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Summary

The industrial and domestic use of chemicals has led to large emissions of organic

micropollutants into the environment. Knowledge of contaminants’ degradability in

environmental systems is essential for proper risk assessment and further development

of adequate remediation strategies for contaminated sites. Transformation processes of

contaminants can be identified and quantified by means of compound-specific isotope

analysis (CSIA). Depending on the chemical bond(s) that are cleaved or formed during

a reaction, the isotopic ratio of the reactant changes systematically as a consequence of

kinetic isotope effects (KIE). This change can be indicative for the occurring reaction

and the derived apparent KIEs provide important information on the reaction mecha-

nism. Although many emerging micropollutants exhibit reactive N-containing functional

groups, only few studies have used CSIA to assess their transformation. This PhD thesis

focuses on the transformation of aromatic N -alkyl amines, which are widely used in

the chemical industry and can also represent the reactive moiety in larger contaminant

molecules. Once present in the environment they are subject to oxidative transformation

via multiple reaction pathways, which may occur simultaneously.

In this work the C, H, and N isotope fractionation associated with N atom oxidation

and oxidative N -dealkylation was explored in order to assess the potential for applying

CSIA in the environment. We performed batch experiments with substituted primary,

secondary, and tertiary aromatic amines and environmental model oxidants, that is MnO2

and horseradish peroxidase (HRP). We determined the magnitude and variability of 13C-,
2H-, and 15N-AKIEs and investigated the reaction mechanisms and rate-limiting steps

with additional support from systematic product analysis and theoretical calculations.

First, an analytical method for accurate and precise δ15N and δ13C measurements of

substituted anilines was established and the equilibrium isotope effect (EIE) pertinent to

H+-exchange at the N atom was evaluated. Using SPME-GC/IRMS we found that de-

protonation of the substituted aniline’s conjugate acid gives rise to significant 15N-EIE of

1.02. This implies slightly increased acidity of the 14N-containing isotopologues by 0.008

pKa-units. Accurate δ15N measurements (∆δ15N=0.3±0.7h and ∆δ13C=0.9±0.7h) were
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Summary

performed for almost all anilines at solution pH-values that exceeded the pKa of the aro-

matic amines by 2 pH-units. The corresponding aqueous concentrations were 2.1 and

0.56 mg L−1 for the δ15N and δ13C measurements, respectively.

Oxidation of substituted anilines by MnO2 was associated with inverse 15N-AKIE

ranging between 0.992 and 0.999 due to formation of partial imine type N=C bond

in the anilinium radicals upon initial electron transfer from the N atom. The magni-

tude of 15N-AKIE increased with increasing electron donating properties of the para-

substituent and correlated with radical stability. 15N-AKIE was identical for para- and

ortho-substituted anilines and for meta- and unsubstituted compounds due to preferen-

tial radical localization at the ortho- and para-positions. Owing to the 15N-EIE asso-

ciated with N atom deprotonation, the observable N isotope fractionation was strongly

pH-dependent and approached the product of 15N-EIEN and 15N-KIE at pH below the

aniline’s pKBH+ .

Oxidative transformation of substituted N -methyl and N,N -dimethylanilines by MnO2

and HRP proceeds via initial electron transfer followed by either radical coupling or

N -dealkylation. Inverse 15N-AKIEs (up to 0.991) and normal 13C-, and 2H-AKIEs (<1.002

and <1.4, respectively) revealed that compounds substituted with an electron donating

substituent (-OCH3) react preferentially via the N atom oxidation pathway to radical

coupling products. Substitution with an electron acceptor (-Cl) led to vanishing or

slightly normal 15N-AKIEs (0.999-1.007) and larger 13C-, and 2H-AKIEs (up to 1.074

and 3.1, respectively) as well as to high amounts of N -dealkylated product(s), indicat-

ing that N -dealkylation is the predominant reaction pathway. Compounds substituted

with a weak electron donor (-CH3) and the unsubstituted ones reacted along both path-

ways. The second N -methyl group favored the occurrence of side chain reactions at the

para-CH3- and -OCH3-substituent, which can complicate the interpretation of isotope

fractionation patterns.

This study provides the first systematic evaluation of isotope effects for oxidative

transformations of substituted aromatic amines via N atom oxidation and N -dealkylation.

It illustrates that these reaction pathways lead to very compound-specific and complex

C, H, and N isotope fractionation trends. An extrapolation of the obtained data to

structurally related compounds is therefore hardly possible. For a more comprehensive

evaluation regarding the applicability of CSIA to assess transformation of substituted

aromatic amines in the environment, additional reaction pathways of this compound class

(that is, photo-oxidation, nucleophilic addition to natural organic matter and enzymatic

dioxygenation), should be the subjects of future research.
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Zusammenfassung

Der verbreitete Einsatz von Chemikalien in der Industrie, der Landwirtschaft sowie

in Haushalten hat zur Belastung der Umwelt mit organischen Mikroverunreinigungen

geführt. Die Risikoabschätzung der Umweltverschmutzung sowie die Entwicklung von

entsprechenden Sanierungsstrategien setzen fundierte Kenntnisse über das Verhalten der

Schadstoffe in der Umwelt voraus. Die Auswirkungen der organischen Schadstoffe auf das

Ökosystem und die Menschen wird weitgehend durch deren Abbau bestimmt. Ein qualita-

tiver und quantitativer Nachweis von solchen Abbauprozessen wird durch die Einzelstoff-

Isotopenanalyse (Compound-Specific Isotope Analysis, CSIA) ermöglicht. Die CSIA

basiert darauf, dass die Bildung und/oder Spaltung einer chemischen Bindung während

einer Reaktion dem kinetischen Isotopeneffekt (KIE) unterliegt. Der KIE führt zu einer

systematischen Änderung der stabilen Isotopenzusammensetzung des Reaktanden, die

charakteristisch für diese Reaktion ist. Obwohl zahlreiche organische Mikroverunreini-

gungen reaktive stickstoffhaltige funktionelle Gruppen enthalten, existieren bisher nur

sehr wenige Studien, die die relevanten Transformationsprozesse mittels CSIA untersucht

haben. Diese Arbeit befasst sich mit der Schadstoffklasse der aromatischen N -alkylierten

Amine, weil diese in der chemischen Industrie sehr verbreitet eingesetzt werden und

weil sie zudem als reaktive Strukturen in grösseren, strukturell komplexeren Schad-

stoffmolekülen, wie z.B. Antibiotika, vorkommen. Aromatische Amine werden in der

Umwelt mittels verschiedener Oxidationsreaktionen zu Transformationprodukten umge-

setzt, wobei viele dieser Prozesse auch gleichzeitig stattfinden können.

In dieser Dissertation wurde die C-, H- und N-Isotopenfraktionierung, die durch Oxi-

dation am N-Atom und durch oxidative N -Dealkylierung verursacht wird, untersucht um

die Anwendbarkeit von CSIA als Werkzeug zur Identifikation dieser Abbaureaktionen

in der Umwelt zu prüfen. Im Rahmen einer Laborstudie wurden Oxidationexperimente

mit primären, sekundären und tertiären aromatischen Aminen sowie zwei umweltrele-

vanten Modelloxidationsmitteln, MnO2 und dem Enzym Horseradish peroxidase (HRP)

durchgeführt. Dabei wurden die Grössenordnung und Variabilität der apparenten kineti-

schen Isotopeneffekte (Apparent Kinetic Isotope Effect, AKIE) 13C-, 2H-, und 15N-AKIE
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bestimmt. Mit Hilfe von systematischen Produktanalysen und theoretischen Berechnun-

gen konnten wichtige Erkenntnisse über die untersuchten Reaktionsmechanismen und die

geschwindigkeitsbestimmenden Reaktionsschritte gewonnen werden.

Als erstes wurde eine analytische Methode für die präzise und akurate Messung der N

und C Isotopensignaturen von substituierten Anilinen mittels Festphasen-Mikroextraktion

gekoppelt mit Gaschromatographie und Massenspektometrie (solid-phase microextrac-

tion coupled with gas chromatography and mass spectromerty, SPME-GC/IRMS) ent-

wickelt. Zudem wurde die Grössenordnung des durch den H+-Austausch am N-Atom

verursachten Gleichgewichts-Isotopeneffektes (equilibrium isotope effect, EIE) bestimmt.

Die N-Isotopenfraktionierung während der Deprotonierung der konjugierten Säure der

Aniline war singnifikant, 15N-EIE=1.02, was eine um 0.008 pKa-Einheiten erhöhte Azid-

ität für die 14N-haltigen Isotopologe bedeutet. Für beinahe alle substituierte Aniline

konnte eine Genauigkeit von ∆δ15N=0.3±0.7h und ∆δ13C=0.9±0.7h erzielt werden,

wenn der pH-Wert der umgebenden wässrigen Lösung den pKa-Wert der Aniline um 2

pH-Einheiten überschritt und zwar bis zu Konzentrationen von 2.10 und 0.56 mg L−1 für

jeweils δ15N und δ13C.

Die Oxidation von substituierten Anilinen mit MnO2 hat inverse 15N-AKIE im Be-

reich von 0.992-0.999 verursacht. Diese kommen durch die Bildung einer C=N Bindung

mit partiellem Imincharakter in den Aminium-Radikalen zustande, die durch den Elek-

tronentransfer am N-Atom entstehen. Der 15N-AKIE wurde umso inverser, je stärker

der Elektronendonator an der para-Stellung des aromatischen Rings war und korrelierte

somit mit der Radikalstabilität. Die Grössenordnung des 15N-AKIE der ortho- und para-

substituierten Aniline sowie der meta- und der unsubstituierten Substanzen war iden-

tisch, weil das Radikalelektron bevorzugt an der para- und ortho-Stellung lokalisiert

ist. Aufgrund des durch das Säure-Base Gleichgewicht verursachten 15N-EIE, war die

N-Isotopenfraktionierung der Oxidationsreaktion stark pH-abhänging. Bei pH-Werten

tiefer als der pKa der substituierten Aniline konvergierte der insgesamt beobachtete
15N-AKIE dem Produkt aus 15N-EIE und dem 15N-KIE.

Die Oxidation von substituierten N -Methyl- und N,N -Dimethylanilinen durch MnO2

und HRP wird durch einen Elektronentransfer initiiert. Anschliessend findet entweder

Radikalkopplung oder N -Dealkylierung statt. Inverse 15N-AKIE (bis zu 0.991) in Kombi-

nation mit normalen 13C- und 2H-AKIE (jeweils <1.002 und <1.4) deuteten darauf hin,

dass Substanzen mit einem Elektronendonator (-OCH3) bevorzugt über Oxidation am

N-Atom zu Radikalkopplungsprodukten reagieren. Die Substitution mit einem Elektro-

nenakzeptor (-Cl) verursachte verschwindend kleine oder leicht normale 15N-AKIE (0.999
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- 1.007) und grössere 13C- und 2H-AKIE (jeweils bis zu 1.074 und 3.1) sowie hohen Umsatz

zu N -Dealkylierungsprodukten. Dies weist darauf hin, dass die N -Dealkylierung im vor-

liegenden Fall den bevorzugten Reaktionspfad darstellt. Unsubstituierte N -Methyl- und

N,N -Dimethylaniline sowie diejenigen mit einem schwachen Elektronendonator (-CH3)

werden durch beide Reaktionspfade abgebaut. Die zweite Methylgruppe am N-Atom

hat Seitenkettenreaktionen am para-CH3 und OCH3-Substituenten begünstigt, was die

Interpretation der Isotopendaten erschweren kann.

Diese Arbeit zeigt, dass der oxidative Abbau von aromatischen N -alkylierten Aminen

durch Oxidation am N-Atom und N -Dealkylierung zu sehr substanzspezifischen C, H,

und N Isotopenfraktionierungen führt. Aus diesem Grund ist es kaum möglich, aufgrund

der hier präsentierten Resultate auf das Fraktionierungsverhalten von strukturell kom-

plexeren Schadstoffmolekülen mit reaktiven aromatischen Amino-Gruppen zu schliessen.

In Zukunft sollte eine vollständige Charakterisierung zusätzlicher umweltrelevanter Ab-

baureaktionen dieser Substanzklasse mittels CSIA erfolgen, wie z.B. photochemischer

Abbau, nukleophile Addition an elektrophile Gruppen des natürlichen organischen Ma-

terials sowie enzymatische Dioxygenierung.
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Περίληψη

Η ευρεία χρήση χημικών στη βιομηχανία, στις αγροτικές καλλιέργιες και γενικότερα

στην παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων έχει συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στη μόλυνση

του περιβάλλοντος. Η αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται από την εκτεταμένη

εξάπλωση οργανικών ρυπογόνων χημικών ουσιών απαιτεί εφαρμογή μιας σωστής στρατηγικής,

η οποία περιλαμβάνει κατ’αρχήν την αξιολόγηση κινδύνου και στη συνέχεια την ανάπτυξη

μεθόδων αποκατάστασης. Για το λόγο αυτόν η κατανόηση των μηχανισμών που ελέγχουν τη

συμπεριφορά ρυπογόνων οργανικών χημικών ουσιών σε διάφορα περιβαλλοντικά συστήματα

είναι θεμελιώδους σημασίας. ΄Ενας εύστοχος τρόπος μελέτης του μηχανισμού που διέπει

τις αντιδράσεις αποδόμησης αυτών τών ουσιών είναι η διερεύνηση ισοτοπικών λόγων επι-

λεγμένων στοιχείων των ουσιών που αποδομούνται.

Στα πλαίσια της Διατριβής αυτής, ερευνήθηκε η ομάδα των αρωματικών αμινών. Οι

ανιλίνες (πρωτογενείς αρωματικές αμίνες) βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη χημική βιομηχανία

σα διαλύτες, καθώς και σαν πρόδρομες ενώσεις για την παραγωγή βαφών, φαρμακευτικών

προϊόντων και φυτοφαρμάκων. Μέσω βιομηχανικών αποβλήτων, οικιακών λυμάτων, καθώς

και σαν προϊόντα αναγωγής άλλων χημικών ουσιών, όπως νιτροαρωματικών, καταλήγουν

στο περιβάλλον, οπότε και οξειδώνονται με την παρουσία οξειδωτικών ουσιών. Στην

εργασία αυτή μελετήθηκε πειραματικά η μεταβολή του ισοτοπικού λόγου των στοιχείων

C, H και N κατά τη διάρκεια της οξείδωσης των αρωματικών αμινών με διάφορους υπο-

καταστάτες στο μοριό τους. Σαν μέσα οξείδωσης επιλέχθηκαν το MnO2 και το ένζυμο

HRP (horseradish peroxidase), τα οποία αποτελούν κοινά οξειδωτικά στα εδάφη. Ο ισο-

τοπικός λόγος των στοιχείων των αρωματικών αμινών που συμμετέχουν σε αντιδράσεις

αποδόμησής τους μεταβάλλεται με τρόπο χαρακτηριστικό για κάθε συγκεκριμένη αντίδραση.

Αυτό οφείλεται στην ιδιότητα της κινητικής των ισοτόπων (kinetic isotope effect, KIE),

σύμφωνα με την οποία οι αρωματικές αμίνες που περιέχουν το βαρύ ισότοπο αντιδρούν με

διαφορετικούς ρυθμούς από αυτές που περιέχουν το ελαφρύ.

Ο προσδιορισμός της πορείας της ισοτοπικής κλασμάτωσης των στοιχείων C, H και N

στις αρωματικές αμίνες κατά τη διάρκεια της οξείδωσής τους μεMnO2 και HRP επιτρέπει να

διαπιστωθεί εάν οι αντιδράσεις αυτές οδηγούν σε χαρακτηριστικές και μετρήσιμες μεταβολές

ξιιι
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των ισοτοπικών λόγων. Σε μία τέτοια περίπτωση, είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός

των επί μέρους αντιδράσεων που οδήγησαν στην αποδόμησή τους. Επίσης, μετρώντας τον

εκάστοτε ισοτοπικό λόγο της αρωματικής αμίνης μπορεί να διαπιστωθεί σε ποιό στάδιο

βρίσκεται η αποδόμησή της και επομένως σε τι ποσοστό έχει προχωρήσει η αντίδραση.

Για τα εργαστηριακά πειράματα που πραγματοποιήθηκαν ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολο-

γία: έγινε αναλυτικός προσδιορισμός τον ισοτοπικών λόγων C, H και N σε πρωτογενείς,

δευτερογενείς και τριτογενείς αρωματικές αμίνες με υποκαταστάτες και υπολογίστηκαν οι

φαινόμενες κινητικές επιδράσεις (apparent kinetic isotope effect, AKIE). Επίσης, καθορίστη-

καν οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος και την ποικιλία των AKIE, όπως το pH και

η χημική δομή (ο συντακτικός τύπος) των ανιλινών. Τέλος, προσδιορίστηκε η φύση των

ποϊόντων των οξειδωτικών αντιδράσεων και έγινε μια από σειρά θεωρητικούς υπολογισμούς.

΄Ενα σημαντικό μέρος αυτής της μελέτης αφιερώθηκε στην ανάπτυξη μιας νέας ανα-

λυτικής μεθόδου αέριας χρωματογραφίας φασματογράφου μάζας (GC/IRMS), με σκοπό

την ανάλυση των ισοτοπικών λόγων των C, H και N, με ικανοποιητική επαναληψιμότητα

και ακρίβεια ταυτόχρονα. Επίσης έγινε αξιολόγηση των επιδράσεων ισοτοπικής ισορροπίας

(equilibrium isotope effect, EIE) που σχετίζο-νται με την ανταλλαγή πρωτονίων στο άτομο

του N και η τιμή που προέκυψε για το 15N-EIE ήταν 1.02. Από αυτό συμπεραίνεται

ότι τα συζυγή οξέα των ανιλινών με
14N στο μόριό τους ειναι κατά 0.008 οξύτερα από

αυτά με
15N. Η ακρίβεια των μετρήσεων των ισοτοπικών λόγων ήταν ∆δ15N=0.3±0.7 και

∆δ13C=0.9±0.7 για διαλύματα με τιμές pH>pKa+2. Η συγκέντρωση των ανιλινών εν

διαλύσει βρέθηκε οτι ήταν 2.1mg/L για το N και 0.56mg/L για τον C.

Εφαρμόζοντας την πιό πάνω αναλυτική μέθοδο, προσδιορίστηκαν οι τιμές των AKIE που

σχετίζονται με την οξείδωση των ανιλινών με MnO2 και βρέθηκε ότι κυμαίνονται μεταξύ

0.992 και 0.999. Από αυτές τις τιμές προκύπτει οτι υπάρχει αντίστροφο
15N-AKIE, πράγμα

που οφείλεται στο σχηματισμό αρωματικών ιμινών, σαν αποτέλεσμα οξείδωσης μέσω ενός

ηλεκτρονίου του N. Η τιμή των 15N-AKIE ήταν μεγαλύτερη για υποκαταστάτες ανιλινών

που είναι ισχυρότεροι δότες ηλεκτρονίων, καθώς επηρεάζουν τη σταθερότητα των ριζών

που σχηματίζονται με την απώλεια ενός ηλεκτρονίου του N. Λόγω της κανονικής 15N-EIE

που συνδέεται με την απώλεια πρωτονίου απο τα συζυγή οξέα των ανιλινών, βρέθηκε οτι η

ισοτοπική κλασμάτωση του N εξαρτάται από το pH.

Η οξείδωση των δευτερογενών και τριτογενών αρωματικών αμινών με MnO2 και HRP

πραγματοποιείται με τη μεταφορά ενός ηλεκτρονίου από το άτομο του N και συνεχίζεται

είτε με σύζευξη των ριζών είτε με την απώλεια ενός μεθυλίου απο το δεσμό με το N.

Οι τιμές αντίστροφων
15N-AKIE (έως και 0.991) και οι τιμές κανονικών 13C- και 2H-

AKIE που προέκυψαν (<1.002 και <1.4, αντίστοιχα), οδηγούν στο συμπέρασμα οτι οι
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ανιλίνες με ισχυρούς δότες ηλεκτρονίων αντιδρούν κατά προτίμηση μέσω της μεταφοράς

ενός ηλεκτρονίου από το άτομο του N και σχηματίζουν διμερή προϊόντα. Οι τιμές των

ΑΚΙΕ που συνδέονται με την οξείδωση των ανιλινών με ισχυρούς αποδέκτες ηλεκτρονίων

ήταν είτε πολύ μικρές είτε ελαφρώς κανονικές για το N (0.999 - 1.007) και υψηλές για

τον C (έως και 1.074) και το H (3.1). Επιπλέον, ανιχνεύθηκε υψηλό ποσοστό προϊόντων

που είχαν ένα μεθύλιο λιγότερο από την αντιδρώσα ουσία. Από αυτό συμπεραίνεται ότι για

αυτές τις ανιλίνες, η απώλεια ενός μεθυλίου από το δεσμό με το N ήταν ο επικρατέστερος

μηχανισμός αντίδρασης. Ανιλίνες χωρίς υποκαταστάτες, καθώς και ανιλίνες με αδύναμους

δότες ηλεκτρονίων αποδομήθηκαν μέσω και των δύο αντιδράσεων. Επίσης, διαπιστώθηκε

επιπλέον οξείδωση των υποκαστατών -CH3 και -OCH3, επηρεάζοντας τις αντίστοιχες τιμές

ΑΚΙΕ, κάτι που κάνει πιο πολύπλοκη την ερμηνεία των ισοτοπικών δεδομένων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Διατριβής αυτής προκύπτει το γενικότερο

συμπέ-ρασμα ότι η αποδόμηση ανιλινών μέσω οξειδωτικών αντιδράσεων οδηγεί σε συκεκριμένες

πορείες κλασμάτωσης των ισοτόπων C, H και N. Οι πορείες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα

με τη χημική ένωση και τη δομή της. Είναι επομένως εξαιρετικά δυσκολο να προεκτείνει

κανείς τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας σε άλλες χημικές ενώσεις, οι οποίες περιέχουν

αρωματικές αμίνες. Σε ένα επόμενο στάδιο θα ήταν σκόπιμο να διερευθούν και άλλοι πι-

θανοί μηχανισμοί αποδόμησης των ανιλινών, όπως φωτοχημικές αντιδράσεις, ενζυματική

αποοξυγόνωση ή πυρινόφιλη προσθήκη.
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