P LA T t C^M

jg«?
Nieuwemethodenvoorhet
opsporenvanaquatische
toxiciteitvooramfihken
ASTRID BULDER, W A G E N I N G E N UNIVERSITEIT, LEERSTOELGROEP
M E R I J N SCHRIKS, W A G E N I N G E N UNIVERSITEIT, LEERSTOELGROEP
A R N O GUTLEB, W A G E N I N G E N UNIVERSITEIT, LEERSTOELGROEP
TINKA MURK, W A G E N I N G E N

UNIVERSITEIT, LEERSTOELGROEP

TOXICOLOGIE
TOXICOLOGIE

TOXICOLOGIE
TOXICOLOGIE

Amfibieënpopularies staanonderdruk.Wereldwijd isgesignaleerddatpopulatiesachteruitgaan,ook
m Nederland,Hetisnog nietbekendwaardoorditkomt.Naastoorzakenalshabitatvcruietigingen
verhoogdeW-straling speeltverstoringdoortoxischestqjjenzeerwaarschijnlijk ookeenrolAmfibieënstaan tijdenshunontwikkeling directincontactmetlietaguattsch milieuendedaarinvoorkomendeverontreinigingen.Ookhunvoedselketenshebben htmoorsprong mlietaquatischmilieu.
Naasteenalgemcnegevoeligheidvoortoxischestoffendieallcgetvcrveldcii bezitten, blijken zedoor
huncomplexemetamorfose cxtragevoeligtezijnvoorstoffen meteenschildklierhormoonverstorende
werking.Hierin kanenerzijdsdeverklaring liggenvoordeachteruitgang vanamfibieënpopularies.
Anderzijds kanvandezespecifiekegevoehgheidgebruikgemaakt wordenomdeaanwezigheidvan
ditsoortstofjeu m watersystemenoptesporen.Ditkannaast hettestenmetlevendeamfibieën nuook
metecunieuwontwikkeldesnelleenspecifieke in vitro test.
Vandewereldwijde achteruitgangvan
amfibieënpopularies zijndepreciezeoorzaken
nognietbekend.HoewelindeVerenigdeStatenduidelijke afwijkingen bijindividuen zijn
gezien,isditinNederland totnutoenognauwelijkshetgeval.Slechtsopenkelelocaties
zijn kikkervissenmetafwijkingen gesignaleerd,zoalsrecentelijk inHoogeveen.Doordat
nietmeervanditsoortzichtbare effecten
gevonden is,bestaathetvermoedendatde
achteruitgangwordtveroorzaaktdoorsluipendeeffecten van milieuverontreinigingen.
Vooralstoffen diehormoonsystemen verstoren,dezogenoemde'EndocrineDisruptors',
wordenverdacht.DeOECD(Organisationof
EconomieCooperationandDevelopment)en
AmerikaanseEDSTAC(EndocrineDisruptor
ScreeningandTestingAdvisoryCommittee)
hebbendaarominmiddels hogeprioriteit
gegevenaanhettestenvanstoffen oppotentiëlehormoonverstoringen bij amfibieën.
Totnutoezijnvooraldeaanwezigheiden
effecten onderzochtvanstoffen diegeslachtshormoonsystemen verstoten.InNederland
blijken dezeinhetaquatisch milieu aanwezig
tezijn inconcentratieswaarbijeffecten gevondenkunnenwordend.Nogweinigaandacht
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wordtechterbesteedaandeaanwezigheidvan
stoffen diehet schildklierhormoonsysteem
kunnenverstoren.Schildklierhormoon reguleertdegroeienontwikkelingvanallegewerveldenenvooramfibieën heeft heteenzeer
specifieke functie.Bijhenisde metamorfose
geheelschildklierhormoon afhankelijk. Verstoringvanditsysteemdoortoxische stoffen
kandusgrotegevolgenhebbenvoordeontwikkelingvandezedieren.
Ontwikkelingsstoornissen
Vanvrijwelallesoortenamfibieën speelt
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zicheengrootdeelvandeontwikkelingzichaf
inhetwater.Nahetembryonalestadium ontwikkelendedierenzichtoteenherbivorekikkervis,aangepastaanhetaquatischeleven.Via
demetamorfose veranderendedierendaarna
ineenterrestrischecarnivoor.Hiernagroeit
hetdierverderuittoteenvolwassen individu.
Degeheleontwikkelingstaatonderinvloed
vaneenstijgende concentratie schildklierhormoon,maarspecifiek isdatopeengegeven
momenteenenorme schildkherhormoonpiek
demetamorfose induceert.Hetschildklierhormoonzorgtvervolgensvooreengoede
coördinatievanditcomplexeontwikkelingsproces,zodatbijvoorbeeld eerstpotenaanwezigzijnvoordatdestaartverdwijnt. Verstoring
vandezefijnereguleringkanleidentotgrote
nadeligeeffecten voorhetdier.Bij afwezigheid
vandeschildkherhormoonpiek vindtgeen
metamorfose plaatsengroeitdelarvedoor
zonderineenvolwassendierteveranderen.
Verlagingvandepiekkantotsubtielere effectenleidenzoalseenvertraagdeontwikkeling.
Uiteindelijk kandanweleengoedontwikkeld
organismeontstaan,maardevertragingkanin
hetveldtotgrotegevolgenleiden.Tijdensde
metamorfose eeteenlarvenietenisdezetraag
enduskwetsbaarvoorpredatie.Ookkanhet
zijndatnaeenlaterevoltooiingvandemetamorfose hetvoedselaanbodveranderd isen
nietmeergeschiktvoorkleinekikkersofsalamanders.Verlengingvandeontwikkelingsperiodekandaaromzeernadeligzijn voorde
populatie,zonderdaterafwijkingen aanindividuen tezienzijn.
Invivo testen
Inhetlaboratoriumvandeleerstoelgroep
ToxicologievandeWageningenUniversiteit
zijndoorblootstellingaanlageconcentraties
vanvervuilendestoffen zowelduidelijkzichtbareontwikkelingsstoornissen alsvertraging
indeontwikkelingvanamfibieën aangetoond.
Detestendiehiervoorontwikkeldzijn,zijn
afgeleid vandestandaardFETAX-test(Frog
EmbryonicTeratogenesisAssay-Xenopus).Deze
wordtgebruiktomeffecten vanstoffen opde
vroegeontwikkelingvanamfibieën tetesten.
Hiervoorwordenembryo'svandeZuid-Afri-

Schematischeweergavevande'Fetax'(a),de'prolonged-Fetax'(b)ende'Metamorfose-Assay'(c).
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PercentagedodekikkervissenvanX.laevismetmisvormingennayéuurblootstellingaanPCBiz6van
stadium13 tot46('prolonged-Fetax'j.Afwijkingen inontwikkelingzijnoedeemvormnuj,verkorting
kop/staart lengteenvertragingontwikkelingmaag-darmkanaal

kaanseklauwpad (Xenopuslaevis]naeileggedurende96uurviahetwaterblootgesteldaaneen
tetestenstof waarnadirectdeeffecten opoverlevingenontwikkelingbekekenworden
(afbeelding ia).Bijhetuitvoerenvandezetest
metbekende schildklierhormoonverstoorders
warenechterzelfsbijhogeconcentratiesgeen
effecten tezien.Omdatdedierennadetesteen
goedeconditievertoonden,werdendehelft niet
opgeofferd, maarinschoonwatergezet.Na
tiendagenblekenalsnogmortaliteitenmisvormingenoptetreden,zelfsbijlagegeteste
concentraties.Sommigeeffecten vandelage
concentratiestradenzelfspastijdensdemetamorfoseop.DestandaardFetax-assaybleekdus
nietgeschiktomditsoortlangetermijn effectenvaneenstofte signaleren.Daaromzijn
tweenieuwetestsontwikkeld:de'prolor\gedFetax'ende'MetamorfoseAssay'[afbeeldingen
ïbenie).Inde'prolonged-Fetax'wordendelarvennadeperiodevanblootstellinggeobserveerdtotheteindvandemetamorfose.Deze
testisgeschiktomblootstellingviadewaterfaseofviahetmoederdierteonderzoeken.Om
blootstellingviahetvoedselnatebootsen,isde
'MetamorfoseAssay'ontwikkeld.Hierin
wordendelarvenvanafhetbeginvandeontwikkelingtotdemetamorfose viahetvoer
blootgesteldaandetetestenstof Eindpunten
indezetestenzijnmisvormingen,lichaamsgewichtenlengteendeperiodetotvolledige
metamorfose.Detestenzijnzowelmetde
Zuid-AfrikaanseklauwpadalsmetdeEuropese
kikker(Ranatemporaria)uitgevoerd.
Detestenzijn uitgevoerd meteenPCBmengsel,alsmodelvoorpersistentegehalogeneerdekoolwaterstoffen. Hetbleekdatde
PCB'sindoseringen vergelijkbaar metdiein
hetveld,misvormingen bijdelarvenveroorzaakten(afbeelding 2)1). Uiteenanderexperiment bleekdatzelfslarvenvanPCBgedoseerde
vrouwtjespadden zonderandereblootstelling

nogafwijkingen indeontwikkelingvertoonden.Ookisvertragingvandemetamorfose
aangetoond bijlarvendiegedurendedegehele
larvaleperiodePCB'sviahetvoerkregentoegediend2!.Overigensblekenbijdezeproevendat
hetgebruikvanlatex laboratoriumhandschoenenkanleidentotacutesterfte bijkikkervissen(ziekader).
Voorstoffen metlangetermijn effecten,
blijken dusde'prolonged-Fetax'ende'MetamorfoseAssay'meergeschiktdandestandaard
Fetax.Eennadeelvandezetestenisechterdat
zeveeltijd,geldenproefdieren kosten.
Invitro testen
Omhetgebruikvaninvivo testenmet
proefdieren tebeperken,wordtveelaandacht
besteedaanhetontwikkelenvaninvitroceltesten.Voorhetscreenenvanstoffen ofextractenopverstoringvanhet schildklierhormoonsysteem,isinhetlaboratorium eennieuwe
testontwikkeld:deT-Screen.Dezeinvitro
methodewordtuitgevoerd meteenschildklierhormoongevoelige cellijn uitderattenhypofyse.Decellenhebben schildklierhormoonnodigomtegroeienenreagerenop

verhogingvandeconcentratie schildklierhormoondoorsneller tegaangroeien.Stoffen met
eenschildklierhormoonachtige werkingzulleneensoortgelijke reactiegeven.Stoffen die
dewerkingvanhetschildklierhormoon blokkeren,zullendecelgroeiremmen.Dezewerkingwordtopgespoorddoorstoffen tetesten
incombinatiemeteenvasteconcentratie
schildklierhormoon.Dehoeveelheid celgroei
kangemetenwordenviaeenkleurreactie
(afbeelding 3).Deeersteresultatenlatenzien
datbepaaldepesticideneenremmendedan
welstimulerende werkinghebbenindetest
(afbeelding 4)5). Hoeweldetestgeenuitslag
geeftoverdaadwerkelijkeinvivoeffecten, biedt
dezeweldemogelijkheid omsnelenzonder
proefdiergebruik stoffen enextractente
screenenopeen schildklierhormoonwerking
dierelevantkanzijn vooramfibieè'n.Verdachtemonsters kunnendanverderinvivoworden
getest.
Veldmonsters
Bovenstaandetestenzijnnietalleen
geschiktvoorhetonderzoekenvanmodelstoffen.Mengselsvanstoffen, maarookmilieuextractenvanwaterbodems,voedselofzelfs
weefsels kunnengetestworden.Zozijn bijvoorbeeldsedimentextractengetestvanrelatiefverontreinigdelocatiesuithetLOESonderzoek.Dezeveroorzaakteneenremmende
werkingindeT-Screeneneenvertraagdeontwikkelingnablootstellinginde 'prolongedFetax'ende'MetamorfoseAssay'.Bovendien
warendedierenkleinernahetvoltooienvan
demetamorfose').Demeerwaardevanhettestenvanditsoortmonstersisdathettotaaleffect vandeaanwezigestoffen directgemeten
wordt,inclusiefdeinteractiestussendestoffen.Dezekunnen namelijk eikaarswerking
versterkenofjuist tegengaan,enditeffect kan
gemistwordenalsalleenmetderesultaten
vanenkelvoudigestoffen gerekendwordt.De
testskunnenzeergoedingebouwdwordenin
eenzogenaamde'Tieredapproach',eengetraptebenaderinginhetonderzoeken vanverstoringen inecosystemen.Samenmetchemische

Oppassen met latex
Hetgebruikvanbeschermendematerialentijdens experimenten kanookongewenste bijeffecten hebben,zobleekuiteen'prolonged-Fetax'inhetlaboratorium vandeuniversiteitvan
Wageningen.Nahetschoonmakenvandetestaquaria,tradeenzeerhogemortaliteit opinalle
toetsgroepen.Nadatdoseringsfouten enanderemogelijkeoorzakenwarenuitgesloten,konhet
effect alleennogveroorzaaktzijndoordegedragen latexhandschoenen.Omdetoxiciteitte
bepalen,ishetspoelwatervandebuitenkant vandiversemerkenhandschoenen onderzochtin
eenMicrotoxassay.Latexbleekinderdaadgrotetoxiciteittehebben,terwijlvinyl-ennitrilhandschoenen weinigeffecten veroorzaakten.BijvervolgtestenmetlarvenvanX.laevisen
R.temporariawerdditbevestigdï).Dezehandschoenenzijndusmeergeschiktvoorhetwerken
metamfibieënlarven.Inmiddelsblijkenookhuishoudhandschoenen goedbruikbaar tezijn.
Ombijeffecten zoalsbovenstaandetevoorkomen,ishetduszeerzinvolomhandschoenenvóór
gebruikinaquatischedierproeven tetestenoptoxiciteit.

H20

14/15-2002

PLATFORM

Mochtenbijlezers vanditartikelmeerlocaties
bekendzijnwaaramfibieëna/wijkingenvertonen,
danverzoekendeauteursditm het kadervan verder
onderzoekbij hen temelden.
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metingen kande T-Screeningezetwordenom
verdachtelocatiesteidentificeren. Hierna
kunnendeactieveextracten verdergetest
wordeninde'prolon^ed-Fetax'en'MetamorfoseAssay',omtekijken watdedaadwerkelijke
effecten zijn indeinvivosituatie.Dezekunnen
danweervergelekenwordenmetde veldgegevensvandeverdachtelocatie.
Toekomst
Omverderinzicht teverkrijgen inde
mechanismen waaropvervuilendesroffen verstoringenveroorzaken inamfibieën,wordt
hardverdergewerktaannieuwetestsystemen.
Opditmomentwordentestenmet cellijnen
uitamfibieën opgezet.Hiermeekannog

Afb. 4:

ResponsvandeT-Screenmetschildklierhormoon(T3,A), modelT3remmerDPH (B• )endepesticiden
FenrinchlondefB, •), Dteldrm(C)enDDT(D, • = zonderT3,Y=metT3).
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gerichtergescreendwordenopeenverstorende
werkingvanstoffen op amfibieën. Ookworden
momenteelgedragsstudies met amfibieënlarvenuitgevoerd.Verderzullenanderebiomarkersvooramfibieën uit hetveldontwikkeld
worden.Hetdoelisommeteenscalaaantests
demogelijkheid tehebbenomsneleenindicatieteverkrijgen vandemogelijke risico'svan
aquatischeverontreinigingen voor amfibieën.
Daarnaastkunnendetestenbijeenafnameof
verdwijnen vanamfibieënpopularies zonder
duidelijke oorzaakeenindicatiegevenof
schildklierhormoonverstoring doorvervuiling
eenrolspeeltenofherintroductiealzinvolzou
kunnen zijn.
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