Blauwwieren en hun toxinen invoor drinkwaterproduktie
gebruikt oppervlaktewater

Inleiding
Veel van de Nederlandse oppervlaktewateren zijn door de hoge belasting met
nutriënten, sterk eutroof. Dat uit zich in
een opbloei van groenalgen en cyanobacteriën die ernstige hygiënische en
waterbeheersproblemen kunnen veroorzaken van oppervlaktewaterenen
opslagreservoirs.

Samenvatting
In de Nederlandse oppervlaktewateren wordt veelvuldig bloei van cyanobacteriën
waargenomen. In contrast met de algemeen heersende mening kunnen cyanobacteriën zich ook massaal ontwikkelen in rivierwater waarvan het fosfaatgehalte
kunstmatig sterk is gereduceerd, zoals inde Afgedamde Maas dat als doorstroombekken fungeert voor de NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. Door dit bedrijf is
de samenwerking met het Research Instituut Toxicologie van de Rijksuniversiteit
Utrecht het vrijkomen van fytotoxinen van Microcystis aeruginosa in water en hun
potentiële gevaar onderzocht met behulp van HPLC-analyses en muizen-assay.
Toxinen werden zowel in tracellulair als in het water aangetoond; toxinen 'lekken'
bij het afsterven van de cyanobacteriën in de waterfase. Een opvallend verschil
werd gemeten in de toxiciteit tussen M. aeruginosa afkomstig uit de Afgedamde
Maas en cyanobacteriën uit het Braassemermeer. Uit histopathologisch onderzoek
bleek dat de toxinen hepatoxisch van aard zijn.
Uit het onderzoek kon geconcludeerd worden dat de cyanobacteriën de
waterkwaliteit ongunstig kunnen beïnvloeden. Om de risico's te kunnen inschatten
van het steeds veelvuldiger voorkomen van excessieve hoeveelheden van cyanobacteriën in oppervlaktewater wordt gesteld dat verder ecotoxicologisch
onderzoek noodzakelijk is.
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om met behulp van gasvacuolen naar die
diepte te migreren waar een gunstig lichtklimaat bestaat. Bij zeer hoog doorzicht
van het water kunnen deze cyanobacteriën
zich zelfs terugtrekken inde bodem. Pr
wordt nu gekeken in hoeverre deze
eigenschappen de dominante aanwezigheid van M. aeruginosain de Andelse
Maas kunnen verklaren en met namein
de diepe grindgaten. Het lijkt erop dat
deze grindgaten als 'broedplaats' van
M. aeruginosafungeren, van waaruit enting
plaatsvindt naar het doorstroomgedeelte
van het Andelse Bekken.

doorgaans dan ook méér dan enkele
meters en het seizoengemiddelde chlorophylgehalte bedraagt ca. 20 //g/l.
Opvallend is echter dat ten opzichte van
het onbehandelde Maaswater, het
relatieve aandeel van de cyanobacteriën
van de totale algensamenstelling toeneemt
(afb. 1).
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Terugdringing van de fosfaatbelasting van
het oppervlaktewater [7] en verlaging van
de fosfaatconcentratie door middel van
ijzer-III complexering gelden alsde
belangrijkste beleidsmaatregelen omde
algenbloei tegen tegaan. De Duinwaterleiding van 's-Gravenhage reduceert sinds
1976 het fosfaatgehalte van het Maaswater in hei Andelse Bekken met ruim
90% tot gemiddeld ca. 30 fig/l PPO,,.
Op deze wijze wordt met succesde
vorming van excessieve algengroei voorkomen [14]. Het doorzicht van het water is

Zowel in water met een hoge als een lage
algenbiomassa blijken cyanobacteriën
dominant voor te kunnen komen. Dit zou
gerelateerd kunnen zijn met het aanpassingsvermogen van deze microorganismen aan verschillen in lichtintensiteit. Bij lage lichtintensiteit zijn
cyanobacteriën in het voordeel op groenwieren. Bij hogere lichtintensiteit ontwikkelen zich kolonies die voor
beschaduwing zorg kunnen dragen.
Tevens is Mycrocystisaeruginosain staat

Om een indruk te krijgen van de risico's
van de aanwezigheid van At aeruginosa, is
in 1985 een inleidend onderzoek verricht
naar de toxiciteit van enkele Microcysüsextracten. Hierbij werd een grote variatie
waargenomen tussen verschillende

Afb. !-Deverdeling van enkelegroepen vanplankioninhelwalervan deMaasbij Hemden(A) enindeAfgedamde Maas
bij Jeinlaatvan liet lage drukpompstation teAndcl (B) in1985.
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monsters M. aeruginosa.De mogelijkheid
dat toxinen bij afsterven van de blauwwieren vrijkomen in de waterfase [2],was
voor DWL 's-Gravenhage reden om de
toxiciteit van deze organismen en het vrijkomen van de toxinen in het oppervlaktewater nader te onderzoeken. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek
worden in deze publikatie behandeld.
Er is aangetoond dat de toxinen
geproduceerd door M. aeruginosa zowel in
de blauwwieren als in het water aantoonbaar zijn en de minimaal letale dosis
hiervan voor muizen is bepaald. Daarnaast
is gekeken of de toxinen ook op een
andere manier dan met behulp van proefdieren zowel kwalitatief als kwantitatief
aan te tonen zijn. Hiervoor is met name
gebruik gemaakt van een HPLC-techniek,
waarmee is aangetoond dat de onderzochte M. aeruginosauit de Andelse Maas
twee toxinen bevat. Door middel van
algemeen histopathologisch onderzoek is
getracht enig inzicht te krijgen in het
werkingsschema van de toxinen. Tevens
worden aanbevelingen gegeven voor
verder onderzoek naar de mogelijke blootstelling aan blauwwierentoxinen zowel via
oppervlaktewater als via drinkwater en de
eventuele risico's hiervan voor de gezondheid van mensen en dieren.
Materiaal en methoden
Algen
Algenmonsters uit de Afgedamde Maas en
de Braassemermeer werden verkregen
door de in het epilimnion drijvende algen
door een planktonnet van 30 /urnaf te
filtreren. Uit microscopisch onderzoek
bleek dat het monster uit grindgat 1van
de Afgedamde Maas, genomen op
21-9-'87, bestond uit M. aeruginosa met
slechts enkele procenten Alphanizomenon
flos-aqua. Het monster genomen op
29-10-'87 uit de Braassemermeer bevatte
uitsluitend .11. aeruginosa. In het
laboratorium werden de algen van de
Afgedamde Maas in een decanteerfles van
20 liter bewaard (afb. 2), bij een
temperatuur van 19 ± 1°C en een lichtintensiteit van 200 jUE.rrr—sec.-1 met een
licht/donker periode van 12/12 uur.
Alleen bij bemonstering van de algen en
het water werd gedurende enkele minuten
flink belucht, waardoor algen en water
gemengd werden. Dit mengsel bevatte
24,0 g versgewicht algen per liter, hetgeen
overeenkomt met 1,5 g droog-gewicht. Er
werd tweemaal per week ± 1 , 1 liter van
het algen/water-mengsel afgetapt en via
een Whatman GF/C filter werden algen
en water van elkaar gescheiden. De algen
werden gevriesdroogd en daarna bewaard
in de koelkast, om later gebruikt te

werden verder behandeld als bij het
monster Afgedamde Maas.
Bio-assay
Voor de bepaling van de acute toxiciteit
werd gebruik gemaakt van BALB/c
muizen, met een gewicht van 17,5-23,5 g,
geleverd door het Centraal Proefdier
Bedrijf, TNO, Zeist. De belasting vond
plaats door de te testen stoffen, opgelost
in 1ml steriele NaCl 0,9% intra
peritoneaal (i.p.; in de buikholte) te
spuiten. Er werden methanol/butanolextracten, NaCl-extracten van gevriesdroogde, gemalen algen en suspensies van
gevriesdroogde, gemalen algen getest. Op
deze manier konden de invloeden van de
verschillende extracties op de toxiciteit
bepaald worden. De bio-assay werd
tevens uitgevoerd met 1ml gefiltreerd
water van enkele monsterdagen.

Afb. 2 - Decanteerfles met eeninhoudvan20 liter
waarinM. aeruginosa m hetlaboratorium bewaard
werd. lir zijn mogelijkheden voormonsternamc aan
zoweldeboven-ah deonderzijde enerzijn mogelijkheden omtebeluchten entt roereu.

worden voor bio-assay, HPLC-analyse en
spectrofotometrie. Van het fikraat werd
0,5 liter gebruikt voor stikstof- en koolstofanalyses, 0,5 liter voor HPLC-analyse
en 0,1 liter voor bio-assay en spectrofotometrie.
Het monster uit de Braassemermeer
bevatte ongeveer tienmaal zoveel algen als
het monster uit de Afgedamde Maas. Het
werd 24 uur per dag in het donker en
zonder beluchting bewaard. Het water in
de fles bestond bij dit monster uit
gedemineraliseerd water. Door de grote
hoeveelheid algen was het niet mogelijk
een homogeen algen/water-monster te
nemen, zodat nu twee aparte monsters
getrokken werden. Het water onder de
drijflaag algen werd met behulp van een
magnetische roervlo voorzichtig gemengd,
zodanig dat de scheiding tussen water en
de daarop drijvende algen behouden
bleef. Daarna werd uit een kraan onder in
de fles 1,1 liter water afgetapt, dat vervolgens over een Whatman GF/C filter
gefiltreerd werd. Boven uit de fles werd
met behulp van een slangetje een monster
van de algen gezogen. Na elke monstername werd de fles weer bijgevuld met
1,1 liter gedemineraliseerd water.
De genomen algen en watermonsters

De muizen werden na het intra
peritoneaal spuiten gedurende 4 uur
geobserveerd en de overlevingstijd na
injectie werd genoteerd. Overlevende
muizen werden gedurende 4 dagen tweemaal daags gecontroleerd, waarna alle
muizen afgemaakt werden door middel
van cervicale dislocatie. Alle muizen
werden onderworpen aan een algemeen
pathologisch onderzoek. Het lichaamsgewicht werd bepaald, en ook het gewicht
van lever en milt. Deze organen werden
tevens doorgevoerd voor microscopisch
onderzoek.
HPLC-analyse van de M. aeruginosa
toxinen
Voor de bepaling van de phyeotoxinen
met behulp van de HPLC-analyse werd,
evenals voor een deel van het bio-assay
werk, een extractie uitgevoerd.
Hiertoe werd 100 mg gevriesdroogde
Af. aeruginosagedurende minimaal 16 uur
geëxtraheerd bij 4 °C in 20 ml van een
methanol-butanol-watermengsel
(20:5:75). Dit monster werd gecentrifugeerd gedurende 15 minuten bij 22.000
g, waarna het supernatant afgepipetteerd
werd. Het supernatant werd met behulp
van een rotatieverdamper ingedampt tot
het halve volume, waaruit de methanol en
de butanol verdwenen. Het monster werd
vervolgens over een C 18 SPEZ kolom
(J.T. Baker) geleid. Deze kolom werd met
3 x 3 ml methanol gespoeld en het
monster werd ingedampt met behulp van
een stikstofstroom. In geval van extractie
voor de bio-assay werd het droge monster
opgelost in NaCl 0,9%. Was het monster
bestemd voor HPLC-doeleinden, dan
werd het opgelost in een mengsel van
26% acetonitril en 74% 10 mM
ammoniumacetaat. Deze monsters werden
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vertegenwoordigen zijn de verschillende
pieken gescheiden opgevangen. Voor het
verwijderen van het HPLC-loopmiddel
(acetonitril en ammoniumacetaat) werden
deze monsters gevriesdroogd. Het pellet
werd opgelost in NaCl 0,9%en hiermee
werden bio-assay proeven uitgevoerd.

bewaard bij - 2 5 °C.De bij de HPLC
gebruikte condities waren als volgt:
voorkolom : Chrompack Guard Column
Silica
kolom
: Chromsep Lochrosorb RP18
loopmiddel: 26%acetonitril, 74% 10m M
ammoniumacetaat
flow
: 0,8 ml/min.
detectie
: 240 nm

Spectrofotometrie
Zowel van de watermonsters als van een
extract van de algen (algen fijngewreven
in bidest en afgecentrifugeerd bij
5400 rpm) werd de absorptie van de golflengten tussen 460 en 860 nm bepaald.
Op deze manier is gepoogd een inzicht te
krijgen in het eventueel afsterven van de
algen, daar bij het afsterven een toename
van de chlorofylpiek (ca.670nm) en de
fycocyaninepiek (ca.620 nm) in de waterfase te verwachten is.

Er van uitgaande dat het toxine bij
afsterven van de algen vrijkomt in het
water, werd bij elke monstername 0,5 liter
water geprepareerd voor de HPLC. Het
water werd in porties van ± 100 ml over
de SPE-kolommen geleid, waarna telkens
gespoeld werd met 3 ml methanol. Na het
laatste portie van 100ml werd gespoeld
met 3 x3 ml methanol. De monsters
werden samengevoegd en ingedampt
onder stikstof. Behandeling van deze
watermonsters was verder gelijk aan de
behandeling van de algenmonsters.
Om te kunnen bepalen welke pieken in
het HPLC-diagram een toxische stof

Stikstof- en koolstofanalyses
Van de watermonsters werden het
ammoniak (NHj), nitraat (NO3),
organisch stikstof (Kj-N) en totaal

organisch koolstof (TOC) gehalte bepaald.
Dit om te kunnen vervolgen hoe bij een
eventueel afsterven van de algen deze
stoffen vrijkomen in het water.
Resultaten
De acutetoxiciteitvan M. aeruginosa uitde
A/gedamde Maas
De muizen die belast werden met een
letale dosis M. aeruginosawerden na
ongeveer 15 minuten lethargisch, kromden de rug en kregen een uitstaande
vacht. Vervolgens werd de ademhaling
trager en dieper, lagen de muizen op hun
buik en als er gelopen werd gebeurde dit
met wijd openstaande, slepende achterpoten. Soms werden ogenschijnlijk
ongecontroleerde 'sprongen' gemaakt.
In de laatste fase werd de ademhaling zeer
traag en oppervlakkig, lagen de muizen op
hun zij en vertoonden zo nu en dan stuiptrekkingen, totdat de dood intrad. Tijdens
deze gehele periode waren de ogen, oren
en staart van de muizen erg bleek. Sterfte
trad op tussen 1en 4 uur na de toediening

Ajb. 3- Gehalten vanorganisch koolstof (TOC), ammoniak (NH%), nitraat(NOj) enorganisch stikstof(Kj-N) vanhetwateruitdedeeanteerfles inde tijd.
NH J
O.C.
(mg/l)

(mg/l)
'30

50
40
30
20
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24
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DAGEN
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Kj-N
(mg/l)

(mg/l)

r\
6

6

32
36
DAGEN

32

36
DAGEN
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Lichtmicroscopische foto's van een eoiurolelever van een muis en van een lever van een muis die binnen vier uur na intra-peritoneaal toediening van een
letale dosis (2,5 ing d.w.) M. aeruginosa gestorven is. Vergroting 248 x.

van de algen. Bij sectie was de lever van
de muizen sterk vergroot en donkerrood
van kleur. De minimaal letale dosis
(MLD) van M. aeruginosabij parenterale
toediening bij de muis blijkt bij alle drie
de gebruikte toedieningsvormen ongeveer
even groot te zijn, namelijk 1,1 mg/muis
bij de NaCl- en bij de butanolextracten en
1,2 mg/muis bij de suspensies. De dosisresponscurve verliep erg steil; de muizen
die met het butanolextract van 1,1 mg
Af. aeruginosa belast werden, stierven
hieraan, terwijl een belasting met 1,0 mg
overleefd werd.
Het relatief levergewicht van de muizen
die binnen 4 uur aan de belasting doodgingen blijkt 8,11 ± 0,45 te zijn, terwijl dit
bij de controlemuizen 5,12 ± 0,36 is.
Bij muizen die de belasting overleefden
en na 5 dagen afgemaakt werden, is dit
gewicht gereduceerd tot 5,64 ± 0,36.
De relatieve miltgewichten blijken bij de
Afb. 4 - Spcctrofotometnscli bepaalde absorptie van het
water uit de dccanteerflcs op dag 1, 3, 7 en 10.
Duidelijk is de toename van het ehlorofyl- enjyeoeyaniiiegehaltc waar te nemen op dag 3, die m de
daarop volgende dagen weer verdwijnt.
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Afb. 5 - HPl.C-diagram van een extract van M aeruginosa uit deAndelse Maas waarin de verdeling m verschillendefracties isweergegeven. Kolom Lichrosorb RP18; detectie 240 nm; range 0,64 absorption unitsfull scale.

subletaal belaste muizen, die na vijf dagen
werden afgemaakt, 0,77 + 0,26 te zijn.
Ten opzichte van de controlemuizen, met
een relatief miltgewicht van 0,59 ± 0,02,
blijkt dit een duidelijke toename te zijn.
De muizen die binnen vier uur stierven
hadden een relatief miltgewicht van 0,52
± 0,04, iets lager dan bij de controlemuizen.

ABSORPTIE

Dag 3

-

3-

Histologie
De histologische preparaten van de lever
tonen bij de muizen die een letate dosis
M. aeruginosakregen, een ophoping van
bloed in de lever, die lijkt te ontstaan door
een stagnatie van de bloedstroom,
beginnend bij de centrale venen en zich
uitbreidend in de richting van de portale
gebieden (foto 2). Binnen de hepatocyten
lijken ophoping van vocht en een
vergroting van de kernen waar te nemen.
Bij muizen die vijf dagen na de belasting
werden afgemaakt, zijn deze verschijnselen niet meer waar te nemen. Het
microscopisch beeld van de milt geeft bij

muizen die subletale doseringen kregen
en na vijf dagen werden afgemaakt, de
indruk van een toename in het aantal
erythroblasten in de rode pulpa.
De decompositie van M. aeruginosa uit
de Andelse Maas
Om te kunnen vervolgen op welk tijdstip
de blauwwieren in de decanteerflessen
afstierven, is gedurende vijf weken het
Organisch Koolstof (OC), NH, + , N O r ,
organisch gebonden stikstof (Kj-N),
ehlorofyl en fycocyaninegehalte van het
water bepaald.
De wateranalyses laten zien dat tussen
dag 0 en dag 3 een stijging optreedt van
het OC-gehalte (afb. 3a), gevolgd door
een toename van N H j (aft. 3b) en pas in
een later stadium een toename van NO3
(afb. 3c). Dit duidt er op dat in de eerste
dagen na het inzetten van de proef sterfte
optreedt in de Af. aerugiuosa-popuhtie, die
visueel niet is waar te nemen. Tevens is in
deze periode een rottingsgeur waar te
nemen. Vervolgens nemen in dezelfde
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Afb. à-HPLC-diagrammen van hetwateruildedceanteerflcs opdag0 (A) enop Jag3 (B). KolomChromsphere C18;detectie bij240nm;
range 0,64 absorption unitsfull scale. Fractie 3 enfractie5geven deposities van detoxinepiekeu aan.

chronologische volgorde als bij de
toename, het OC-, het NHJ- en het NO3gehalte weer af. Ook de rottingsgeur is na
de eerste twee weken sterk verminderd.
De toename van de organisch gebonden
stikstof (Kj-N) vanaf dag 10 (afb. 3d)
duidt op een toename van microorganismen die bij het scheiden van algen
en water niet achterblijven op het fütreerpapier. Het afsterven van een deel van de
wieren in het begin van de proef is ook in
de resultaten van de spectrofotometrische
bepalingen terug te vinden (afb. 4).
Op dag 3 is een duidelijke toename in
chlorofyl- en fycocyaninegehalte van het
water waar te nemen. Daarna nemen
beide waarden weer af, waarbij fycocyanine sneller verdwijnt dan chlorofyl.
HPLC-analyses van M. aeruginosa uit
de Afgedamde Maas
De HPLC-diagrammen van de algenextracten geven een aantal duidelijke
pieken te zien. Worden deze pieken in
verschillende fracties ingedeeld (afb. 5) en
gescheiden opgevangen, dan blijken de
pieken drie en vijf bij gebruik in de bioassay een toxine te representeren. Fractie
drie is het toxine dat verantwoordelijk is
voor het bekende ziektebeeld met sterfte
na 1tot 4 uur bij een belasting met
M. aeruginosa. Fractie vijf echter blijkt
eveneens toxisch te zijn, met dezelfde
verschijnselen als fractie drie, in dit geval
echter pas na 48 uur en bij beduidend
hogere concentraties. Het monster Andelse Maas bevat dus twee hepatotoxische
stoffen, met verschillende retentietijden
op de HPLC en verschillende tijden
waarin sterfte optreedt.
De HPLC-diagrammen van de watermonsters geven kleine maar goed te
onderscheiden pieken op de plaatsen waar
blijkens de fractioneringsresultaten de
beide toxinen gelokaliseerd zijn (afb. 6a).
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Afb. 7-HPLC-diagram van eem extract vanM. aeruginosa uitde Braassemermeer. Kolom l.ichrosorb RP18;
detectie 240 nm;range 0,08absorption unitsfullscale.

Op dag 3 geeft het chromatogram pieken
die duidelijk groter zijn dan op de andere
dagen (afb. 6b). Het blijkt dus dat bij het
afsterven van een deel van de algen de
toxinen terug te vinden zijn in het water.
De concentraties van de toxinen zijn
echter zo laag dat ze in de bio-assay geen
sterfte geven. Wel zijn ziekteverschijnselen die typerend zijn voor een vergiftiging van het M. aeruginosa-toxine waar
te nemen. Na verloop van tijd treedt
echter weer herstel op.
Monster algen uit de Braassemermeer
De algen van het monster Braassemermeer geven bij HPLC-analyse een geheel
ander diagram te zien (afb. 7) dan het
algenmonster van de Afgedamde Maas
(afb. 5). Ondanks een vergroting van de
schaal op de x-as (a.u.f.s. 0,08 in aft. 7 in
plaats van a.u.f.s. 0,64 in afb. 5) blijken op
de plaatsen waar in aft. 5 de toxische
fracties weergegeven zijn, in aft. 7 geen
pieken in het HPLC-diagram voor te
komen. Dit duidt er op dat de in

M. aeruginosauit de Afgedamde Maas
gevonden toxinen, niet in Af. aeruginosa uit
de Braassemermeer aanwezig is.
Ook bij de uitgevoerde bio-assay proeven
blijkt dat het gezochte hepatotoxine in
deze M. aeruginosa-stam niet aanwezig is.
Wel treedt sterfte op bij de ingespoten
muizen, maar het ziektebeeld is geheel
anders. Evenals de muizen die ingespoten
werden met M. aeruginosauit de
Afgedamde Maas vertoonden deze
muizen kort na inspuiting een uitstaande
vacht en werden lethargisch. De ogen
werden geknepen en er was dermate veel
pusachtige afscheiding uit de ogen dat ze
in sommige gevallen open gewassen
moesten worden omdat ze dicht kleefden.
Ook kregen de muizen diarree. De voor
M. aeruginosa uit de Afgedamde Maas
typerende verschijnselen als ongecontroleerde schokken en sprongen en de verlammingsverschijnselen aan het achterlijf
werden niet waargenomen. De tijd tussen
inspuiten en sterven bedroeg bij M. aeruginosauit de Braassemermeer ± 20 uur en
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sterfte trad op bij muizen die 5 tot 10 mg
algen ingespoten hadden gekregen. Bij
sectie bleken geen bijzonderheden waar te
nemen en ook de voor het hepatotoxine
karakteristieke toename van het relatie
levergewicht ontbrak. Blijkbaar bevat deze
M. aeruginosa-stam uit de Braassemermeer
wel een toxine, maar gezien de afwijkende
verschijnselen moet geconcludeerd
worden dat het hier niet een hepatotoxine
betreft, zoals door ons in het monster uit
de Afgedamde Maas werd aangetoond.
Discussie
De toxiciteit van het M. aeruginosamonster uit de Afgedamde Maas, met een
Minimaal Letale Dosis (MLD) van
1,1 mg/muis, is goed vergelijkbaar met
waarden uit de literatuur, waar M L D waarden voor toxische M. aeruginosastammen van 0,125 tot 24,9 mg/muis
gevonden worden [2,9, 19, 24,25].
Sterfte binnen 4 uur wordt gewoonlijk
aangehouden als grens voor sterfte als
gevolg van het hepatotoxine in M. aeruginosa. Sterfte optredend na 4 uur wordt
toegeschreven aan de zogenaamde 'Slow
Death Factor' (SDF) [19]. Over de aard
van deze SDF bestaat geen duidelijkheid,
hij wordt echter wel toegeschreven aan
toxineproduktie door de algen begeleidende bacteriën. De fractie vijf van de door
ons uitgevoerde HPLC-fractionering blijkt
dodelijk te zijn na ± 48 uur. Hierbij treden
echter dezelfde ziekteverschijnselen en
toename in relatief levergewicht op als bij
de gevonden factor drie. Het is deze
fractie drie die bij toediening van een
compleet extract verantwoordelijk is voor
de sterfte binnen 4 uur. De identieke
werking van de fracties drie en vijf uit het
Afgedamde-Maasmonster doet vermoeden dat hier sprake is van twee toxinen
die beide door de alg geproduceerd
worden. Ook in de literatuur is sprake van
M. aerugmosa-siammen die meerdere
toxinen produceren [3,5]. De toxische
werking van het Braassemermeermonster
zou eveneens toegeschreven kunnen
worden aan een SDF. De ziekteverschijnselen van dit toxine zijn echter geheel
anders en ook de karakteristieke toename
in relatief levergewicht treedt hier niet op.
Hier is dus geen sprake van een door de
cyanobacteriën geproduceerd hepatotoxine maar mogelijk van een door een
begeleidende bacterie geproduceerd
toxine [19].
Doordat het Afgedamde-Maasmonster
tijdens de proefperiode niet afgestorven is,
is het water nooit zo toxisch geweest dat
het na parenterale toediening sterfte bij
muizen veroorzaakte. In de eerste dagen
van de proefperiode blijkt echter, op

grond van gegevens van OC- en N-analyse en spectrofotometrie, wel een kleine,
visueel niet waarneembare sterfte opgetreden te zijn. Dit resulteerde in een
toename van de pieken van de fracties
drie en vijf in het HPLC-diagram. Dit laat
ten eerste zien dat het toxine bij afsterven
in het water aan te tonen is. Dit zou bij
massale sterfte tot hoge concentraties
toxine in het water kunnen leiden. Ten
tweede blijkt hieruit dat met behulp van
de gebruikte HPLC-methode kleine
veranderingen in de toxineconcentratie,
ook op subletaal niveau, zowel kwalitatief
als kwantitatief aantoonbaar zijn. Met deze
HPLC-methode wordt dan ook voorzien
in een, volgens een onlangs verschenen
RIVM-rapport [15] 'dringende behoefte
aan passende kwalitatieve en kwantitatieve chemische analyses van de door
cyanobacteriën geproduceerde toxinen'.
Door het uitbreiden van de hier gebruikte
HPLC-methode tot preparatieve HPLC is
het mogelijk de toxinen te zuiveren. Is op
deze manier eenmaal een zuiver toxine
geïsoleerd, dan geeft dit de mogelijkheid
zowel gehele proefdieren (in vivo) als
geïsoleerde cellen (in vitro), te gebruiken
bij het zoeken naar het werkingsmechanisme van de toxinen. Hierover
bestaat nog veel onduidelijkheid. Bij de
intoxicatie zijn de vergroting van de lever
en de ophoping van bloed in dit orgaan
zeer duidelijk, waardoor algemeen
gesproken wordt van een hepatotoxine.
De exacte werking van deze toxinen is
echter nog niet duidelijk. Fr worden zowel
verschillende effecten op de lever [1,21,
22], als effecten op het bloed waargenomen [6, 23], die door de respectieve
auteurs als belangrijkste oorzaak van de
toxiciteit aangemerkt worden.
De microscopische preparaten van de
muizenlevers uit de door ons uitgevoerde
toxiciteitstesten laten heel duidelijk de
ophoping van bloed tussen de levercellen
(hepatocyten) zien. Aantasting van de
hepatocyten zelf beperkt zich echter tot
vochtophoping en vergroting van celkernen. Bij de muizen die met een niet
dodelijke (subletale) dosis belast zijn, zijn
vijf dagen na het toedienen van de toxinen
geen afwijkingen aan de lever waar te
nemen. In de milten van deze subletaal
belaste dieren is echter een toename in
het aantal erythroblasten (voorlopers van
de rode bloedcellen) te zien, wat duidt op
een verhoogde aanmaak van rode bloedcellen (erythrocyten). Ook aan de hand
van dit onderzoek valt dus niet te zeggen
waarop de dodelijke werking van de
toxinen berust.
Met de hier gebruikte HPLC-methode is
het mogelijk toxicologisch onderzoek te

doen zonder gebruik te maken van proefdieren voor de bepaling van de toxiciteit.
Op ecologisch terrein kan hiermee, in
navolging van Van der Westhuizen etal
[24, 25,26], onderzoek gedaan worden
naar de produktie van toxinen onder
invloed van een aantal milieufactoren.
Gezien de variabiliteit van M. aeruginosa,
die onder verschillende omstandigheden
grote verschillen in toxiciteit laat zien, is
het van belang inzicht te krijgen in dit
gedrag onder de in Nederland heersende
omstandigheden. Fen andere interessante
richting in het ecologisch onderzoek is die
naar de invloed van M. aeruginosa op
andere organismen. De consumptie door
en de toxiciteit van cyanobacteriën voor
daphnia's lijken afhankelijk te zijn van
zowel de vorm waarin de cyanobacteriën
voorkomen als van de toxinenproduktie.
In verband met de partikelgrootte zijn
alleen losse cellen voor daphnia's te
verwerken; kolonies worden daarom niet
gegeten [8[. Bij gebruik van verschillende
unicellulaire, toxinen producerende
cultures van Microcystisaeruginosa werden
drie verschillende reacties van Daphnia
magna waargenomen [20]:
1. Microcystis werd niet gegeten
2. Microcystiswerd gegeten maar had
geen toxisch effect
3. Microcystis werd gegeten en was
toxisch voor de daphnia's.
Al deze gebruikte M. aerugmosa-svammen
bleken bij toxiciteitstesten op muizen
toxinen te bevatten. Hieruit blijkt dat de
toxiciteit voor daphnia's van andere
factoren afhangt dan de toxiciteit voor
muizen. Tevens is gebleken dat de mate
waarin Af. aeruginosagegeten wordt en
toxisch is voor daphnia's, afhankelijk is
van de verhouding waarin microcystis voorkomt ten opzichte van de aanwezige niettoxische algen [17, 18]. Mogelijk kunnen
daphnia's door een selectieve predatie ook
invloed hebben op de verhouding waarin
de verschillende algen en cyanobacteriën
in het oppervlaktewater voorkomen.
Ook andere organismen consumeren
blauwwieren. Zo is van de zoetwatermossel Anadonta cygnea aangetoond dat hij
grote hoeveelheden blauwwiertoxinen kan
opslaan, zonder daar zelf nadeel van te
ondervinden en geven veldwaarnemingen
de impressie dat de toxinen via de
voedselketen ook doorgegeven worden
aan hogere organismen als vissen en
vogels [10]. In hoeverre de toxinen via
deze weg de mens kunnen bereiken is niet
bekend.
Gevallen van vergiftiging van mensen of
dieren door M. aeruginosa zijn in Neder-
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land tot op heden niet beschreven.
De overlast van blauwwieren beperkt zich
tot stinken van het water en het optreden
van gevallen van huid- en oogirritatie
op plaatsen waar gezwommen wordt.
Mogelijk is het ontbreken van documentatie van dergelijke gevallen te wijten aan
de onbekendheid van de artsen met de
toxiciteit van blauwwieren [15]. In het
buitenland zijn deze gevallen echter een
regelmatig terugkerend fenomeen. In
Australië is met behulp van epidemiologisch onderzoek [11] een duidelijke
correlatie aangetoond tussen de bloei van
M. aeruginosain een waterreservoir voor
de drinkwatervoorziening en de op leverbeschadiging wijzende enzymen in het
bloed van mensen, waarvan het drinkwater uit dit reservoir kwam.
Wordt een dergelijk onderzoek bezien
tegen de achtergrond van een toename
van de blauwwieren in het oppervlaktewater in Nederland, dan is een risico voor
de drinkwatervoorziening niet uit te
sluiten. Hierbij moet nog een aantal
andere overwegingen gemaakt worden.
Ten eerste weet M. aeruginosazich onder
een breed scala van milieufactoren staande te houden. Zo wordt M. aeruginosa
onder andere gevonden in onderwaterbodems, zodat het niet ondenkbaar is dat
ook in de sliblaag van infiltratiebekkens
M. aeruginosa voorkomt.
Een tweede punt is dat niet veel bekend is
over de persistentie van het toxine. Uit de
literatuur blijkt dat de toxinen niet
eenvoudig te verwijderen zijn met de
normaal bij de drinkwaterproduktie
gebruikte zuiveringsmethoden als filtratie,
uitvlokking en chlorinering [4, 16]. Bovendien blijken ze niet te verwijderen door
koken van water [16], noch door filtratrie
over zandfilters [12]. De enige tot nu toe
bekende methoden om deze toxinen (op
laboratoriumschaal) uit het water te
verwijderen zijn zuivering met behulp van
filterkool en ozonisatie [10, 13].Bij de
filtratie met behulp van actieve kool blijkt
de zuivering door toevoeging van poederkool niet effectief te zijn. De effectiviteit
van filtratie over een bed van korrelkool
blijkt sterk afhankelijk te zijn van het merk
van de gebruikte kool. Het is nog niet
duidelijk hoeveel water er in geval van
bloei van cyanobacteriën over een koolfilter geleid kan worden, voordat de filters
toxinen beginnen door te laten.
Verder ecotoxicologisch onderzoek kan
mogelijk bijdragen aan een verruiming
van het inzicht in de omstandigheden
waaronder Af. aeruginosain Nederland
groeit en zijn toxinen produceert.
Daarnaast vormen thermostabiliteit, target

organen, werking van de toxinen en
verwijderbaarheid van de toxinen in
drinkwaterzuiveringsinstallaties, vragen
die opgelost moeten worden, opdat in de
naaste toekomst de bloei van blauwwieren
niet voor onvoorziene problemen zal
zorgen.
Aanbevelingen vervolgonderzoek
Met het oog op de toename van blauwwieren zoals die zich de laatste decennia
in de Nederlandse oppervlaktewateren
heeft gemanifesteerd, is het van belang
om meer inzicht te krijgen in de werking
en de effecten van de door deze microorganismen geproduceerde toxinen.
Te meer, daar terugdringen van de
eutrofiëring door fosfaatreductie, de
blauwwieren in een gunstiger
concurrentiepositie lijkt te brengen ten
opzichte van de overige algen, is een
oordeel over de risico's van blootstelling
aan deze toxinen voor de mens nu niet
te geven. Uit epidemiologisch onderzoek
[9] is echter een indicatie verkregen dat
M. aeruginosa-loxinen aanleiding hebben
gegeven tot gestoorde leverfuncties. Om
meer inzicht te krijgen in de eventuele
risico's voor de volksgezondheid is het
noodzakelijk om gegevens te verzamelen
over eventuele blootstelling aan dergelijke
toxinen. Blootstelling via drinkwater is
niet uit te sluiten. Hiervoor is het noodzakelijk om meer te weten over de mate
van toxineproduktie en de invloed hierop
van verschillende milieufactoren. Er zijn
aanwijzingen dat de aard en omvang van
de toxineproduktie beïnvloed wordt door
een aantal ecologische variabelen, zoals
lichtintensiteit, temperatuur, zuurgraad,
nutriëntensamenstelling etc. Bovendien is
het noodzakelijk om meer te weten over
de persistentie van de toxinen. Het is nu
nog onduidelijk hoe stabiel deze toxinen
zijn. Met name is het van belang of deze
toxinen persisteren tijdens de drinkwaterbereiding. Tot nu toe is de aandachi
steeds gericht geweest op de bestudering
van de effecten bij acute blootstelling aan
relatief hoge concentraties van de toxinen.
Het verdient aanbeveling om nader
onderzoek te verrichten naar de effecten
van langdurige blootstelling van proefdieren aan subletale doseringen van de
toxinen.
Onderzoek naar het (de) werkingsmechanisme(n) van de toxinen zal daarnaast in sterke mate bij kunnen dragen tot
de evaluatie van de risico's van dergelijke
toxinen voor de mens, de veestapel en in
het milieu voorkomende organismen.
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In dit kader is het meer gewenst om een
beperkter en verstandiger gebruik te
maken van de huidige beschikbare
grondwatervoorkomens.
f. Indien onder actief grondwaterbeheer
verstaan wordt het aangeven en bewerkstelligen van de gewenste grondwatersituatie dan volgt in combinatie met
stelling e., dat strategisch grondwaterbeheer
alleenmogelijk isna of in samenwerking met
actiefgrondwaterbeheer. Gezien de relatie
met het milieu en ruimtelijke beleid kan
aan strategisch beheer alleen vorm
worden gegeven indien er sprake is van
een goede afstemming en wisselwerking.
g. De organisatie van taken en bevoegdheden inzake de kwaliteit van het
grondwater maken dat op dit beleidsterrein het rijksbeleid in grote mate
bepalend is. De provincies hebben slechts
bevoegdheden voor kleine deelgebieden
met een aparte status (bodembeschermings-, grondwaterbeschermingsgebieden). Het verwezenlijken van een
afdoende algemeen bodembeschermingsniveau is van essentieel belang.
h. Zowel vanuit het oogpunt van alternatieven voor de watervoorziening, alsook
de eventuele relatie met het oppervlaktewater (rijks- en niet-rijkswateren) is
samenwerking tussen de waterbeheerders
noodzakelijk.
Toekomstig grondwaterbeheer:
slotbeschouwingen
De algemene conclusie is dat het provinciaal (grondwater)-beleid gericht dient
te zijn op een duurzame ontwikkeling van
het milieu, een verantwoord omgaan met
aanwezige grondstoffen zodat latere
generaties niet met (te) grote problemen
en irreversibele processen worden
opgezadeld.
Dit beleid kan vorm worden gegegen
door:
- het voeren van een actief grondwaterbeheer, dat wil zeggen het aangeven en
vastleggen van de gewenste grondwatersituatie;
- de aanwezigheid van een vastgesteld
beleidsplan (waterhuishoudingsplan),
waarin aan het grondwater functies zijn
toegekend;
- het voeren van een strategisch grondwaterbeheer, een beheer waarin gereserveerd wordt omgegaan met het toestaan
van onttrekkingen teneinde de balans
tussen vraag en aanbod te herstellen en
de functievervulling mogelijk te maken;
- het stimuleren van het verwezenlijken
van een algemeen bodembeschermingsniveau, vooruitlopend daarop het vinden
van een oplossing van de financiering van
de bescherming van potentiële grondwaterwingebieden;

- het actief met belanghebbenden zoeken
en ontwikkelen van alternatieven voor de
(huidige) grondwateronttrekkingen;
- het afstemmen met de beheerders van
het oppervlaktewater (alternatieve winmogelijkheden, waterconservering,
aanvulling door natuurlijke infiltratie, en
dergelijke). Afhankelijk van de geohydrologische situaties kunnen de relaties
tussen het grond- en oppervlaktewaterbeheer groot zijn, zodat in goede samenspraak een integraal beheer vereist is om
het beoogde doel te bereiken. De vraag
rijst tevens welke activiteiten moeten
worden ontplooid om het oppervlaktewater een goed alternatrief te laten
vormen voor winning voor bijvoorbeeld
de drinkwatervoorziening.
Ook met de grootste groep belanghebbenden, de sector waterleidingbedrijven,
zal in samenwerking en samenhang
gewerkt moeten worden aan het strategische beheer en de ontwikkeling van
alternatieven. Om in afwijkende omstandigheden over voldoende water van
voldoende kwaliteit te kunnen beschikken
kan een aanpassing van het beheer onder
normale omstandigheden noodzakelijk
zijn. Het beleidsscenario van 'lenen'
(afwijkende omstandigheid) en 'sparen'
(normale omstandigheid) van grondwater,
moet nog worden uitgewerkt. De bedrijfstak is ook zelf met studies en gedachtenvorming omtrent 'strategische grondwatervoorraden' en de waarde voor de bedrijfstak hiervan druk doende. Daarnaast
worden er acties gevoerd om tot waterbesparing te komen. Ook vanuit de sector
waterleidingbedrijven dus volop activiteit.
Ook de industriële onttrekkers lijken zich,
mede in het kader van de voorbereiding
van de beleidsnota 'Drink- en Industriewatervoorziening' door het Ministerie van
VROM, te bezinnen op het watergebruik
en de mogelijke besparingsmogclijkheden.
Hoewel de term 'strategische grondwatervoorraden' niet bruikbaar is in het
grondwaterbeheer , kunnen degenen die
de term hebben gelanceerd zonder meer
terugkijken op een geslaagde actie om
erkenning van een probleem te verkrijgen.
De waarde van de term is niet gelegen in
de inhoud van het begrip, doch in de
discussie die naar aanleiding ervan bij de
beheerders en tussen beheerders en
belanghebbenden is ontstaan. Deze
discussie en de verdere uitwerking ervan
komt het beleid zonder meer ten goede.
Nu de vertaling naar het beheer nog.
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