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(xeno)-ocstrogenestoffen endeoestrogène
potentieinwatersystemen enafvalwater (Belfroid e.a., 1999). Deresultaten kunt ulezenin
detweevolgendeartikelen, f

LITERATUUR

Belfroid A.,Murk T., deVoogi P., Schäfer A., Rijs G.en
D. Vethaak [1999). Hormoonontregelaars in water.
Oriënterende studie naar deaanwezigheid van oestrogun-

Speurennaar[xeno)oestrogenesporen

actieve stoffen in watersystemen en ajvalwater in Nederland. RIZA/RIKZ-rapport99.007/99.024 (in druk).
Colborn T. en C.Clement [199z]- Advances in modern environ-

A. B E L F R O I D . V R I J E U N I V E R S I T E I T V A N A M S T E R D A M , I N S T I T U U T V O O R M I L I E U V R A A G S T U K K E N

mental toxicology (vol. 21].Princeton Scientific Publis-

P. D E V O O G T , U N I V E R S I T E I T V A N A M S T E R D A M , V A K G R O E P M I L I E U E N T O X I C O L O G I S C H E

hing Co.

CHEMIE

CSTEE [1999) Opinion on human and wildlife health effects of
endocrine disrupting chemicals, with emphasis on wildlife

E. V A N D E R V E L D E , R I J K S I N S T I T U U T V O O R V O L K S G E Z O N D H E I D E N M I L I E U
G. R I J S , R I J K S I N S T I T U U T V O O R I N T E G R A A L Z O E T W A T E R B E H E E R E N A F V A L W A T E R B E H A N D E L I N G

and on ecotoxicology test methods. Report ofthe working
group on endocrine dirupter ofthe Scientific Committeeon
Toxicity,Ecotoxicityand the Environment (CSTEE)ofDG
XXIV, Consumers Policy and Consumer Health Protection.
DesbrowC, Routledge E,, Brighty G-, Sumpterj. enM.
Waldock (1998). identification o/estrogenic chemicals in
STW ejjluent. 1.Chcmical/ractionationand in vitro
biological screening.Environ. Sei.Technol.iz, vagina
1549-1558.
Gezondheidsraad (1997).Hormoonontregelaars en dehumane
voortplanting en ontwikkeling. Hormoonontregelaars in
de mens.Publicatienummer 1957/08.
Gezondheidsraad [1999]- Hormoonontregelaars inecosystemen.
Publicatienummer 1999/1}.
jobting 5., Tyler C, Nolan M. enJ. Sumptcr (1998). The identification ofestrogenic effects in wild fish. R & D technical

Ineenvoorstudieiseeneersteindrukcjekregen
vandeaanwezigheid vanenkeleverdachte
hormoonontregelaarsmwatersystemenin
Nederland.Deresultaten tonenaandat natuurlijkeoestrogènehormonenenxeno-oestrogene
stoffen van metnatuurlijke oorsprong inajvalvvatervoorkomen.Ookinoppervlaktewater
werdennatuurlijke oestrogènehormonenen
btsjênol-Aaangetroffen, terwijl/takten en
alkylfenol(ethoxylaten)voornamelijk in
zwevendstoj"ensedimentgevondenwerden.
Dezeresultatenmakenduidelijkdateenuitgebreide'baselme'-studievan hormoonontregelendestojfen inNederland noodzakelijkis.

report W119, Environment Agency,Bristol.
Koemanj., Ten Oever den Brauw M. en R. deVos[1969]. Chlorinated biphenyls inJish, mussels and birdsjrom the river
Rhine and the Netherlands coastal area.Nature nr.221,
pagina 1126-1123.
leglerj. enT. Murk [1999} voorstudies Landelijk Onderzoek
Oestrogène Stoffen. Interne notitie Wageningen Universiteit/RIZA.
LeonardsP., VethaakA.en P.deVoogt [1996).Oestrogeenactieve stoffen in het milieu. RIKZ/SENSE.
Matthiessen P.,Allen Y.,Allchin C, FeistS., Kirby M., LawR„
ScottA.,ThainJ. en K.Thomas (19518).Oestrogenicendocrine disruption injlounder (Platichthysflesus L.)from
United Kingdom estuarine and marine waters. Sei. Ser.
Tech. Rep.,CEFAS,Lowesto/t(107).
Routledge E., Sheanan D., Desbrow C, Brighty G., WaldockM.
enj. Sumpter (15198).Identification ofoestrogenicchemicals in STWEjluent 2. m v/va-responses in trout and
roach. Environ. Sei.Technol.32,pagina 1559-1565.
Sumpterj. en S.Jobling (1995). Vitellogenesis asa biomarker for

Wereldwijd wordenverschillende stoffen
geïdentificeerd diealspotentieel verdacht
wordenaangemerktvoorhormoonontregeling.
Ditkunnen stoffen zijndieindiverseindustriëleproductieprocessen worden toegepast,
maarookdenatuurlijke oestrogènehormonen
diewordenuitgescheidendoormensenveeen
hetsynthetische 1701-ethinyIoestradiol,datin
deanticonceptiepil wordttoegepast.Hetdoel
vandevoorstudie(Belfroid e.a.,1999],uitgevoerdinhetnajaar van 1997,wasomde
beschikbarechemischeenbiologischeanalysemethoden indiversemilieumatrices teoptimaliserenenvervolgenseeneersteindruk tekrijgenvandeaanwezigheidvandeze(xeno)oestrogenen inafval-enoppervlaktewaterin
Nederland,alsmedehetmetenvandetotale
oesttogenepotentieindezelfde milieumonsters(ziehetvolgendeartikelinditdrieluik).
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Locatiekeuze
Bijdekeuzevandemeetlocaties voorhet
oppervlaktewater indezoete,brakkeenzoute
Rijkswateren iszoveelmogelijk aangesloten
bijhetlandelijk routinematigmonitoringsonderzoek,datjaarlijks doorR1ZAenRIKZwordt
uitgevoerd.Voorhetafvalwater zijndemeetlocaties(stedelijk enindustrieel) zogeselecteerddatdezeeenzogoedmogelijke afspiege-

linggevenvandeafvalwaterstromen in
Nederland.Hetstedelijk afvalwater betreft het
influent eneffluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen.Hetindustrieel afvalwater is
afkomstig vantwee(biologische) afvalwaterzuiveringsinstallaties envantweepersleidingenvanindustrieterreinen. Doelbewust isniet
gekozenvoorafvalwatetstromen, waarvanop
basisvandesamenstellingeenhogeconcentratievanéénvandeteanalyseren stoffen
werdverwacht.
Resultaten
Oestrogènehormonen
Oestrogènehormonen (i7ß-en17aoesttadiol,oestton enhetsynthetische t7aethinyloesttadiol)werdenaangetroffen in
oppervlaktewater intivierenenkanalen nabij
stedelijke agglomeraties,maarnietinopen
waterenwaarveelverdunning optreedt
(afb. 1). Deoestrogènehormonendie veelvuldigwerdenaangettoffen in oppervlaktewater
zijn denatuurlijke hormonen i7ß-oestradiol
enoestron.DeinNederland aangetroffen
gehalten zijnvergelijkbaar metdieindeons
omringende landen.
Inafvalwater werden naast i7ß-oestradiol
enoestronookdeoverigetweegemeten
hormonen, i7oc-oestradiolenhet synthetische
I7cc-ethinyloestradiol,aangetroffen. In afbeelding2 ishetgehaltevan i7ß-oestradiolin
afvalwater weergegeven;voordeandere
oestrogènehormonen werdeen vergelijkbaar
patroongevonden.Degegevens tonendat
oestrogènehormonen voornamelijk inhuishoudelijk afvalwater voorkomen.Degehalten
inheteffluent vanrwzi'szijn hierbij aanzienlijk lagerdaninruwrioolwater.Dedatasetis
echternogtegeringomeenuitspraak tedoen
overde verwijderingsefficiëncy.
Ftalaten
Ftalaten wordenonderandere toegepast
alsweekmakersinplastics.Door wijdverbreide
H 2 o # i-zooo
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Inoppervlaktewater werden gehalten
aangetroffen die lagen in deorde vanug/1.

Tabe

Gehalten in effluenten van rwzi's liggen
in dezelfde orde van grootte als in oppervlaktewater en zijn veel lager dan in ongezuiverd
afvalwater. Ftalaten lijken zowel in huishoudelijk als industrieel afvalwater in gelijke mate
voor te komen.Deaangetroffen gehalten in

Concentratieranges(in [ig/\af [ig/kgdrogestof)vanzesjtalatenindiversemilieumatnces(155)7).

leidingwater
milieumatnces
oppervlaktewater
sediment
zwevend stof
biota
stedelijk afvalwater
influent/rioolwater
riool-/zuiveringsslib
effluent
industrieel afvalwater
influent/rioolwater
riool-/zuiveringsslib
effluent

DMP>)

DEP

DBP

BBP

DEHP

DOP

<d.l.

<d.l.-o,i

0,2 - 2,3

<d.l.

0,4-3,5

<d.l.

<d.l.- 0,5
<d.l.
<d.L-58
<d.l.

< d l - z,6
<d.L-33
22-40
58 - 660

<d.l.-0,7
<dl-114
98-1500
190-4380

0,04-1,9
106-2866
<d.l.-705 590-27000
<d.l.-1730 <d.l.-8040

1,1 - 4,6
<d.l.-430
0,2

7-30
<d.L-1500
0,4-1,8

1.8-5,0
690-1100
0,8- 2,1

0,3- 2,0
<d.L-2300
<d.l.

<d.I.-0.4
&,7~i7
1600-98000 <d.l.-2000
<d.l.
1,0-2,9

o,3 - 1,9
< d l - 580
0,1 -0,3

i,o-77
<d.l.-2800

1,0-94
720- 3200
0,6-0,8

<d.L-0,5
<d.L-990
<d.l.

<d.l.- 0,4
<o,4- 26,3
8000-258000 <d.I.-17000

1,2 - 1,4

<d.l.

«LL-56

0,7-4,1

1) DMP= dimethylftalaat, DEP=diethylftalaat, DBP=di-n-butylftalaat, BBP=butylbenzylftalaat, DEHP =diJ2-ethylhexyl)ftalaat, DOP=di-n-ocrylftalaat.
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Gehalten(inng/ïjaan lyß-ocstradiol invijfrwzi'sendrierioolpuntenin
1997. HHDisruwrioolwatervaneenwoonwijk.RWZI1-3zijnstedelijke
rwzi's.AWZIAenBzijnindustriëleawzi'senINDCenDzijnlocatiesvoor
rioolwatervantwee industrieterreinen.

Veel hogere gehalten
werden echter
aangetroffen in
zwevend stofen
sediment (tot30.000
ug/kg droge stof). Dit
houdt verband met
• monsternameInaug-oct 1997
het hydrofobe karak• monsternameinnov1997
• monstemameindec1997
ter van veel ftalaten.
Een overzicht van
Aanwezigheidvanoestrogènehormonen(inng/l) inoppervlaktewaterin
A/b.
het voorkomen van
Nederlandin 1997.
ftalaten is weergegeven in tabel 1.Hieruit blijkt dat de meest
toepassing en uitloging kunnen ftalaten
algemeen voorkomende ftalaat de hydrofobe
overal in het milieu aangetroffen worden. In
di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) is.
de vootstudie bleek het mogelijk om deze
groep van stoffen in alle matrices (leidingwater, oppervlaktewater, sediment, zwevend
stof, mosselen, afvalwater en zuiveringsslib) te
kunnen aantonen.

IliL

<d.L
<d.l.

«LL
<d.l.

«LL

Nederland zijn vergelijkbaar met die in ons
omringende landen.
Bis/ciiol-A
Bisfcnol-A wordt eveneens gebruikt bij de
productie van plastics en in epoxyharsen. Het
algehele beeld isdat de concentraties bisfenolAin rivieren en bij riviermondingen hoger
lagen dan op deoverige locaties (gemiddeld
rond 40ng/l tegenover elders4ng/l) (afb.3).
In afvalwater was het bisfenol-A gehalte
veelhoger; in ruw rioolwater gewoonlijk
tussen de 200en 1000ng/l, in het effluent van
een rwzi/awzi een factor 10lager. Ook in zuiveringsslib werd bisfenol-A regelmatig aangetroffen. Gehaltes liepen daarin op tot7000 ng/l
(270Mg/kgdroge stof). Erzijn weinig meetgegevens over bisfenol-A in oppervlakte- of afvalwater uit de ons omringende landen beschikbaar,zodat een vergelijking niet mogelijk is.
APEO's
Alkylfenolethoxylaten (APEO's)zijn oppervlakte-actieve stoffen dieonder andere in
industriële reinigingsmiddelen worden toegepast.Zevotmen een groep van verbindingen
met velschillende eigenschappen (zieook
kader).Nonylfenol (NP),de belangrijkste
alkylfenol (AP),iseen grondstof voor de
APEO-productie en wordt tevens als stabilisator in plasticsgebruikt. In dezestudiezijn in
zwevend stofen sediment APEO-gehalten van
8 Mg/kgdroge stof(tabel 2) aangetroffen,
terwijl in oppervlaktewater het gehalte zelfs
op relatiefverontreinigde locaties onder de
detectielimiet bleef
Inafvalwater, met name industrieel afvalwater, werden relatiefhogegehaltenAPEO's
aangetroffen in deorde van ug/1tot zelfs mg/l.
Zoalsuk tabel 2 blijkt zijn degehalten in effluent van rwzi/awzi aanzienlijk lager dan in
influent. Dit duidt op omzetting van de
oorspronkelijke verbindingen en/of adsorptie
aan slib in een rwzi(ziekader).Ook in zuiveringsslib werden hogegehaltesNPEO's en NP
aangetroffen. Opeen enkele locatie werden ook
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Deoplosbaarheid in water vanNPEO neemt afmet een afnemend
aantal ethoxylaat-eenheden. Alsgevolg hiervan hebben nonylfenol
en de lagere oligomeren de neiging tezich te verplaatsen naar een
lipofiele omgeving, zoals slib sediment en biota.Nonylfenol iszeer
slecht oplosbaar in water.

• monstemameInaug-oct1997
• monstemameInnov.1997
• monstemameIndec.1997

Aanwezigheidvanbis/enol-A(inngll)inoppervlaktewaterinNederlandtrt
W7octylfenolethoxylaten in het slib aangetoond.
Degehalten vanNP enNPEO's in oppervlaktewateren in Nederland liggen volgens de
studie uit 1997over het algemeen lager dan
elders in Europa en Noord-Amerika zijn gemeten.Dein deze studie gemeten concentraties
in afvalwater komen goed overeen met de in
de literatuur gerapporteerde ranges.De gemeten waarden in effluenten van rwzi en awzi's
liggen in tegenstelling tot de ons omringende
landen doorgaans in het lagegebied van deze
concentratieranges.

Algemene patronen van voorkomen
hormoonontregelaars
Samengevat kan worden gesteld dat in
oppervlaktewater alleonderzochte stoffen
worden aangetroffen en dat daarbij oestrogène
hormonen en bisfenol-A voornamelijke opgelost aanwezigzijn, terwijl ftalaten enAPEO's
zich voornamelijk bevinden in zwevend stof
en sediment.
In ongezuiverd afvalwater zijn alle verbindingen die in deze voorstudiezijn betrokken,
meerdere malen aangetroffen. Gehalten waren
relatieflaagvoor dehormonen (tot 150ng/1),
terwijl voordeandere verbindingen bisfenol-A,
ftalaten enAPEO'sgehalten lagen in deotde
van enkele tot tientallen (jg/1. In effluenten van
rwzi/awzi's waren degehalten van deze verbindingen vergelijkbaar ofhoger met die van
oppervlaktewater.Hormonen werden zoals
verwacht vooralaangetroffen in stedelijk afvalwater, terwijlAPEO'sen bisfenol-A meer lijken

Aërobeenanaërobetransformatievanalkylfenolethoxylaten
(Thielee.a.,1997)

voorte komen in
industrieel afvalwater.
Overigens ishet van
belang op te metken
dat het hierom slechts
een kleine a-selecte
meetcampagne gaat.
Het isdan ook belangrijk de resultaten in
dit licht tezien:een
eerste inventarisatie
vande aanwezigheid

Tussen het lozingspunt en het moment dat het afvalwater de rwzi
bereikt worden de hogere goed in water oplosbare oligomeren (met n
EO > 8)aldeels omgezet in de lagere,slecht in water oplosbare
verbindingen.Zokan in ruw rioolwater een relatieve aanrijking van
de lagere oligomeren worden waargenomen. In de rwzi vindt een
verdere omzetting plaats waardoor de hogere oligomeren vrijwel
geheel verdwijnen ten gunste van deomzettingsproducten (zie
afbeelding 4).Dezeproducten zijn resistent tegen verdere biologischeafbraak en verlaten de rwzigedeeltelijk viahet effluent. Het
grootste gedeelte van degevormde lagere oligomeren (NPiEO,
NP2EOen NP)adsorbeert door hun lipofiele karakter echter aan het
slib. In anaëroob slib isverdere omzetting vanNPiEO en NP2EO tot
NP aangetoond. (Giger e.a., t984J

van potentieel verdachte (xeno)-oestrogene sto£
fen in diverse milieumatticcs in Nederland.

Wat betekent dit?

Hormonen en andere hormoonontregelende stoffen kunnen
worden aangetoond in
Nederlandse watersystemen
Tabel2: Concentratieranges(invg/l"ƒmg/lgdrogestofvannonylfenolethoxy
en afvalwater. De gehalten
laten(NPEO's)ennonylfenol(NP)indiversemtlieumatncesm 1997.
liggen inde orde van ng/1
voor de oestrogène hormoNPEO
NP
nen tot ug/1voor de xenooesttogene verbindingen.
milieumatrices
Voor de natuurlijke hormooppervlaktewater
<d.l.
<d.l. 0,14
nen waren de gemeten
2,6-5,7
sediment
0,63 - 1,70
gehalten weliswaar laag,
0,70 - 8,0
zwevendstof
0,21 - 0,62
maar bevonden zich op een
stedelijk afvalwater
aantal locaties boven het
influent/rioolwater
2,r - t7o
<d.l. 23
effectniveau van 0,3 ng/1.
riool-/zuiveringsslib
0,7 - 2400
<d.l. 125
Dit isde drempelwaarde
effluent
<d.L-6,1
<d.l. • i*°
waarbij één van de
industrieelafvalwater
hormoonontregelende
influent/rioolwater
20 - 2270
<d.l. 400
kenmerken, de oestrogeenriool-/zuiveringsslib
<d.l.-t40o
<d.l. 2500
gestuurde aanmaak van
effluent
0,9 - 1 5
<d.l. 1.2
dooiereiwit/vitellogenine
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bijmannelijke regenboogforellen na langdurigeblootstelling, isaangetoond.
Belangrijk bijhetbeoordelen vande
concentratieranges vandeoverige(xenojoestrogenestoffen isdezogenaamde relatieve
oestrogènepotentie(EEF-factor) vaneen
verbinding.Zoalsdenaamaldoetvermoeden
zijndeoestrogènehormonenzeerpotentals
oestrogènestof,waardoordezebijlageconcentratiesaleenfeminiserend effect zouden
kunnen veroorzaken.Deanderexeno-oestrogeneverbindingen indezestudiebezitteneen
veellagererelatieveoestrogènepotentie.(Zie
tabel2 invorigartikel).Eennadere toelichting
vanhetmeten vanoestrogènepotenties met
behulp vanin vitro-testenwordtinhet hiernavolgendeartikelgegeven.
Ontregelingvande hormoonhuishouding
door(xeno)-oestrogene stoffen ineenorganismewordtbovendien nietalleendoorde
potentievaneenstofendeconcentratieinhet
milieubepaald, maarookdoorhetmilieuchemischegedragvandezestof haarbiologische
beschikbaarheid endekinetiek enafbraak in
herorganismezelf Aldezegegevenszijn nog
grotendeelsonbekend voorde(xeno)-oestrogenestoffen indezestudie.Ofdegemeten
concentratieniveaus aan(xeno)-oestrogene
stoffen ookwerkelijk kunnen resulteren in
ecologischeconsequentieskanopbasisvan
dezestudiedanooknietwordenbepaald.
Hiervoorisinzicht noodzakelijk inderelatie
tussengehalten van hormoonontregelende
stoffen eninhetveldgeconstateerde effecten,
alsmedeinzicht indebetekenisvandezeeffectenoppopulatie-enecosysteemniveau.Evenmin kanopbasisvandegemeten gehalten
(xeno)-oestrogenestoffen in oppervlaktewater
enafvalwater eenuitspraak wordengedaan
overderisico'svandezestoffen inhetNederlandsmilieu.Voorbeidevragenzijn aanvullende studiesnodig, f
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VansommigeinNederlandvoorkomende
milieuverontreinigingenisbekenddatze een
liormoonverstorendewerkingkunnenhebben.
Erwordtmetnameveelaandachtbesteedaan
stoffen diedewerkingvanvrouwelijkehormonen kunnen nabootsen, dexeno-oestrogenen.De
groepvanverdachtexeno-oestrogenestoffen
groeitnog steeds. Onduidelijk iswatdetotale
verstoring vanallestoffensamen is.Door
gebruik temakenvanbiologische effectmetingenwordthetmogelijk detotale'oestrogène
potentie'vanmengselsvanstofentebepalenen
onbekende(xeno)-oestrogenestojjenop te
sporen.
Hiervoor wordenzowellaboratotiumtestenmetvissen[invivó] alsvoorditdoel
ontwikkelde in vitro-testenmetspeciaal
gekweektecellengedaan.Hetisook mogelijk
ominnatuurlijke vispopulaties biomarkers
vooroestrogèneeffecten tebepalen.Ineen
voorstudievoorLOES(Landelijk Onderzoek
oEstrogeneStoffen) zijndevoor-ennadelen
vaneenaantal in vitro-testenmetelkaar
vergeleken.Degemetenoestrogènepotentieis,
vergeleken metdeberekendeoestrogène
potentie,gebaseerd opgemeten chemische
concentraties vanenkeleverdachte(xeno)oestrogene stoffen.
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Ontregelingvangeslachtshormonen zou
eenserieuzebedreigingkunnen vormenvoor
devoortplanting endaarmeevoorhetvoortbestaanvansoorten.Doorhetwegvallenvan
diersoorten kunnen natuurlijke evenwichten
inkwetsbareecosystemenontregeld rakenen
ditkanopzijn beurtweerhet voortbestaan
vananderesoortenonderdrukzetten.De
beschikbarekennisover hormoonontregeling
isopditmoment nogzeerbeperkt.Zoisertot
nu toevrijwel uitsluitend aandacht besteed
aanhetchemischmetenvangehaltesvaneen
kleinaantalzogenoemde (xeno)-oestrogenen.
Waarschijnlijk nogmaareenfractie vande
potentiëleprobleemstoffen isookwerkelijk

onderzocht opoestrogènewerking.
Hetonderzoeknaar hormoonverstoring
metbehulpvaneffectmetingen kentverschillendeniveaus.Elkniveau vertegenwoordigd
eengraadvan(biologische)organisatievan
molecuul(stof) totecosysteem.Naarmate het
niveau hogerwordtneemtdevoorspellende
waardeendaarmeedeecologischerelevantie
toe.Anderzijds neemtdeverstoringdoor
andere(fysiologische enecologische) factoren
ooktoeendaarmeedemogelijkheid omeen
effect tekoppelenaaneenstof[groep)juistaf
(afb. 1).Alnaargelangdedoelstelling, kunnen
verschillende niveauswordeningezetvoot
effectmeting. Dekeuzewordtdaarbijin
belangrijke matebepaalddoordesoort informatiediemenwenst,hetbeschikbare budget
endetermijn waaropeenresultaatgewenstis.
Effectmetingen wordenbinnenLOES
ingezetmetverschillendedoelstellingen.De
oestrogènepotentievanmonsters uitverschillendemilieu matricesvanverschillendelocatiesworden bepaaldmet in vitro-testen. De
vergelijking vandezeresultaten metde
chemischvastgesteldeconcentratiesaan
(xeno)oestrogenesroffen zullen inzicht
verschaffen indeaanwezigheid van (xeno)oestrogenen endealdanniet corresponderendeoestrogènepotentieinhet watermilieu.
Hieruit kanmenonderandereafleiden ofer
nogverdernaaronbekende xeno-oestrogene
stoffen moetwordengezocht.
Metingen aannatuurlijke vispopulaties
moeten inzichtgeveninde daadwerkelijke
oestrogèneeffecten indeNederlandsewateren.Experimenten waatbijvissen,oplocatie
eninhetlab,wordenblootgesteldaanbiologischgezuiverdeeffluenten zullen informatie
verschaffen overdebijdrage vandezelozingen
aandeinhetveldwaargenomen effecten.
Principes van de in vitro-testen
Omeenindicatietekrijgen vandeoestrogènepotentievanstoffen inbepaaldemilieumatricesishetgebruikvanin vitro-testenzeer

