er hier eveneens een stelselmatige koncentratie van Cu

in de hepatopancreas plaatsgrijpt. Na 24 uur heeft het

radioaktiviteitsverloop in het hemolymfe en de hepatopancreas echter nog

geen evenwicht bereikt. Opnieuw kunnen we het gedrag van Am en Cu

vanuit hun respektievelijke klasse (a) en klasse (b) karakter verklaren.
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1OC
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Hepatopancreas

24 48

Tijd (uren)

Figuur 3.C.7.: Koncentratiefaktoren in hepatopancreas, staartspier, kieuwen

en antenneklieren van Astacus leptodaatylus, ten opzichte
241

van de Am hemolymfe koncentratie na intrakardiale
241

injektie met Am-citraat (pH 7), als funktie van de tijd.
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Koncenfratie in organen (Bq/g)

5x102-
Hepatopancreas
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24 48

Tijd (uren)

241,
Figuur 3.C.8.: Koncentraties (Bq/g) aan Am in hepatopancreas

staartspier, kieuwen en antenneklier van Astaaus

leptodaetylus na intrakardiale injektie met Am-citraat

(pH 7). (x + S- ; n = 3).



- 271 -

3.C.4. Diskussie

De barrière voor oraal toegediende metaalionen, en bijgevolg ook voor
241

Am, naar het inwendige milieu toe, wordt gevormd door de verschillende

epithelia van het spijsverteringskanaal. Bij Invertebraten, waaronder

Astaaus leptodactylus speelt de hepatopancreas hierbij een belangrijke rol.
241

Endocytosis als mogelijk opnamemechanisme voor Am kwam reeds aan bod in
het voorgaande hoofdstuk. Een belangrijk deel van het intracellulair

geakkumuleerde metaal wordt zoals bleek, opgeslagen in de intracellulaire
241

vesikels en granules. Uit de bepaling van de orgaandistributie van Am

konden we verder de beschikbaarheid van dit transuraanelement voor meerdere

organen afleiden. Ter verklaring hiervoor werd zowel een direkte opname

vanuit het externe milieu als een redistributie vanuit de hepatopancreas

gesuggereerd. In beide gevallen echter speelt het hemolymfe een
241

intennedierende rol, zodat de vraag naar het gedrag van Am in het

hemolymfe manifest werd. Deze problematiek werd in eerste instantie
241

benaderd vanuit de vraagstelling of de fysiologie van Am wordt

gedirigeerd door de inherente eigenschappen van het transuraanelement zelf,

veeleer dan door fysiologische mechanismen van het organisme. Een
240

vergelijking met Pu, van anthropogene oorsprong en een klasse (a)
241 64

analoog van Am, en met Cu als klasse (b) metaal en integraal deel van

het ademhalingspigment van Astacus leptodastylus staat hierbij centraal.

241
Tijdens de 35 dagen volgend op een intrakardiale injektie van Am-citraat

(pH = 7) noteerden we voor de integrale organismen een enkelvoudige
241

verlieskurve van het Am naar het milieu toe, met een biologische

halfwaartetijd van 347 dagen. De veel grotere waarde van deze parameter in

vergelijking met de biologische halfwaardetijd van de trage
241

verlieskomponent van intragastrisch toegediend Am, leert ons dat een
241

belangrijk deel van het Am na ingestie, ongeassimileerd het

spijsverteringsstelsel van Astaaus leptodaatylus passeert. De eliminatie
241

van het Am geïnjekteerd in het h„emolymfe geschiedt op tweerlei wijze :

afscheiding door middel van defekatie (0.3 % van de geïnjekteerde dosis) en

exkretie naar het water toe (4,6Z van geïnjekteerde dosis). In
241

tegenstelling met het percentage van het Am dat via exkretie wordt

uitgescheiden en dat als de resultante kan beschouwd worden van de

afscheiding door de kieuwen en de antenneklier, vormt de 0.3% geassocieerd
241

met de faeces een reflexie van het transfert van het Am vanuit het
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inwendige milieu naar het spijsverteringskanaal toe. Wanneer we de
241

biologische halfwaardetijd van Am na intrakardiale injektie voor Astaeus

leptodaatylus vergelijken met de andere schaarse literatuurgegevens voor

experimenten met aktiniden op akwatische organismen, dan blijken de

biologische halfwaardetij den die we vonden in onze experimenten kleiner
237

(maar binnen de opgegeven range) dan deze voor met Pu intraperitoneaal

geïnjekteerde visspecimen Pleuroneates platessa (Tbl/2 = 282-1100 ;

Pentreath, 1978a), echter groter dan deze voor gelijkaardig behandelde

exemplaren van Raja clavata (Tbl/2 = 191 ; Pentreath, 1978b). Wanneer we de

biologische halfwaardetij den voor intramusculaire geïnjekteerde organismen

in dezelfde referenties opzoeken vinden we respektievelijk voor

Pleuzoneotes platessa, Tbl/2 = 806-877 en voor Raja alavata, Tbl/2 =
241

> 1000-2166. Een vergelijking met intramusculair geïnjekteerd Am bij

twee teleoste vissen Sewanus soviba en ScoTcpasna notata (Carvalho et al. ,

1983) levert ons Tbl/2 waarden van om en bij 150 dagen. Als
241

uitscheidingsmechanisme bij deze vissen wordt de exkretie van Am door

het kieuwepitheel als meest plausibel aanvaard (Pentreath, 1977 ; Carvalho

et al., 1983). Dat dit eveneens geldt voor de kieuwen van .4. leptodaotylus
241

wordt aanvaardbaar vanuit de waarneming dat Am zich in het hemolymfe en
2+

bij de distributie over de verschillende organen analoog gedraagd als Ca

Voor dit metaalion werd bij de zoetwaterkreeft Austropotamobvus pallipes

immers ondubbelzinnig aangetoond (Greenaway, 1972) dat de afgifte ervan

geschiedde via de kieuwen, en dat de urine slechts een zeer geringe

bijdrage leverde. Bovendien werd voor zowel een aantal klasse (a) metalen,

waaronder Ca, als voor een aantal klasse (b) metalen aangetoond dat een

urineproduktie van 2.1 ul/g u (Greenaway, 1972) bij zoetwaterkreeften

te gering is om het volledige metaalverlies vanuit het hemolymfe te

verklaren (Lyon et al., 1984). Toch blijkt uit de hogere koncentraties
241

Am in de antenneklier dat deze organen wel degelijk een rol spelen in de
241

eliminatie (hetzij door binding, hetzij via exkretie) van het Am.

241
Bij het bekijken van de verdeling van het Am over de verschillende

organen van Astaaus leptodaotylus na intrakardiale injektie, blijkt een

veel homogenere distributie van het isotoop op gewichtsbasis dan na orale
241

toediening. Toch springen de hogere koncentraties aan Am in het

exoskelet, de gonaden en de kieuwen in het oog. Gelijkaardig verhoogde

koncentraties in deze organen werden bij Lyon et al. (1984) voor andere

klasse (a) metalen geregistreerd. De sekwentie van dalende koncentraties
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van klasse (a) metalen in de organen van • Austropotamohi-us pallipes wordt

door deze auteur gegeven als : carapax, spieren, maag > kieuwen >

antenneklier >> hepatopancreas. Deze volgorde vinden we grosse modo in
241

bovenbeschreven experimenten op Am, terug. Voor klasse (b) metalen

vinden we de invu- se rangorde. Opnieuw suggereren de hogere koncentraties

in kieuwen en antenneklier in vergelijking met andere interne organen de
241

betrokkenheid van deze organen bij de eliminatie van Am, net zoals bij

andere klasse (a) metalen.

Niettegenstaande de hepatopancreas een kleiner aandeel heeft in de
241

akkumulatie van Am na intrakardiale injektie, blijft dit orgaan een

belangrijke plaats voor de opname van oraal toegediende isotopen. Een
241

vergelijking van de subcellulaire verdeling van Am na ingestie en

intrakardiale injektie kan daarom preliminaire informatie opleveren over de
241

wijze van beschikbaarheid van het Am in de hepatopancreas. De associatie
241

van Am met de lysosomale fraktie en de inkorporatie ervan in

subcellulaire granules in de hepatopancreas van Astacus leptodactylus

getoetst aan literatuurgegevens (Guary and Négrel, 1981) vormt hiervoor het
241

uitgangspunt. Bij Cancer pagumis werd nagenoeg al het Am aangetroffen in

een dense niet-mitochondriale mineraalfraktie welke bestond uit

calciumfosfaat granules. De preferentiële inbouw voor andere klasse (a)

metalen in deze anorganische granules werd reeds voor tal van invertebraten

bevestigd (George and Pirie, 1979 ; George et al., 1980 ; Simkiss, 1981a ;

George et al., 1982). Dat bij Astacus leptodactylus het belangrijkste deel
241

van het geïnjekteerde Am in de lysosomen wordt gevonden vindt zijn

mogelijke verklaring in de korte tijdsspanne (3 uur) post-injektie waarin
241

de door ons bestudeerde hepatopancrei in staat waren het Am opnemen.

Elektronenmikroskopisch onderzoek op nierweefsel van Pecten maximus (George

et al., 1980) kan deze stelling schragen. Men nam in deze studie een

graduele ontwikkeling waar van lysosomale vesikels naar sterk

gemineraliseerde, nog steeds membraan begrensde vacuolen waar. Reeds in de
4-

inleiding wezen we erop dat het pyrofosfaat (P9O7 ) waaruit de

intracellulaire granules zijn opgebouwd (Simkiss, 1981b ; Simkiss et al.,

1982 ; Mason and Simkiss, 1982) uitermate geschikt is voor de itnmobilisatie

van metaalionen, omdat het in tal van metabole processen wordt geproduceerd

en bovendien met meerdere metalen onoplosbare zouten vormt. Dat klasse (a)
241

metalen, waaronder Am, in belangrijkere mate worden gebonden vloeit

voort uit het exes aan zuurstofdonoren. Belangrijk voor de beschikbaarheid



241
van Am is de mogelijke betrokkenheid van deze granules, niet alleen in

de innnobi lisa tie van dit radionuklide, maar eveneens in de exkretie ervan.

Uitstoot van deze intracellulaire granules naar het lumen van

uitscheidings- en spijsverteringsstelsel wordt beschreven door Simkiss

(1976) en Becker et al. (1974). Deze laatste auteur meldt voor de krab

Callineates sccpidus de extrusie van intracellulaire granules naar het lumen

van de hepatopancreas en kent deze granules een belangrijke rol toe in de
2+

mobilisatie van Ca bij Decapoda. Mogelijkerwijs vinden we hier ook een
241

verklaring voor de eliminatie van het intrakardiaal geïnjekteerd Am via

defekatie.

Terzijde wijzen we er nog op dat bij mammalia het merendeel van transuranen

geassocieerd met de lever, teruggevonden wordt in de lysosomale fraktie

(Taylor, 1972). Een karakterisatie van het metabool gedrag van

"metaal-families" bij hogere vertebraten vinden we gedokumenteerd by Durbin

(1960).

241
Een belangrijk aspekt van de fysiologie van Am in A. leptodaatylus is

zijn binding met verschillende liganden in het hemolymfe en de

hepatopancreas. Hoewel we geen liganden geïsoleerd hebben noch hun
241

bindinskonstanten berekend, kon de kinetiek van Am in het hemolymfe en
64

hepatopancreas, in vergelijking met deze van Cu ons hierover informatie

verstrekken.

241
Uit de experimenten bleek dat het radioaktiviteitsverloop van Am in het

hemolymfe na intrakardiale injektie, kan beschreven worden als de som van

twee exponentiële funkties, die respektievelijk als trage en snelle

komponent in de bloedverlieskurve tot uiting komen. In navolging van Lyon

et al. (1984) beschouwen we deze tweeledigheid als de expressie van de

betrokkenheid van twee onafhankelijke mechanismen in de "blood clearance"

van metalen. De binding van het metaalion met de liganden in het hemolymfe

zou zich uiten in het snelle kompartiment, daar waar de exkretie van het

acceptorion via kieuwen en/of antenneklier de karakteristieken van de trage

komponent zouden bepalen. Een vergelijking van de biologische

halfwaardetijd van het snelle kompartiment voor chemisch van elkaar

verschillende metalen kan ons inzicht verschaffen over de bindingssterkte

van deze metalen met organische liganden in het hemolymfe. Een vergelijking

van de trage komponent kan op haar beurt informatie verstrekken over de

exkretiemechanismen die bij de bloedzuivering betrokken zijn. Het
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hemocyanine van Decapoda werd naast zijn funktie als bloedpigment

gekarakteriseerd als dé metaal-bindings-ligand bij uitstek in het

h^emolymfe van deze dieren (Horn and Kerr, 1969 ; Martin et al., 1977). De

metabolisatie en fysiologische funktie van koper wordt toegelicht door
2+ 2+ 2+

ondermeer O'Dell and Campbell (1970). Naast Cu , Ca en Mg welke

noodzakelijk zijn voor het efficient funktioneren van het hemocyanine,

zouden het merendeel van de overige metaalionen een niet specifieke binding

kunnen aangaan, waarin carboxyl en aminoliganden zouden betrokken zijn

(Howard and Simkiss, 1981). Wanneer we de biologische halfwaarde tijden van
241

het snelle kompartiment van Am (Tbl/2 = 2.85 uur) vergelijken met deze
64

berekend uit de gegevens verstrekt door Lyon et al. (1984) voor Cu (Tbl/2

= 9.44 uur) en Ca + (Tbl/2 = 2.0 uur) dan blijkt (i) Cu als klasse (b)

metaal en dus met een grote affiniteit voor het ademhalingspigment
241

hemocyane, een hogere residentietijd kent dan het Am en (ii) dat Am en
2+

Ca > twee elementen die zoals verder blijkt ook op ander vlak een analoog

gedrag vertonen, een vrijwel gelijke biologische halfwaardetijd en de

hiermee gekorreleerde bindingsterkte voor hemocyanine, vertonen. De
237

vermoedelijke binding van Pu op het hemocyanine van Cancer pagurus werd

aangetoond door Guary and Négrel (1980). De biologische halfwaardetijden

voor de trage komponent voor deze drie metalen zijn nagenoeg gelijk (Tbl/2

Am = 26.7 uur ; Tbl/2 Cu = 26.1 uur ; Tbl/2 Ca = 23.98 uur).

Een ander belangrijk onderscheid in gedrag tussen Am en Cu, dat te

duiden is vanuit beider respektievelijke metaalklasse-karakter, is de

verschillende kinetiek van deze metalen in de hepatopancreas na

intrakardiale injektie. In tegenstelling met Cu dat een gestadige opname
241

vanuit het hemolymfe naar de hepatopancreas kent, wordt Am niet

gekoncentreerd in de twee dagen volgend op de injektie. Dit is volledig in

overeenstemming met Lyon et al. (1984) wanneer zij stellen dat verlies

vanuit het hemolymfe bij klasse (b) metalen - en dit in tegenstelling met

klasse (a) metalen - gepaard gaat met een korresponderende opname in de

hepatopancreas. De verklaring vinden we in de aanwezigheid van

metallothionines die door hun grote cysteine inhoud een grote affiniteit

hebben voor klasse (b) metalen (Cherion and Goyer, 1978 ; Talbot and Magee,

1978 ; Coombs, 1979 ; Olafson et al., 1979 ; Lyon et al., 1983).

241
Wanneer we de hoge percentages aan Am (70%) geassocieerd met de carapax

beschouwen, dringt zich eveneens op dit vlak een vergelijking op met Ca ,
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een voor biologische systemen belangrijk klasse (a) metaal. Van dit metaal

weet men dat het voornamelijk extracellulair wordt aangetroffen en als

belangrijkste funktie heeft, het stabiliseren van strukturele komponenten

van organismen zoals extracellulaire proteïnen, celmembranen, celwanden en

been (Nieboer and Richardson, 1980). Daarnaast heeft het Ca echter

eveneens een regulatorische funktie in de cel (Willimas and Hale, 1966 ;

Williams, 1970, 1981 ; Da Silva and Williams, 1976). De partiële analogie

van Am en Ca , voornamelijk wat betreft de hoge graad van associatie

met gekalcifieerde strukturen, werd reeds uitvoerig geïnventariseerd voor

mammalia (Taylor et al., 1961 ; Durbin et al., 1969 ; Lloyd et al., 1972 ;

Nenot and Stather, 1979 ; Schoeters, 1983). Vanuit de optiek van het klasse

(a) karakter van beide metalen wordt er echter een vereenvoudiging
241

doorgevoerd, in deze zin dat het gedrag van Am een hogere graad van

voorspelbaarheid verkrijgt voor fysiologisch verschillende diersoorten. Zo

kon Lyon et al. (1984) generaliserend besluiten dat klasse (a) metalen
2+ 2+

(waaronder Ca en Sr ) makkelijk worden verwijderd uit het bloed naar de

zuurstofdonors toe in het exoskelet en de maag maar worden niet

gekoncentreerd in de hepatopancreas. Voornamelijk tijdens de vervelling en

de vorming van gastrolieten in de maag, is dit orgaan nauw verweven met het

Ca metabolisme. Hiermee wordt meteen de diskussie geopend of er al dan
241

niet een redistributie zal optreden tijdens de vervelling van het Am dat

in het intervervellingsstadium in de carapax werd geïnkorporeerd. Een

bevestigend antwoord hierop zou meteen de rol van het exoskelet als

mogelijke kondensatiekern voor voedselketentransfert, in een nieuw daglicht

plaatsen.

Bij de bespreking van de resultaten hebben we aan de hand van het
241

geregistreerde percentage Am in de staartspier na intrakardiale

injektie, getracht informatie in te winnen over de beschikbaarheid ervan

vanuit het spijsverteringkanaal voor A. leptodaetylus. Hierbij gingen we
241

ervan uit dat wanneer voor een maximale (= 100%) inbreng van Am in het

hemolymfe, 7% ervan beschikbaar is voor de staartspier zoals werd

geregistreerd in de intrakardiale injektie experimenten, we voor elk
241

percentage Am dat gemeten wordt in de staartspier na een orale opname,

de korresponderende hoeveelheid dier hiervoor in het hemolymfe moet zijn
241

opgenomen kan worden teruggerekend. Hierbij veronderstellen we al het Am

in de staartspier aanwezig als daadwerkelijk geassimileerd en vanuit het

hemolymfe als intermedierend medium, betrokken. Op deze wijze werd voor
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intragastrisch geïnjekteerd Am-citraat (pH = 7) berekend dat om en rond

20% van de toegediende dosis vanuit het spijsverteringskanaal voor het

hemolymfe moet beschikbaar zijn. Dergelijke in vergelijking met

vertebraten hoge percentages, werden reeds vroeger beschreven voor Canaer
237

pagrurus (Fowler and Guary, 1977 ; Guary and Négrel, 1980). Voor Pu

beliepen deze absorptiewaarden 85% (Fowler and Guary, 1977) terwijl 70 a
241 237

90% van oraal toegediend Am of Np voor de organismen beschikbaar was

(Guary and Négrel, 1980). Deze cijfers zijn duidelijk hoger dan de hier

berekende waarden, maar ze behelsen eveneens de radioaktiviteit

geassocieerd met de hepatopancreas, zodat de door ons berekende waarde een

meer realistische kwantificering van de beschikbaarheid van transuranen

voor crustaceën zou opleveren. Niettegenstaande dus bevestigd in andere

experimenten blijven deze absorptie waarden bijzonder hoog in vergelijking
237

met hogere vertebraten. Zo wordt slechts 0.2% van het toegediende Pu na

12 dagen teruggevonden in de lever van Raja olavata (Pentreath, 1978b).
237

Voor Pleuroneetes platessa kon geen assimilatie van Pu na orale

toediening worden vastgesteld binnen de limieten opgelegd door de methode

(Pentreath, 1978a). Bij Sevvanus sariba en Saorpaena notata werd de
241

gemiddelde Am-fraktie die geassimileerd wordt na ingestie van

gekontamineerd voedsel, berekend op 0.7%. Ook deze waarde overtreft nog
241

steeds met minimaal 1 grootteorde de waarden gerapporteerd voor Am bij

mammalia (Nenot and Stather, 1979 ; Sullivan, 1980). Uit dit alles kunnen

we besluiten dat er een veel hogere beschikbaarheid is van transuranen voor

invertebraten dan voor hogere diersoorten. Mogelijk speelt de

hepatopancreas als plaats van direkte overheveling van de transuranen

vanuit het uitwendige naar het inwendige milieu, hierbij een kruciale rol

(zie vroeger).

241 240
Uit de vergelijking van intrakardiaal geïnjekteerd Am en Pu, eveneens

een artificieel radionuklide en klasse (a) metaal, blijkt een enigszins

hogere beschikbaarheid van het laatste transuraanelement. Ook bij

intraveneus geïnjekteerde ratten noteerde men na 28 dagen een hogere
239 241

retentie van Pu in vergelijking met Am (Sontag, 1983). Wanneer we
240 241

echter de beschikbaarheid van Pu en Am vanuit het water beschouwen,

raken literatuurgegeven in tegenspraak. De door Wahgren et al. (1976)

vastgestelde relatieve mate van beschikbaarheid van transuranen Am > Pu >
237

U, lijkt kontradiktorisch met de beschikbaarheid van ondermeer Pu en
241

Am bij Octopus vulgaris (Guary et al., 1981 ; Miramand and Guary, 1981).
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Deze tegenstelling in beschikbaarheid van radionukliden naargelang het

systeem waaruit ze worden geput, sluit informatie in over het relatieve

membraantransport van deze elementen, maar dient verder onderzocht.

Onafhankelijk van de mate van beschikbaarheid vinden we een gelijkaardige
241 240

orgaandistributie van Am en Pu in A. leptodaatylus na intragastrische

injektie. Ook tussen de vissoorten Raja alavata en Pleuroneates platessa
237

(Pentreath, 1978a, 1978b) waar de orgaandistributie van Pu werd

bestudeerd na intramuskulaire injektie, en bij Saorpaena notata en Serranus

sriba (Carvalho et al. , 1983) die het onderzoeksobjekt vormden voor een
241

Am-distributie, blijken geen fundamentele verschillen op te treden.

Beide isotopen blijken voornamelijk geassocieerd met de lever en andere

organen met reticulo-endotheliale weefsels, zoals de milt en het
241

beenstelsel. De wijze van metabolisatie van het Am in beide vissoorten
leek bovendien vergelijkbaar met dit van mammalia (Carvalho et al., 1983).
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Konklusies

241
De studie naar de speciatie en biologische beschikbaarheid van Am in het

zoetwatermilieu, stelde zich een tweeledig doel. Vooreerst poogde het de

leemte die binnen het radioekologisch onderzoek bestond in verband met het

zoetwatermilieu te lenigen. Voornamelijk omdat een heroriëntering in de

opties voor radioaktieve afvalberging, recentelijk een aanzienlijk

belangrijkere rol toebedeelt aan het limnisch milieu binnen de ganse

kernenergieproblematiek. Een tweede doelstelling was erop gericht het
241

klasse (a) karakter van Am binnen een aantal fysiologische processen te

testen.

241
Binnen het eerste objektief werd de speciatie van Am vergeleken in 21

verschillende Belgische oppervlaktewaters en de beschikbaarheid ervan voor

een gelijkaardig aantal, frekwent in onze oppervlaktewaters aangetroffen

dierspecies geregistreerd. De resultaten hiervan kunnen in de eerste plaats

aangewend worden als 'input data' in radioekologische modellen en

risikoanalyses, maar ook beoogden we aan de hand ervan inzicht te verwerven
241

in de onderliggende beschikbaarheidsmechanismen van Am voor organismen.
241

Zo kon de mate van Am-akkumulatie voor de verschillende dierspecies uit

onze experimenten volledig verklaard worden vanuit de karakteristieken van

hun externe oppervlakken. Bovendien werd de Classis Crustacea als
241

indikatorklasse voor de eventuele aanwezigheid van Am weerhouden omdat
241

ze Am in hoge mate bleken te akkumuleren (KF > 2000).

De grootste lakune binnen de eerste doelstelling was echter het gebrek aan
241

evidentie voor de vermeende relatie tussen de speciatie van Am in de

omgeving en de biologische beschikbaarheid ervan voor biota. Daarom werd

getracht vanuit de specifieke eigenschappen van het zoetwatermilieu -

voornamelijk gekarakteriseerd door een grote variabiliteit in zuurtegraad,

hoge koncentraties aan organisch materiaal en een geringe ionensterkte - de
241

globale opname, de orgaandistributie en retentie van Am bij de

zoetwaterkreeft Astaaus leptodaatylus te begrijpen. Ook bij het bestuderen
241

van afzonderlijke akkumulatiemechanismen, zoals externe fixatie van Am

op het exoskelet en ingestie, werd getracht steeds dezelfde

milieuvariabelen als rode draad doorheen de experimenten te handhaven. Op

deze wijze werden zowel de speciatieafhankelijkheid als de eigenheid van
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het limnisch milieu telkens impliciet in het experimenteel koncept

verankerd.

De resultaten van deze proefnemingen bevestigen een beïnvloeding van zowel
241

de globale opname van Am als van de verschillende opnamemechanismen door

het watertype of de verschillende parameters die het watertype bepalen. Zo
241

noteerden we bij Gcamarus pulex een daling van de akkumulatie van Am met

nagenoeg een dubbele grootteorde voor een verachtvoudiging van het

DOC-gehalte in het oppervlaktewater. In kombinatie met de zuurtegraad van

een oplossing bleek organische komplexatie steeds een aanzienlijk effekt
241

uit te oefenen op de externe fixatie van Am, maar ook op de

beschikbaarheid ervan na ingestie. De aanwezigheid van 10 mg 1
241

huminezuren reduceerde de adsorptie van Am op het exoskelet van Astaeus

leptodactylus bij zure (pH = 4) en neutrale zuurtegraad met respektievelijk
241

92% en 86%. De retentie van Am in dit dierspecies 25 dagen na

intragastrische injektie van eenzelfde koncentratie Am-humaat (10 mg 1 )

in zure en neutrale vorm bedroeg in deze volgorde, 72% en 30% van de

initieel geïntubeerde dosis. Deze effekten werden telkens verklaard vanuit
241

de oplosbaarheid en de komplexatie van Am met de huminezuren. Minder
241

eenduidige korrelaties tussen de speciatie en de beschikbaarheid van Am

werden genoteerd wanneer meerdere variabelen gelijktijdig in oplossing

werden gebracht. Zo bleek voor een aanwezigheid van het trivalente kation
3+ 3+

Al en huminezuren in verschillende koncentraties, het effekt van Al

dominant over dit van de huminezuren, maar bleek er onvoldoende aanwijzing

(P > 0.05) voor een additief effekt van beide parameters. In experimenten

tenslotte waarin natuurlijke oppervlaktewaters werden gebruikt varieerde de
241

globale opname van Am voor drie pulmonate gastropoden en voor Astaous

leptodaetylus nog slechts maximaal met een faktor vijf tussen verschillende

watertypes onderling.

De resultaten van zowel het speciatieonderzoek als de globale

opnameexperimenten op diersoorten uit verschillende taxonomische groepen,

laten ons toe te besluiten dat : (i) de karakteristieken van het uitwendige

oppervlak van dierspecies de grootteorde van de koncentratiefaktoren

bepalen ; (ii) variaties binnen deze grootteorde kunnen veroorzaakt worden

door het trofisch niveau en/of het habitat van het organisme ; (iii) de

relatieve rangorde van de koncentratiefaktoren tussen diersoorten onderling
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kan in zijn globaliteit naar hogere of lagere opnamemaxima verschuiven

naargelang het watertype waarin ze worden aangetroffen.

Een tweede doelstelling van het onderzoek was erop gericht een aanzet te
241

vormen voor het integreren van Am als xenobiont element in een ruimere

klassifikatie van metaalionen, waardoor zijn gedrag een hogere graad van

voorspelbaarheid zou verwerven binnen ekologische en biologische systemen.

Het klasse (a) karakter van lanthaniden en aktiniden was vanuit hun plaats

in het periodiek systeem der elementen genoegzaam bekend, zonder echter

binnen een radioekologische kontekst te worden getoetst. Verder werd, de

analogie van Am met andere driewaardige klasse (a) metalen, zoals Fe

en Al , op empirische gronden aanvaard, opnieuw echter zonder er verdere

konsekwenties aan te verbinden. Door het omgevings- en fysiologisch gedrag
241

van Am in deze studie te vergelijken met enkele metalen met analoge of

tegengestelde eigenschappen, poogden we een eerste inzicht in deze

'problematiek te verwerven.

In het fysisch-chemisch luik werd binnen de vergelijking van verschillende

oppervlaktewaters, de hoge korrelatie (P < 0.001) aangetoond tussen het

ipeciatiegedrag van Am en het analoog trivalent klasse (a) metaal, Fe

Deze gelijkenis opent - indien ze verder gestruktureerd wordt en

theoretisch onderbouwd - perspektieven voor verder onderzoek. Ze komt

immers tegemoet aan een van de belangrijkste problemen van het

transuraanonderzoek, namelijk het gebrek aan historische referentiedata

over het gedrag van transuranen in het milieu. De analogie met een
241

essentieel metaalion, dat in tegenstelling met Am een natuurlijk

evenwicht heeft bereikt in het milieu, laat (onder voorbehoud van een te

grote koncentratieafhankelijkheid), extrapolaties toe voor het gedrag van
241

Am in de omgeving op langere termijn.

De grote gelijkenis in affiniteit van Am en Ca voor struktuur

elementen in Astaaus leptodaatylus enerzijds en de tegenstelling in
64 241

subcellulaire verdeling in de hepatopancreas tussen Cu en Am en de

verschillen in de kinetiek tussen beide laatst vermelde metalen in het
241

hemolymfe anderzijds, reflekteert het klasse (a) karakter van Am, ook
241

binnen fysiologische systemen. In hoeverre de analogie tussen Am en

overige klasse (a) metalen kan worden doorgetrokken, dient echter verder

onderzocht. Toch biedt ook reeds deze partiële vergelijkenis tal van
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mogelijkheden tot extrapolaties binnen het transuraanonderzoek, daar het

zich door deze analogie kan inpassen in veel intensievere studies naar het

mineraalmetabolisme in biologische cykli. Mogelijkerwijs kan het onderzoek
241

naar de fysiologie van Am bij Astaaus leptodaatyZus zich hierin eveneens

een plaats verwerven. Vooral de diskontinue groeicyklus en de ermee gepaard

gaande redistributie van belangrijke komponenten van het exoskelet

waaronder Ca - biedt mogelijkheden voor het dekorporatieonderzoek van
241

Am.

Uit voorgaande bleek een beïnvloeding van de biologische beschikbaarheid
241

van Am door milieuvariabelen en een partiële analogie van dit

transuraanelement met andere klasse (a) metalen. Toch is men er tot op

heden nog niet in geslaagd de biologische beschikbaarheid te relateren tot
241

welbepaalde chemische species van Am in de omgeving. Daarom wordt aan

het eind van deze verhandeling, gepleit voor een heroriëntatie van het

biologisch onderzoek binnen de speciatieproblematiek van transuranen, in de

zin dat meer aandacht dient besteed te worden aan een fundamentele studie
241

van de fysiologische opnamemechanismen van Am, om vanuit deze kennis

biologisch relevante chemische species aan te duiden in het milieu. Enkel

op deze manier kunnen beide subdoelen uit deze studie in elkaar opgaan en
241

kan het onderzoek naar de fysiologie van Am - gedreven door de

verwondering op welke wijze totaal kunstmatige elementen kunnen worden

ingebouwd in natuurlijke systemen - zich ten dienste stellen van een

noodzakelijke evaluatie van een steeds meer om zich heengrijpende

kernindustrie.
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