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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
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receptor. Geen informatie wordt gegeven over
de activering ofremming van de receptor. In
de praktijk geven hierbij zowel acrieve(xeno)oestrogenen als anti-oestrogenen een positieve
respons.

meten inhetveld
indicator

In de 'yeast estrogen'-test (YES)meet men
de binding van een oestrogène stofaan een in
de celgebrachte humane oestrogeen-receptor
(degistcel heeft dezezelfniet) inclusiefde
activatie van deze receptor en her eveneens
ingebrachte reporter-gen. Dit geeft dus een
maat voor de stimulerende (agonistische)
werking van de (xeno)oestrogenen. Doordat de
gistcel een relatiefmoeilijk doorlaatbare
celwand heeft, passeren zowelgrotere moleculen alsvrij lipofiele moleculen niet of nauwelijks decelmembraan.Alsdeze dus in het
milieu-extract aanwezig zijn, zullen ze geen
respons geven in deze test.Voorzover bekend
geven stoffen met anti-oestrogene werking
geen verlaging van de respons.

ecologische
relevantie

&
toename 'ruis'

tijdsduur tot meetbaar effect

Ajb.i

Deecologischerelevantieentijdsduurtotdateenejfectgemetenkanwordenbijmetingvanbiologischeeffecteninhetveldopverschillendeniveausvanbiologischeorganisatie.Rechtsstaataangegevenopwelkniveau
invivo-en in vitro-testm uitgevoerdkunnenworden,lokaalqfin hetlabmetmateriaaluithetveld. Bijrisicobeoordelingwordtstapsgewijshet'voorzorg'-trajectgevolgd,terwijlvoorhetverklarenvandaadwerkelijk
waargenomenejfecten inhetveldhetomgekeerdetrajectwordtdoorlopen.

geschikt. De testen zijn snel, relatiefgoedkoop
en er is meestal maar weinig materiaal nodig.
In het vooronderzoek voor LOES (Belfroid
e.a., 1999a)zijn drie in wrro-testen toegepast:
de 'estrogenreceptor'-bindingstest (Schwartz
e.a., 1993),de 'yeast estrogen'-test (Routledge
e.a., 1996)en de 'chemical activated luciferase
gen expression'-test (Legier e.a., 1999a).In het
kader van een STOWA-onderzoek (Belfroid e.a.,
1999b)naar biomarkers voor oestrogeenactieve stoffen isbovendien de E-screen (Soto,
1995)toegepast. DeER-bindingstesten en Escreen zijn uitgevoerd aan deVrije Universiteit
Amsterdam; de ER-calux en YES-testen door
Wageningen Universiteit.
Degenoemde testen meten alle vier
verschillende aspecten van de effectketen van
een stofdie een celbinnenkomt en uiteindelijk tot oestrogène verstoring kunnen leiden.
Ter toelichting is in afbeelding 2het principe
van de werking van een (xeno)-oestrogene stof
beschreven. Wanneer (xeno)-oestrogene stoffen
de celmembraan passeren, kunnen deze
binden aan de oestrogeen-receptor in het cytosolvan de cel.Vervolgens kan de receptor
worden geactiveerd waarna een complex
ontstaat van twee beladen receptoren aan
elkaar.Dit complex migreert naar de celkern,
waar het bindt aan een specifiek stukje DNA,
het 'estrogen responsive element'(ERE).Bij het
'uitlezen' van DNA worden eiwitten gevormd
zoals in een normale reactie op oestrogène
hormonen in een vrouwtjesdier. Eénvan de
eiwitten diegevormd kunnen worden, isvitellogenine.Dit iseen dooier-eiwit dat van
nature alleen in de lever van vrouwelijke
vissen wordt aangemaakt, maar bij blootstel-

Inde'chemical activated luciferase gen
expression'-test (ER-CALUX)wordt ineen
humane borstkankercellijn ookhet heleproces
vanbinding aan dereceptor toten met deactivatievandegenengemeten.Ditgaat ookop
basisvan het ingebrachre reporter-gen, maar de
receptor zit van nature alin decel.Deresponsis
een resultante vanzoweloestrogèneen antioestrogeneactiviteit.Voorzover bekend passerenzowel hydrofiele alslipofiele stoffen zonder
probleem decelwand.Ditbetekent dat alle stof
fen die ineenextract aan decellen worden
aangeboden decelwandook daadwerkelijk

ling aan (xeno)-oestrogene stoffen uit het
omringende milieu ook door mannelijke
vissen kan worden geproduceerd. Het vormt
derhalve eengoede indicator voor oestrogène
effecten.
Deoestrogeen-receptor-bindingstest (ER)
geeft informatie over her binden van een stof
aan een uit cellengeïsoleerde oestrogeen-
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kunnen passeren.Ookkanerindecellen
omzetting vandestoffen plaatsvinden waardoor effecten vanmetabolieten (afbraakproducten)meegenieten kunnen worden.

diol, alsoestradiol
equivalenten (EEQ/s).
Zoalsverwacht isde
oestrogène potentie,
gemeten metde ERbindingstest, veel
hoger dandiegemeten metdeandere
testen. Ditkomt doordat stoffen niet zoals
bij levende systemen
een celwand hoeven te
passeren en binding
van anti-oestrogenen
op dezelfde wijze
bijdragen aanhet
signaal alsoestrogenen. De ER-CALUX
en deYES-test geven
resultaten teziendie

DeE-screen maakt gebruik vaneenborstkankercellijn dieoestrogenen in hetgroeimedium nodig heeft omtekunnen delen.
(Xeno)oestrogenen uiteen milieu-extract
zullen in principe dusookdecelgroei stimuleren.DeE-screen iseenrelatiefbewerkelijke in
vitro-test, omdat onder andere controles
moeten worden uitgevoerd opstoffen die
mogelijk degroei vandecellen remmen.
Niet indevoorstudie meegenomen maar
welinhetLOES-onderzoek Wordt ineen
nieuw ontwikkelde ia vitro-test de productie
van hetdooier-eiwit vitellogenine in celcultures vanvissenlevers bepaald door blootstelling
aan (xeno)-oestrogenen uit milieu-extracten.
Deze test isweliswaar (nog) moeilijk uitvoerbaar, maar devergelijkbaarheid metin vivotesten, eveneens uitgevoerd metvissen, wordt
hiermee eenvoudiger.

vrij goed overeenkomen, hoewel deresponsop
de laatste test watvaker onder dedetectielimietlag.
Doordat karakteristieken zoalsdetectielimiet, maximale inductiefactor en spteiding
nogal verschillen tussen de in vitrotesten is
ookdehoeveelheid monstermatetiaal,die
bewerkt moet worden, pertest stetk velschillend.Tabel 1 geeft eenoverzicht vande
hoeveelheden materiaal diegemiddeld nodig
zijn omdeoestrogène potentie goed te
kunnen bepalen. Indeze tabel istevensde
detectielimiet enbenodigde blootstellingsduur weergegeven.

Resultaten vooronderzoek
Omdat degenoemde vier m virro-testen
nog niet eerder toegepast waren opdegeselecteerde milieumonsters, moesten devoorbewerkingsmethoden vandemonsters nog
worden ontwikkeld. Waterige monsters
werden nafilteren over glasvezelfüters
geëxtraheerd meteen SDBXC-diskengeëlueerd metmethanol.Zwevend stof, sediment
en zuivelingsslib werden na vriesdrogen
geëxtraheerd ineen'accelerated solvent
extractor' metdichloormethaan/aceton (1:1).
Alleextracten werden uiteindelijk inDMSO
aan dein vitrotesten toegevoegd. Inhetvorige
artikel wastelezen welke locaties zijn bemonsterd.

Oestnujene potentie in afvalwater
Zoals inafbeelding 3tezien isverschiltde
oestrogène potentie vanhetafvalwater sterk
per monsterperiode. Voorgefiltreerd stedelijk
rioolwater ligt deoestrogène potentie inde
orde vangrootte van1 tot300pmol EEQ/1voor
ER-CALUXenYES.Deze waarde vandeoestrogène potentie isequivalent aan0,3totpong
i7ß-oestradiol/l.Voorde ER-bindingstest
bedroeg deze waarde 500tot 2500pmol EEQ/1.
In derwzi's vindt eenaanzienlijk reductie
plaats (meteenfactor tien tot 20),watresul-

Prestatiekarakteristieken van de m virrotesten
Allein vitro-testen bleken goed te kunnen
worden uitgevoerd metextracten vanalle
milieumonsters.Derespons vandeze tests
worden steeds uitgedtukt tenopzichte vanhet
natuurlijke oestrogène hormoon i7ß-oestra-

Tabel1:

Enkeleprestatickarakteristiekenenpermatrixde hoeveelheidbenodigdmateriaalvanvierin virro-tests.
ER-bmding

blootstellingsduut

3 uur

YES
3dagen

detectielimiet (pM)

oppervlaktewater(ml)
zwevendstof(g)
ruwrioolwater(ml)
effluent(ml)
zuiveringsslib(g)
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Aanwezigheidvanoestrogènepotentiemafvalwater,gemetenmetERCALUXinvijfrwzi/awzi'senindrierioolputten.HHDisruwrioolwatervan
woonwijk,RWZI1-3 zijnstedelijkenvzi's,AWZIAenBzijnindustriële
awzi'senINDCenDzijnlocatiesvoorrioolwatervannveeindustrieterreinen.

ER-CALUX

E-screen

ïdag

8 dagen

0,5

3,3

±950

60 - 250

6-30

15-90

± 1500

50 - 400

16-40

45 - 120

± 400

4-100

0,2 - 2,5

0,6-7,5

± 400

10 -100

o,9-9

3-18

± 150

5-40

0,5-4

1,5-12

teert in lageregehalten ineffluent indeorde
vangrootte van 1 tot30pmol EEQyoorERCALUXenYES.Deoesttogene potentie vanhet
gefiltteerde rioolwater vanaf industrieterreinen ligt met 1 tot75pmol EEQ/1 vootERCALUXenYESbeduidend lager danruwstedelijk rioolwater. Ookzuiveringsslib bevatnog
vrij veel oestrogène potentie.
Dezegemeten responsen vandein vitrotestcn zijn hoger danwordt berekend opbasis
van chemisch gemeten gehalten. Deze gehalten aanindividuele stoffen worden vermenigvuldigd metdetelatieve oestrogène potentie
(EEF)vandeze individuele stoffen, waarna alle
producten vandeafzonderlijke stoffen ineen
mengsel bijelkaar worden opgeteld. Afhankelijk vanhettype screeningstest alsmedede
matrix ishetpercentage vandeoestrogène
potentie, watvetklaard kanworden, wisselend.Zoisvoor heteffluent vaneen rwzi/awzi
het berekende percentage vanhet chemisch
verklaarde deelslechts 30procent vande
gemeten oestrogène potentie metde ERCALUX.Dit betekent dat70procent vande
gemeten oesttogene potentie waarschijnlijk
veroorzaakt wordt doof nogonbekende stoffen. Voor hetinfluent ishetchemisch te
verklaren deel eenfactot tweegroter.Een
belangtijk deel vandeze berekende oestrogène
potentie wotdt bepaald door de aanwezigheid
van deoestrogène hormonen.
Oestrogène potentie in oppervlaktewater
Ook inoppervlaktewatet enzwevend stof
blijkt deoestrogènepotentie tussende
bemonsteringslocaties sterk te kunnen
velschillen, maar ookdematrix waarin deze
voorkomt (zieafb. 4en5).In oppervlaktewater
isdeoestrogène potentie over het algemeen
laag:0,1tot 1,7pmol EEQ/1voorER-CALUXen
waarden tot4pmol EEQ/1 vootYES. Voor
zwevend stoflagdeoestrogène potentie tussen
0,1en2,5pmol EEQ/g droog materiaal. Bij
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Eijsden

Haringvet

Aanwezigheidvan oestrogènepotentiein oppervlaktewater opvierlocaties in
Nederland, gemeten metER-CALUX enYES.

Eijsden isdegemeten oestrogène potentie m
zowel de waterige als vaste fractie over het al
gemeen hoger dan bij de andere drie locaties.
Met de ER-bindingsassay zijn de gemeten
niveau's, indien deze boven de detectielimiet
uitkwamen, altijd veelhoger (tot 10pmol
EEQ/1 en 300pmol EEQ/gdroge stofvoor
respectievelijk de waterige fractie en zwevend
stof) dan gemeten met de YES ofER-CALUX.
Deberekende oestrogène potentie
uitgaande van de chemisch gemeten gehalten
van de individuele stoffen in oppervlaktewater
waren enkele factoren hoger dan de daadwerkelijkgemeten responsen met de in vitrotesten. Mogelijke vetklaring isdat de
chemisch gemeten gehalten van de diverse
stoffen in oppervlaktewater dicht tegen de
detectielimiet liggen, waardoor de onzekerheid in de berekende potentie vrij groot wordt.
Betekenis van de resultaten
Zoals uit het vooronderzoek blijkt zijn in
het Nedetlandse milieu stoffen aanwezig met
oestrogène potentie. Zelfs in rivierwater kon
soms een oestrogène potentie worden gemeten
die op het niveau lag van 1.1pmol EEQ/1
(equivalent aan 0,3ng lyß-oestradiol/l), het
niveau waarbij in het laboratorium met
oestrogène hormonen alszuivere stofisaangetoond dat bij mannelijke forellen vitellogenine
productie optreedt. Ofdit ook bij vissen in
deze rivieren opzal treden isnog niet bekend,
omdat niet precies bekend iswelke sroffen
deze oestrogène potentie vormen en ofzegoed
zullen worden opgenomen door vissen.
Daarom ishet van belang om naast in vitrotesten met extracten ook m wVo-experimenten
met dezelfde extracten en niet-geextraheerd
water uit te voeren. Een ecologisch relevantere
parameter iseen nadelig reproductie-effect op
lokaal levende vissen met effecten op de populatie.Dit ismethodisch echter vaak zeer moeilijk vast testellen. In het LOES-project zal
echtet een goede schatting kunnen worden
gemaakt van de risico's van de huidige niveaus
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Aanwezigheid van oestrogène potentie in zwevend stofop vier locaties in
Nederland, gemeten met ER-CALUX en YES.

aan (xenojoestrogene stoffen op de reptoductie
van vissen in Nederland. Tevens zal het de
mogelijkheid bieden voor nadere biologische
en ecologische validatie van de gebruikte
screeningstesten.
Devolgende validatiestappen zullen
worden uitgevoerd:
in virrorespons met extracten (ERCALUX,YES,vitellogenine inductie in
karpercellen),
in v/Vo-respons met extracten (transgene
zebravis).Zeer recentelijk iseen transgene
genetisch gemanipuleerde zebravis
onrwikkeld in respons vergelijkbaar met
de ER-CALUX.Hiermee kunnen in alle
levensstadia van de visde orgaanspecifieke
effecten van oesrrogeen-actieve stoffen
bepaald worden (Legier,2000),
in nVorespons met compleet water (lifecycletest met zebravis).Tijdens deze test
worden zebravissen gedurende een hele
levenscyclus bloot gesteld aan niet-geëxtraheerd water, waarbij de effecten op
het voortplantingssucces van deze dieren
en hun nakomelingen worden bekeken,
biomarker-effecten door in kooien uitgehangen vis(karpers en regenboogforel).
Gekeken zal worden naar de vitellogenine
inductie na dtie weken blootstelling.
Daarnaast zullen bepaalde inteelt-karpers,
waarvan de nakomelingen honderd
procent mannelijk ofhonderd procent
vrouwelijk zijn, lokaal worden uitgezet in
kooien ofblootgesteld onder laboratoriumomstandigheden. Dezedieren zijn zeer
geschikt om naast vitellogenine inductie
demate van interseksualiteit ten gevolge
van deaanwezigheid van oestrogeenactievestoffen te bepalen
en vitellogenine inductie, histologisch
onderzoek aan gonaden en afwijkingen
aan geslachtsverhoudingen bij lokaal in
het wild levende vissen.

Door de toenemende complexiteit wordt
het met toenemende ecologische relevantie
steeds moeilijker om derelatie met de
chemisch bepaalde gehaltes aan (xeno)-oestrogene stoffen vast te stellen.Door de chemischbiologische geïntegreerde benadering in het
LOES-project zal het echter mogelijk zijn na
ecologische validatie van de in v/rrotesten
voor bepaalde matrices een grenswaarde aan
tegeven,waaronder geen nadelige oestrogène
effecten te verwachten zijn. «
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