Het voorspellen vandegevoeligheid vanwaterorganismen
voor giftige stoffen

Inleiding
Voor het beoordelen van de risico's van
chemische stoffen voor ecosystemen
worden methoden toegepast die gebruik
maken van de verschillen in gevoeligheid
van soorten voor giftige stoffen. Met deze
methoden worden de ecotoxicologische
gegevens afkomstig van single-species
laboratoriumexperimenten omgerekend
naar voor het ecosysteem aanvaardbaar
geachte blootstellingsniveaus [1-3].
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Er zijn echter, door economische,
praktische en ethische redenen, van
slechts een beperkt aantal soorten
gegevens beschikbaar terwijl wein
principe alle soorten willen beschermen
[4]. Daarnaast ontbreekt de kennis voor
het maken van een onderbouwde keuze
van soorten die representatief zijn voor
het ecosysteem.
Tegen deze achtergrond werkt het RIVM
in samenwerking met anderen sinds twee
jaar aan een onderzoek dat gericht isop
de oorzaken van de verschillen in de
gevoeligheid van soorten voor giftige
stoffen. Ter illustratie van de verschillen
in gevoeligheid staan in tabel I toxiciteitsgegevens van drie stoffen voor enkele
waterorganismen weergegeven. Deze
gegevens tonen dat het verschil in
gevoeligheid tussen soorten sterk
afhankelijk is van de stof. Zo is bijvoorbeeld de muggelarve veel gevoeliger voor
cadmium dan de gup terwijl dit voor
pentachloorfenol juist andersom ligt. Het
RIVM-onderzoek beoogt antwoord te
geven op de vraag waarom de ene soort
gevoeliger is voor een bepaalde stof dan
een andere soort, om deze kennis
vervolgens te gebruiken voor het opstellen
van voorspellende modellen. Daartoe
wordt onderzocht welke biologische
eigenschappen correleren met

Samenvatting
Voor de beoordeling van het risico van giftige stoffen voor ecosystemen worden
methoden toegepast die zijn gebaseerd op de spreiding in de gevoeligheid van
soorten. Het RIVM verricht onderzoek naar de oorzaken van de variatie in
gevoeligheid tussen soorten.
Belangrijk hiervoor zijn de eigenschappen van de stof en verschillen in intrinsieke
biologische eigenschappen tussen organismen. Patronen in de gevoeligheid van
soorten en relevante biologische eigenschappen moeten worden opgespoord voor
de verklaring van de variatie tussen soorten. Als de verdeling van zulke
eigenschappen over een voldoende aantal soorten bekend is,kunnen voorspellende modellen opgesteld worden: Quantitative Species Sensitivity
Relationships (QSSR's). Deze modellen voorspellen de toxiciteit van nog niet
geteste combinaties van stoffen en soorten.
Voorspellende modellen en systematische kennis van gevoeligheidspatronen zijn
bruikbaar ter onderbouwing en verbetering van de risicobeoordeling van stoffen
voor ecosystemen.

toxicologische processen en de gevoeligheid van soorten.
Gebaseerd op relevante biologische eigenschappen kunnen deze modellen dan de
gevoeligheid van een soort voor giftige
stoffen voorspellen. Zulke voorspellende
modellen zijn bruikbaar ter onderbouwing
en verbetering van de risicobeoordeling
van stoffen.
Dit artikel gaat in op de variatie in
gevoeligheid van waterorganismen voor
giftige stoffen en beschrijft hoe voorspellingsrelaties ontwikkeld kunnen
worden en wat de mogelijke toepassingen
zijn.
Voorspellingsrelaties voor de toxiciteit
van stoffen
In de ecotoxicologie worden al modellen
gebruikt die de toxiciteit van een stof
schatten. Dit zijn de QSAR's (Quantitative
Structure Activity Relationships), gebaseerd
op de fysisch-chemische eigenschappen
van een stof. De QSAR's voorspellen de
toxiciteit van groepen van stoffen voor
slechts een zeer gering aantal soorten. De
behoefte aan zulke voorspellende
modellen is groot omdat van zo'n 95%van
alle bestaande stoffen geen toxiciteitsgegevens beschikbaar zijn.
Ook vanuit de optiek van de soorten is
weinig informatie beschikbaar. Van slechts
een zeer gering aantal soorten bestaan
toxiciteitsgegevens. Omdat wc in principe
alle soorten willen beschermen is hetvan
belang modellen te ontwikkelen diede
gevoeligheid van een willekeurige soort
voor een toxische stof voorspellen. Deze
biologische tegenhanger van de QSAR
noemen wij de Quantitative Species
Sensitivity Relationship (QSSR): de voorspellingsrelatie voor de gevoeligheid van
soorten voor een toxische stof, gebaseerd
op biologische eigenschappen vandie
soorten. Hen schematische weergave van

Afb. I -Schematische voorstellingvan desamenhang
tussen QSAR (QuantitativeStructureActivity
Relationship) enQSSR (Quantitative Species
Sensitivity Relationship) modellen inde ecotoxicologie.
Dematrixgeeft een verzameling toxiciteitsgegevens van
sloffen ensoorten weer.

de samenhang tussen beide modellen
staat weergegeven in afbeelding 1.
Verschillen in gevoeligheid tussen
soorten
Maat voor degevoeligheid
De gevoeligheid van een soort isde
respons van deze soort op blootstelling
aan een stof. De gevoeligheid wordt, naast
de eigenschappen van het organisme zelf,
bepaald door de blootstellingstijd, blootstellingsconcentratie en omgevingscondities. Om de gevoeligheid vast te
stellen wordt gewoonlijk de respons van
slechts enkele individuen, gedurende een
bepaalde tijd, onder bepaalde omgevingscondities, voor oplopende concentraties
van de stof bestudeerd. Het effect op de
voortplanting, groei of overleving wordt
gemeten in een toxiciteitstoets en uitgedrukt als een L(E)C 5 0 '- of NOEC 2 -
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waarde van de toxiciteit van de stof voor
een soort. Er bestaat geen eenduidige
maat voor degevoeligheid van een soort.
Echter, door de wijd verspreide acceptatie
van L(E)C 5 0 - of NOEC-waarden en het
veelvuldig voorkomen ervan in de
literatuur, gebruiken we deze waarden als
indicatie voor de gevoeligheid vaneen
soort.
Oorzaken van gevoeligheidsversehillen tussen
soorten
Twee factoren bepalen de variatie in de
toxiciteit: de eigenschappen van de stof en
de intrinsieke verschillen in het biologisch
functioneren van organismen. Door de
interactie van deze factoren zijn
verschillen in gevoeligheid tussen soorten
gerelateerd aan het type werkingsmechanisme van de toxicant. Wanneer
een toxische stof zeer elementaire
biologische processen beïnvloedt zullen de
verschillen in gevoeligheid tussen soorten
over het algemeen niet erg groot zijn [6].
Deze processen zijn namelijk voor vrijwel
alle organismen overeenkomstig. Men ziet
dit geïllustreerd voor de narcotische
werking van organische stoffen waarbij op
het functioneren van membranen wordt
ingegrepen [7].Zoals in tabel Ihet voorbeeld met aceton aangeeft, verschillen
soorten nauwelijks in hun gevoeligheid
voor dergelijke stoffen.
Er kunnen grote verschillen tussen
soorten bestaan in specifieke fysiologische
processen. Dit is mogelijk de reden voor
de grotere variatie tussen soorten inhun
gevoeligheid voor stoffen meteen
specifiek werkingsmechanisme, zoals
bijvoorbeeld veel bestrijdingsmiddelen [8].
Deze stoffen zijn vaak gericht ophet
ontregelen van een specifiek enzym of
hormoon.
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LABEL I- Toxiciteitsgegevens vanenkele aquatische soorten enstoffen. (Int: [13] en [201).
Toxiciteitsgegevens (LCS -, in mg/l!
Soortnaam

Cadmiumnitraat

Poecilia reticulata (gup)
Nemoura cinerea (steenvlieglarve)
Culex pipiens (muggelarve)
Lymnea stagnalis (poelslak!
Hydra oligactis (zoetwater poliep)
Daphnia pulex (watervlo)
Gammarus pulex (vlokreeft)

Aceton

15
49
2,1

0,85
0,38
34
0,56
0,73
2,0
0,70

9.600
10.300
17.000
7.000
13.500
8.800
6.000

l,d

1,6
0,14
0,08

biotransformatie, excretie en immobilisatie
van een giftige stof) bepaalt de
concentratie van de stof op de plaats waar
deze zijn toxische werking in het
organisme uitoefent, het doelwitweefsel of
doelwitorgaan. De toxicodynamiek betreft
het mechanisme van de toxische werking:
de aanwezigheid en de gevoeligheid van
het doelwit voor de stof. Onder de loep
bezien betreft het specifieke biochemische
veranderingen geïnduceerd door de
combinatie van de toxische stof met de
receptor.
De snelheid en het functioneren van de
toxicologische processen kunnen worden
gerelateerd aan biologische eigenschappen
van het organisme (zieafb. 2).Het vetgehalte, bijvoorbeeld, kan de fractie
immobiele en dus biologisch inactieve
toxicant bepalen; een oppervlaktestructuur
zoals een cuticula heeft invloed op de
snelheid van opname van bepaalde
stoffen; een mono-oxygenase enzym zorgt
voor de biotransformatie en kande

Pentachloorfenol

daaropvolgende uitscheiding van bepaalde
afbraakprodukten versnellen. Verschillen
in dergelijke biologische eigenschappen
tussen soorten kunnen een verklaring
geven voor de waargenomen variatie in de
gevoeligheid voor toxische stoffen. Zulke
eigenschappen hebben we zogenaamde
Sensitivity Determinant Traits (SDT's)
genoemd. Het zijn bij voorkeur eenvoudig
vast te stellen en kwantificeerbare eigenschappen van organismen. Alsde
verdeling van dergelijke biologische
eigenschappen over een voldoende aantal
soorten bekend is,kunnen in principe
voorspellende modellen worden
opgesteld.
Om de variatie in de gevoeligheid van
soorten te begrijpen is een grondige
kennis nodig van het werkingsmechanisme van stoffen enerzijds en de
daarvoor relevante biologische eigenschappen anderzijds. Een beperkt aantal
vergelijkende ecotoxicologische studies is
beschikbaar waarin verschillen in

Afb. 2- Toxicologischeprocessen die bijdragen aanhetiverkingsmechanisme vaneen stofen biologische
eigenschappen die mogelijk verschillen tussen soorten bepalen.
ORGANISME

MILIEU

• ^

De toxiciteitsgegevens in tabel I laten zien
dat het relatieve verschil in gevoeligheid
van twee soorten niet voor iedere stof
hetzelfde is.Er bestaat niet zoiets als'het
meest gevoelige organisme voor alle
stoffen' [5].Mogelijk zijn erwel
biologische eigenschappen aan te geven
die bepalen of een soort tot de gevoelige
soorten voor een bepaalde stof of stofgroep behoort.
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gevoeligheid tussen soorten gerelateerd
zijn aan de eigenschappen vandie
soorten. De meeste van deze studies
betreffen het vermogen van vissoorten om
bepaalde organische stoffen te
metaboliseren [bijv. 9, 10].Een veel
geringer aantal betreft ongewervelde
dieren. Een voorbeeld hiervan is de studie
van Fisher [11] die de structuur en het
functioneren van de membraan van
diverse soorten mariene diatomeeën in
verband bracht met opname en gevoeligheid voor PCB's. Dergelijke vergelijkende
studies zijn nodig en vormen de basis voor
de verklaring van gevoeligheidsverschillen
tussen soorten.
Verschillen in gevoeligheid tussen soorten
kunnen ook worden gerelateerd aanhun
onderlinge verwantschap. Soorten dieaan
elkaar verwant zijn hebben een grotendeels gemeenschappelijke evolutionaire
ontwikkeling doorgemaakt. Hierdoor is
het waarschijnlijk dat zij eigenschappen
gemeen hebben die belangrijk zijn voor de
gevoeligheid voor een stof waardoor zij
hierin weinig van elkaar verschillen.
De bijdrage van de verwantschap in de
variatie in gevoeligheid van soorten isnog
niet grondig onderzocht in deecotoxicologie. Er zijn enkele studies
gepubliceerd die aangeven dat, tenminste
in bepaalde groepen soorten en voor
bepaalde stoffen, verwante dier- en
plantesoorten een grote overeenkomst in
gevoeligheid voor toxische stoffen laten
zien [12-17].
De ontwikkeling van QSSR's
Er zijn twee benaderingen voor het
opstellen van QSSR's. In de ene
benadering wordt het toxicologische eindpunt zoals de L(E)C S 0 - of NOEC-waarde
gerelateerd aan SDT's van verschillende
soorten. Deze causaal-analytische
benadering verduidelijkt welke
biologische eigenschappen van belang zijn
voor het verschil in gevoeligheid voor een
bepaalde stof en hoe deze eigenschappen
zijn verspreid over grotere groepen van
soorten. In een hiervan afgeleide QSSR is
de SDTde verklarende variabele en het
toxicologisch eindpunt de respons
variabele. In zijn meest eenvoudige vorm
is een QSSR, net als een QSAR, een
lineaire regressievergelijking tussen éénof
meerdere SDT's en het toxicologisch
effect. Het is te verwachten dat door de
complexe interactie tussen de werking van
de stof en de eigenschappen vaneen
organisme de waargenomen verschillen in
gevoeligheid waarschijnlijk niet door
slechts één enkele SDT kunnen worden
verklaard. Waarschijnlijk zal een model
met meerdere SDT's een betere

verklaring van de gevoeligheid geven. Een
SDT kan mogelijk relevant zijn voor
meerdere stoffen, de QSSR beschrijft dan
de gevoeligheid van soorten voor een hele
groep van stoffen. Vergelijkende studies
naar toxicokinetische en toxicodynamische
processen vormen de basis van deze
benadering.
In de andere benadering worden
statistische technieken gebruikt om ineen
verzameling van soorten en toxiciteitsgegevens voor verschillende stoffen
patronen te herkennen. Met behulp van
ordinatie- en clustertechnieken kunnen
groepen van soorten worden aangeduid
die een overeenkomstig toxicologisch
profiel hebben. Hiervan afgeleide QSSRmodellen zijn gebaseerd op empirische
statistische analyses. De voorspellende
waarde van deze modellen zalop zich
gering zijn, maar vooruitgang inhet
QSSR-onderzoek zal naar verwachting
vooral geboekt worden door de integratie
van beide benaderingen: de gevonden
patronen kunnen mogelijk worden
geïnterpreteerd met de SDT's die uit de
mechanistische analyse van belang lijken
te zijn.
De verwantschap tussen soorten zoals tot
uiting komt in taxonomische classificaties
speelt een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van QSSR's. Omdat er maar
van een beperkt aantal soorten informatie
beschikbaar is,is het zeer waarschijnlijk
dat SDT's voor veel relevante soorten niet
bekend zijn. Daar waar SDT's correleren
met de taxonomische classificatie kunnen
mogelijk schattingen gemaakt worden van
SDT's voor grotere aantallen soorten.
Variatie in de gevoeligheid van
waterorganismen voor toxicanten:
eerste resultaten
De eerste resultaten van het QSSRonderzoek betreffen de analyse van de
variatie in gevoeligheid van waterorganismen voor toxische stoffen [18, 19].

De verdeling van EC 50 -waarden van
26 stoffen werd bestudeerd en gerelateerd
aan de taxonomische positie van in totaal
196 mariene en zoetwatersoorten.
De spreiding in de toxiciteit van
verschillende soorten voor een stof is
uitgedrukt als de ratio tussen het95%
percentiel en het 5%percentiel van de
verdeling van LC 50 's voor verschillende
soorten, de Sensitivity Ratio 95:5(SR 95:5 ).
Deze ratio geeft het verschil weer tussen
de gevoelige en minder gevoelige soorten
voor de stof: hoe groter de ratio hoe
groter de spreiding van LC 50 's voor deze
stof (zieafb. 3).Op soortgelijke wijze kan
de SR50:5 berekend worden. Deze geeft de
verhouding weer tussen de mediane
soorten en de meer gevoelige soorten.
De Sensitivity Ratio's van de stoffen in deze
studie staan in afbeelding 4.De lijn in de
afbeelding is theoretisch en geeft de
relatie tussen de SR95:5 en de SR50:5 weer
die overeenkomt met een symmetrische
verdeling van de toxiciteitsgegevens (log
[LC5()]) van de stof. Stoffen met een kleine
SR95.5 bleken, volgens de verwachting,
vooral narcotisch werkende stoffen te zijn.
Voor deze stoffen geldt dat de EC 50 's van
90% van de soorten minder dan een factor
10van elkaar verschillen. Een grote SR955
betrof vooral stoffen met een specifiek
werkingsmechanisme. De meeste stoffen
zijn dicht bij de lijn gesitueerd. Stoffen die
verder van deze lijn liggen hebben relatief
veel ongevoelige (bijv. pentachloorfenol
en DDT) of juist gevoelige soorten
(chroom, aniline, carbaryl, mexacarbaat en
parathion) in hun verzameling.
De relatie tussen taxonomische
classificatie en de gevoeligheid van
soorten werd onderzocht door de bijdrage
aan de variatie in gevoeligheid van de
taxonomische niveaus phylum en klasse te
berekenen met behulp vaneen
hiërarchische variantie-analyse. Voor 16
van de 26 stoffen bestaat een significante
(P < 0,1) relatie tussen het niveau van de

n
'T*

Afb. 3 - Verdeling van
toxiciteitsgegevens
(LCgQ's)van eenstof
voor soorten waaruit de
Sensitivity Ratio 95:5
(SR95.^) en de Sensitivity
Ratio 50:5 (SR5a:i)
berekend kunnen worden.

logLC50

SR 95:5
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Afb. 4 - Sensitivity Ratio 95:5 (SRçS:S) van 25 stoffen uitgezet tegen de Sensitivity Ratio 50:5 (SR5g:S). De theoretische relatie voor een symmetrische verdeling van
toxiciteitsgegevens van een stof is m de afbeelding weergegeven als een lijn.

klasse en de gevoeligheid. Dit suggereert
dat soorten die tot dezelfde klasse
behoren meer overeenkomen in gevoeligheid dan soorten die tot verschillende
klassen behoren. Ook blijkt dat er
aanzienlijke, significante, verschillen
kunnen bestaan tussen de klassen die tot
één phylum behoren (zie afb. 5). In de
verzameling beschikbare toxiciteitsgegevens waren niet voldoende gegevens
binnen lagere taxonomische groepen
beschikbaar (bijv. van verschillende
soorten binnen enkele families) om te
onderzoeken of deze relaties ook daar
aangetoond kunnen worden.
Zowel de Sensitivity Ratio als de analyse
van de rol van de taxonomische
classificatie zijn van belang voor de
ontwikkeling van QSSR's. Zij kunnen
worden gebruikt als hulpmiddel bij het
opsporen van patronen in de gevoeligheid
van soorten en om aanwijzingen te krijgen
over relevante biologische eigenschappen.
QSSR's en de risico-beoordeling van
stoffen
QSSR's zijn de logische tegenhanger van
QSAR's. Gecombineerd hebben deze
modellen de mogelijkheid de biologische
activiteit van stoffen en de gevoeligheid
van soorten te voorspellen. QSSR's
kunnen de gevoeligheid van niet-geteste
soorten voorspellen, geven aan wat de

Afb. 5 - Cadmium
toxiciteit (spreiding en
gemiddelde) van soorten
die tot verschillende
taxonomische klassen
behoren. Insecta,
Malacostraca,
Maxillopoda en
Phyllopoda zijn klassen
van het phylum
Arthropoda.
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gevoelige soorten in een ecosysteem zijn
en bij welk type verontreiniging zij onder
druk komen te staan. Daarnaast kan het
aantal verschillende soorten aangegeven
worden die in standaard toxiciteitsexperimenten getoetst moet worden om
het risico van een stof adequaat te
beoordelen. Om met dezelfde nauwkeurigheid veilige risicogrenzen voor
ecosystemen af te leiden kan voor stoffen
met een kleine spreiding in gevoeligheid
met een geringer aantal testsoorten
volstaan worden dan voor stoffen met een
grotere spreiding in gevoeligheid.
Voor de risicobeoordeling van stoffen
worden methoden toegepast die gebruik
maken van de spreiding in gevoeligheid
van soorten [1-3]. Er is echter nog
onvoldoende kennis van de oorzaken
hiervan. Dit bemoeilijkt de keuze van

Phyllopoda

soorten die representatief zijn voor het te
beschermen ecosysteem. Meer inzicht in
de factoren die een rol spelen bij de interspecifieke variatie in gevoeligheid biedt
mogelijkheid om een beter onderbouwde
set van soorten te selecteren voor het
afleiden van veilige waarden. Ook kan dit
inzicht de keuze van testsoorten voor
toxiciteitsexperimenten verbeteren.
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- Er is weinig informatie over de effecten
van chloriet en met name chloraat. Dit feit
en het concentratieniveau van deze stoffen
maken normstelling noodzakelijk. Toxicologisch onderzoek zal hiervoor nodig
zijn, ook omdat het niet aannemelijk is dat
de stoffen op korte termijn zullen worden
gesaneerd.
- Wanneer in de toekomst in Nederland
meer oppervlaktewater voor de drinkwaterproduktie zal worden ingezet zal de
betekenis van stoffen als chloriet en
chloraat alleen maar toenemen.
Verantwoording
Een woord van dank is verschuldigd aan
de drinkwaterbedrijven die toestemming
hebben verleend om monsters te nemen
en aan de RIVM-medewerkers die een
bijdrage aan dit onderzoek hebben
verleend.
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in drinking water. Discharge of chlorate and
chlorite to surface water should be banned if the
goal of the government and the water supply
association to produce drinking water with simple
technology has to be reached.
H 2 0 (26) 1993, nr. 23; 687
A. WIEEEA1SEN:
C h e m i c a l processes during transport of
groundwater; a p p l i c a t i o n s of P H R E E Q M and
PHREEQM-2D
Groundwater and the solids in contact with the
groundwater are chemically not inert. This implies
that a change in the water composition of
infiltrating water will cause reactions. Examples of
this are the reduction of nitrate by pyrite and
organic matter, the buffering of acid rain and the
adsorption and precipitation of heavy metals. T h e s e
processes can be calculated with a coupled
chemical transport model, such as P R H E E Q M and
P H R E E Q M - 2 D , where the geochemical model
P H R E E Q E has been coupled to a transport model.
The examples that are given show that these
models are very well capable of describing the
processes that occur in collumn experiments and in
the field. If these reactions are not included in the
calculations, the predictions will show a significant
error.
H 2 0 (26i 1993, nr. 23; 692
II.J. VAN M A M E R E N and E'. H. E. R. C L E M E N S :
T h e CUWVO-VI reference s e w e r s y s t e m in
practise
About one year ago the report 'Overstortingen uit
rioolstelsels en regenwalerlozingen' (Overflows
from sewersystems and stormwaters) of the subcomittee VI of the 'Coördinatiecommissie
Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater'
(CUWVO-VI) (Coordination committee for the
effectuation of the Netherland surface water
pollution act' was published. Some of the
recommandations suggested in the report were
adopted by Dutch Waterauthorities as new
requirements for legislation purposes for
(combined) sewer overflows on surface waters.
Especially the recommandation to compare the
calculated pollutional load from a sewer system
with a 'reference sewer system' has, in practise, not
worked out the way the authors of the report had in
mind. This reference sewer system, of which only
storage and pumping overcapacity are defined, can
be specified in several manners. T h e calculational
results of the various manners will differ, although
the 'reference systems' are all in line with the 'basic
effort' as recommended in the report.
In this paper a few possible methods to specify the
reference sewersystem in conjection with some
types of polution models for sewersystems and
annonlate them are described.
In order to contribute to the discussion on this very
theoretical subject, one of the discussed ways will
proposed as a better definition of the reference
sewersystem.

