Chemisch-toxicologisch onderzoek voor de drinkwatervoorziening

Inleiding
In het ruwe water dat gebruikt wordt voor
de bereiding van drinkwater wordt een
groot aantal organische verbindingen
aangetroffen. Geconstateerd is dat
verschillende van deze verbindingen,
ondanks de bestaande zuiveringsinstallaties, ook in het drinkwater terecht
kunnen komen en al dan niet van
betekenis kunnen zijn voor de gezondheid
van de drinkwaterconsument [Noordam,
1985; Noij et al., 1989;Van Genderen
enNoij, 1991].
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De huidige kennis over het voorkomen en
de gezondheidskundige betekenis van
organische microverontreinigingen in
zowel het ruwe water als in het drinkwater
werd de afgelopen tien jaar in verschillende speurwerkprojecten verkregen.
In deze projecten vormden de organische
stoffen met effecten op het erfelijk
materiaal (DNA) de voornaamste doelgroep [Kool et al., 1981a, b; Van Hoof en
Verheyden, 1981; Van Hoof, 1982;Van der
Gaag et al., 1982a, b; Noordsij et al, 1983;
Van der Gaag en Oranje, 1984; Stuyfzand,
1984;Van der Gaag et al., 1985;Van der
Kooij, 1985; Kruithof et al., 1985;De Kruijf
en Kool, 1985; Kool en Van Kreijl, 1988;
Kool et al., 1989].
In de bovengenoemde onderzoeken
werden verschillende analytischchemische en biologisch-toxicologische
technieken ontwikkeld of aangepast voor
de beoordeling van de kwaliteit van zowel
ongezuiverd als gezuiverd water. Tot deze
technieken behoren onder andere het
isoleren van organische verbindingen met
XAD-harsen, organo-elementbepalingen
(organisch gebonden chloor, stikstof,
zwavel en fosfor) en mutageniteitstesten
met bacteriën (Amestest). Deze technieken hebben hun bruikbaarheid
bewezen bij onder andere het optimaliseren van bestaande zuiveringssystemen,
het opsporen van ongewenste stoffen en
bij de selectie van drinkwaterbronnen.
Ondanks de ontwikkelingen op chemischanalytisch en toxicologisch gebied kan een
juiste beoordeling van de kwaliteit van

Samenvatting
In het water waaruit drinkwater wordt bereid, is in het achter ons liggende
decennium een groot aantal organische verontreinigingen gedetecteerd. In het
algemeen komen deze verbindingen afzonderlijk in relatief lage concentraties
voor, terwijl vaak een groot aantal door de bestaande zuiveringsinstallaties geheel
of merendeels wordt verwijderd. Echter, door een aantal tekortkomingen in de
analysemethoden, en door het ontbreken van relevante toxicologische informatie
over diverse geïdentificeerde verbindingen, is er nog steeds geen volledig beeld
van de kwaliteit of samenstelling van het drinkwater 1 , vooral met betrekking tot
de aanwezigheid van mutagene en carcinogene verbindingen. Gesteld is dat het
vóórkomen van stoffen in drinkwater die mogelijk mutageen of carcinogeen zijn
voor de mens te allen tijde vermeden moet worden.
Ter ondersteuning van de waterleidingbedrijven in hun keuze van waterbehandelingsprocessen en/of de grondstof voor de bereiding van drinkwater is in
de KIWA/RIVM commissie Toxicologie vastgesteld dat de aandacht in het
chemisch-toxicologisch onderzoek primair gericht moet blijven op het opsporen
van (verdacht) mutagene en/of carcinogene verbindingen. Hiertoe moeten de
bestaande isolatie- en identificatietechnieken worden geoptimaliseerd, terwijl
nieuwe technieken moeten worden geïntroduceerd. Als leidraad in dit onderzoek
moet, ter aanvulling en verbetering van de huidige methode, een testschema
gehanteerd worden, waarin stapsgewijs met een drietal kortdurende
genotoxiciteitstesten het al dan niet mutageen zijn van een geïsoleerde fractie
wordt vastgesteld.
In dit artikel worden de stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van
isolatie en identificatie van mogelijk mutagene en carcinogene verbindingen
uiteengezet, terwijl de argumentatie voor het hanteren van meerdere
genotoxiciteitstesten voor een juistere inschatting van de genetische risico's
nader wordt toegelicht.

zowel de grondstof als het hieruit bereide
drinkwater op dit moment nog niet
voldoende worden gegeven. Hiervoor
kunnen de volgende oorzaken worden
genoemd:
- van de organische verbindingen in het
water kan slechts een deel in een
geschikte vorm voor chemische en toxicologische analyses worden geïsoleerd;
- van het geïsoleerde materiaal kan
slechts weer een deel geïdentificeerd
worden. Van de geïdentificeerde verbindingen zijn in veel gevallen geen of
slechts weinig toxicologische gegevens
bekend;
- de resultaten van de Amestest met
complex samengestelde monsters gelden
Acuutoptredende vergiftigingsverschijnselen bijdeopnamevandrinkwater zullen
zichnietvoordoenalshetwater bereidwordt
bijeen normale bedrijfsvoering.Gangbare
bestanddelen,zoalszouten,metalen,en
opgeloste organische koolstof komen
namelijkvoor inmilligrammen per liter.
Sporenelementen enorganische microverontreinigingen zijnaanwezig in concentratiesvanenkele microgrammen per
liter,of lager.Vanuit gezondheidskundig
oogpunt ishetdanookslechts zinvolomde
aandachtte richten opstoffen die inlage
concentraties bij langdurige blootstelling
bepaalde effecten veroorzaken,waarbij dan
vooralgedacht moetwordenaanverbindingen met mutagene en carcinogene
eigenschappen.

slechts als een eerste indicatie voor een
mogelijk mutageen of carcinogeen effect
in hogere organismen.
In dit artikel wordt aangegeven in welke
vorm het chemisch-toxicologisch onderzoek de komende jaren uitgevoerd zal
kunnen gaan worden voor het verkrijgen
van een zo volledig mogelijk overzicht van
de kwaliteit van de grondstrof en het
drinkwater. De resultaten van het voorgestelde onderzoek kunnen voor de
waterleidingbedrijven een verantwoorde
basis vormen bij de keuze van waterbehandelingsprocessen en/of grondstoffen. Voor de overheid kunnen de
resultaten in het onderzoek mogelijk
dienen ter ondersteuning van haar taak
zorg te dragen voor een inschatting van de
gezondheidskundige risico's, eventueel
aangevuld met het stellen van normen of
het treffen van maatregelen om de
oorzaken aan de bron te bestrijden.
Analytisch-chemische technieken
Stand van zaken
Voor het isoleren van organische stoffen
in water zijn verschillende technieken
ontwikkeld en toegepast. Van deze
technieken is echter de adsorptie aan
1
Het begrip kwaliteit van het water in dit artikel
heeft alleen betrekking op de aanwezigheid van
organische (micro)verontreinigingen en omvat
bijvoorbeeld niet de microbiologische of organoleptische aspecten.
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XAD-harsen in de loop van de tijd de
meest gangbare methode geworden
[Noordsij et al., 1983].Met de XADtechniek kunnen relatief grote monstervolumina worden behandeld, die tijdens
de isolatieprocedure al in diverse
fysisch-chemisch gedefinieerde fracties
worden onderverdeeld (tabel I). Vluchtige
stoffen worden afzonderlijk gemeten.
De identificatie van deze stoffen is
eenvoudig, terwijl de toxicologische
gegevens hiervan doorgaans ter beschikking staan. Een voordeel van de in
tabel I weergegeven opwerkingstechniek
is dat in hetzelfde monster zowel
chemische als toxicologische analyses
kunnen worden uitgevoerd.
Met de XAD-isolatietechniek worden
lipofiele en zwak hydrofiele organische
verbindingen geïsoleerd. Met andere
isolatietechnieken, vooral adsorptie aan
actieve kool, indamp-, vriesdroog- en
omgekeerde osmosetechnieken, kan
weliswaar een breder scala van organische
verbindingen uit water geïsoleerd worden,
maar problemen in de opwerkingsfase
leiden ertoe dat slechts een beperkt deel
van het organisch materiaal voor de
metingen beschikbaar komt. Gasstrip- en
vloeistofextractietechnieken hebben doorgaans een kleiner bereik dan de XADisolatechniek, of laten slechts kleine
monstervolumina toe. In afb. 2 zijn de tot
nu toe bij het KIWA toegepaste isolatietechnieken in samenhang met een globale
fysisch-chemische karakterisering van de
isolatiefracties schematisch weergegeven.
De beperkingen in de XAD-isolatieprocedure houden in dat, afhankelijk van
het watertype, 50 tot 80% van het
organische materiaal buiten beeld blijft.
TABEL I- Routinematig enexperimenteeltoegepaste
isolatietechmeken.
Techniek

Geïsoleerde fractie
Purge enTrap Vluchtige lipofiele
(gasstrip)
verbindingen

Vloeistofextractie

Matig enniet vluchtige lipofiele
verbindingen

Topfracticdestillatie

Laag moleculaire hydrofiele
verbindingen, zoals alcoholen,
ketonen en aldehyden

XAD-adsorptie Matig vluchtige enniet vluchtige
bij pH7
lipofiele enzwak hydrofiele
verbindingen, niet gedissocieerd
in water
XAD-adsorptie Matig en niet vluchtige hydrofiele,
bij pH2
zuur reagerende verbindingen,die
bij pH2niet gedissocieerd zijn
XAD-adsorptie Matig enniet vluchtige hydrofiele,
bij pH 12
basisch reagerende verbindingen,
die bijpil 12niet gedissocieerd
zijn
XAD-adsorptie Sterk zuur reagerende verbij pH0.1
bindingen, zoals bijvoorbeeld
halo-azijnzuren

promotie

initiatie
stadium 1
fenotypische expressie

stadium 2
groeipromotie

Afb. 1 -Schematische weergave van de stadia diemen zichbijhetontstaan van eentumorvoorstelt (ontleendaan
DenEngelse etal,1984).

Enkeleaspecten vanhetmutagenese-en carcinogeneseproces
Indeinhoudofdeorganisatie van hetgenetisch materiaal,dat inhetDNAisvastgelegd, kan
onder invloedvanstraling ofchemische stoffeneenverandering optreden dietotduidelijke
veranderingen indebetrokken celofhetbetrokkenorganisme kan leiden.Eendergelijke
verandering noemt meneenmutatie endezewordt aandedochterceldoorgegeven.
Genetische veranderingen kunnenzowelinlichaamscellen alsingeslachtscellen optreden.
Ingeslachtscellen kunnenveranderingen inheterfelijk materiaal bijvolgende generaties
aanleiding geventotnadelige afwijkingen. Erfelijke ziektesenafwijkingen meteen erfelijke
component komen bijde mens meteenaanzienlijke frequentie voor.Inlichaamscellen spelen
genetische veranderingen mogelijk eenrol bijdeinductievantumoren.
Hetproces waarbij een normale celwordtomgezet ineenkankercelwordt carcinogese
genoemd.Ditprocesverloopt inmeerdere stappen enonder invloedvaneenaantalfactoren.
Hetvoertteveromopdeze plaats uitgebreid integaanopallefacettenvandecarcinogese.
Degeïnteresseerde lezerwordt hiervoor verwezen naar deverschillende handboeken dieopdit
gebied verschenen zijn [DenEngelseetal.,1984;StumpelenVandenDoel,1989].
Inhetcarcinogeseproces kunnentweefasenworden onderscheiden,teweten initiatieen
promotie (afb.1).Initiatieiseen nietomkeerbaar (irreversibel) proces,waarvan verondersteld
wordt dat hetgepaard gaat metwijzigingen vandegenetische informatie.Initiatieisdeeerste
stap inhetproces en bewerkstelligt deomzetting vaneennormale celineengeïnitieerdecel.
Elkestof die initiatieveroorzaaktwordt initiator genoemd.Promotieisdestap,ofverzameling van
stappen,die nodig isomeen individueel geïnitieerde celuittedoen groeientoteen populatie
van bepaalde omvang.Hiermeewordt dekansvergroot opeenvolgende stap,namelijkde
omzetting ineen minder goedaardige kankercel.Eenstof die hetproces vanpromotie bewerkstelligtwordt promotor genoemd.Inhetalgemeen wordt aangenomen datdevroegestadiavan
promotieomkeerbaar (reversibel) zijn.
Voor hetcarcinogeen zijnvaneenverbinding kanereenonderscheid worden gemaakt tussen
genotoxische en niet-genotoxische verbindingen1.Wanneerersprake isvaneen genotoxische
werkingdangaatmenervanuitdatergeendosering bestaatwaaronder geeneffectzou
optreden,aangezien éénmolecuulinprincipe instaat ishetDNAzodanigteveranderen dater
een irreversibele verandering optreedt dietottumorgroei kan leiden.Blootstelling aan
genotoxische verbindingen moetduszoveelmogelijk vermeden worden.Alsechter hetgebruik
vandezegenotoxische verbindingen nietgoedvermeden kanwordenofindien het economisch
belangvandeze stoffen heelgroot is(bijvoorbeeldvinylchloride enethyleenoxide),danstelt
menindergelijke gevallen eenzogenoemd aanvaardbaar risico vast.Voor carcinogeniteit wordt,
ook inNederland,de kansopéénextragevalvankanker per één miljoen levenslang blootgestelden aanvaardbaar geacht.Voor niet-genotoxische verbindingen wordt aangenomen dater
weleendrempeldosering bestaatwaarbeneden geen effecten zullenoptreden.Voor deze
verbindingen kan,analoog aandevoor deADI(Acceptable Daily Intake) gebruikelijke methode,
eenadvieswaarde worden vastgesteld [Mohn, 1989].
Deaanduiding vanstoffen alscarcinogeen istraditioneel gebaseerd opde inductie vantumoren
inlangdurige dierproeven.Hiernaast zijnechter kortdurende methodenterbeschikking
gekomen,waarmee potentieel mutageneencarcinogene stoffen snelkunnen worden
opgespoord.
1 Door deGezondheidsraad (1988) wordt voor derisicoschatting hetbegrip genotoxiciteit alsvolgt gedefinieerd:
'genotoxiciteit' ishetvermogen omdein DNA opgeslagen informatie irrevetsibel teveranderen. Deverwachting isdat de
term 'genotoxiciteit' gebruikt zal gaan worden in plaats van 'mutageniteit'. Hetbegrip 'genotoxiciteit' is breder enomvat
ook dieschade aanhetgenetisch materiaal, dieniet noodzakelijk totovererfbare afwijkingen leidt.

Hierbij komt nog dat met conventionele
waterbehandelingsprocessen vooral de
meer lipofiele stoffen verwijderd worden,
terwijl in de oxydatieve zuiveringsprocessen, zoals ozonisatie, hydrofiele
Produkten gevormd kunnen worden.
Het een en ander houdt dan ook in dat in
behandelde watertypes het deel van het
organisch materiaal, dat niet geïsoleerd
wordt, het grootst kan zijn.
Van het geïsoleerde materiaal kan op dit

moment ongeveer 5 tot 25% geanalyseerd
worden met behulp van GS/MS.
De polaire en hoogmoleculaire verbindingen ( M W > 3 5 0 ) kunnen (nog) niet
geïdentificeerd worden.
Verdereonttvikkelingen
Het voorgaande houdt in dat het onderzoek zich enerzijds zal moeten richten op
het ontwikkelen of aanpassen van die
technieken waarmee hydrofiele stoffen
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kunnen worden geïsoleerd. Anderzijds zal
echter ook de nodige aandacht besteed
moeten worden aan de aard en toxicologische betekenis van het organisch
materiaal dat wel met de XAD-techniek
geïsoleerd, maar niet met de momenteel
gebruikelijke gaschromatografische en
massaspectrometrische technieken
geïdentificeerd kan worden. Dit betreft
vooral materiaal met een relatief polair
karakter of een relatief hoog molecuulgewicht ( M W > 3 5 0 ) .
Het onderzoek naar de isolatie van hydrofiele organische stoffen zal gebaseerd
worden op een combinatie van vriesdrogen, an- en kationenwisselaars en de
XAD-techniek. De verwachting is dat
wanneer het anorganisch materiaal samen
met de minder mobiele fractie van de
organische stoffen door een combinatie
van de bovengenoemde technieken kan
worden verwijderd, de meest mobiele
fractie van de organische stoffen daarna
via vriesdrogen geconcentreerd kan
worden. Ook adsorptie aan actieve kool en
de indamptechniek zullen op hun merites
worden onderzocht. De resultaten van
deze isolatiemethoden zullen vergeleken
worden met die van de XAD-technieken
op basis van een fysisch-chemische
karakterisering (totaal element bepalingen
en HPLC-profielen), om daarmee de
kwantitatieve en kwalitatieve betekenis
van het hydrofiele organische materiaal
vast te stellen.
Enkele kanttekeningen
Bij het onderzoek naar de identificatie van

XAD...
r'pHO.1

Ajb. 2 - Schematische
voorstellingvande
•werkingsgcbieden van
verschillende isolatietechnieken: P&T =
Purge en Trap, L.L.extr.
= vloeistofextractie,
XAD-pH7= adsorptie
aanXAD-hars bijpH7
en TFD= top-fractiedestillatie. Demeteen *
aangeduidefracties zijn
getest indeAmestest.

organische verbindingen kunnen de
volgende kanttekeningen worden
geplaatst:
- identificatie is niet altijd noodzakelijk.
Wanneer echter een verwijdering van
verontreinigingen aan de bron wordt
beoogd, dan is vaststelling van de identiteit van lozingsprodukten, of de daaruit
ontstane stoffen, een noodzaak;
- de identificatie van vooral grotendeels
hydrofiel en hoogmoleculair materiaal
vergt aangepaste analysetechnieken, zoals
massaspectrometrie met alternatieve
ionisatie-technieken, LC-MS en
curiepuntpyrolyse-GC/MS;
- voor een goede vertaling van de meetgegevens naar de praktijk is het noodzakelijk meer inzicht te krijgen in de vorm
waarin organische stoffen in water
aanwezig zijn. Deze vorm (opgelost,
gecomplexeerd, geadsorbeerd, en dergelijke) bepaalt immers de mobiliteit van de
contaminanten, of van hun afbraakprodukten, in de bodem en in de
zuivering.
Toxicologische aspecten
Mutagemteit in drinkwater
Als leidraad in het onderzoek naar de
isolatie en identificatie van mutagene
en/of carcinogene verbindingen is veelal
de Amestest (Salmonella mutageniteitstest) toegepast. Met behulp van deze test
is in verschillende XAD-fracties van het
ruwe water, en in het daaruit bereide
drinkwater, een mutagene activiteit waargenomen. Met behulp van onder andere
de hiervoor beschreven GC/MS methode

is de identiteit van verschillende
genotoxische verbindingen vastgesteld
[Noordam, 1985;Noij et al., 1989;
Van Genderen en Noij, 1991). Ook in
andere landen is de aanwezigheid van
genotoxische verbindingen in drinkwater
aangetoond [Meier, 1988].De herkomst
van de mutagene verbindingen kan
enerzijds gevonden worden in het ruwe
water door natuurlijke processen en
verontreinigingen, anderzijds is aangetoond dat de mutagene activiteit ook
kan ontstaan tijdens de zuivering, voornamelijk bij het chloren van drinkwater
[Peters, 1991). In de praktijk is echter
waargenomen dat een aantal zuiveringstechnieken in staat is om het merendeel
van de tot nu toe bekende mutageniteit
voor kortere of langere tijd te verwijderen
[Van der Kooij, 1985;Noij et al., 1989].
Tot voor enkele jaren werd algemeen
aangenomen dat vooral de meer lipofiele
fracties toxicologisch relevant waren, ook
in verband met een vermeende preferente
(passieve) opname van deze stoffen in het
lichaam. Recent onderzoek aan XADmonsters heeft laten zien dat ook de meer
hydrofiele fracties mutageen zijn in de
Amestest, soms zelfs in sterkere mate dan
het lipofiele materiaal. De resultaten van
dit onderzoek moeten echter nog
bevestigd worden.
Epidemiologischonderzoek
De bijdrage van drinkwater aan de totale
belasting van de mens met mutagene en
carcinogene stoffen is moeilijk vast te
stellen. In de Verenigde Staten zijn in
epidemiologische studies aanwijzingen
verkregen voor het ontstaan van blaastumoren bij een zeer langdurig gebruik
(40 jaar of meer) van gechloord drinkwater dat bereid werd uit oppervlaktewater. Voor het ontstaan van andere typen
kanker, zoals kanker aan de maag en
darmen, werd geen duidelijk verband
aangetoond met het consumeren van
gechloord drinkwater [Cantor et al.,1985].
In Nederland is de situatie met betrekking
tot het chloren niet vergelijkbaar met die
op de onderzochte locaties in de
Verenigde Staten. Een (eventueel)
aandeel van het Nederlandse drinkwater
aan een verhoogde incidentie van kanker
aan de blaas of het maag-darmkanaal zal
hier waarschijnlijk in de ruis van een
epidemiologisch onderzoek komen te
liggen.
Dierproeven
In een beperkt aantal genotoxiciteitsonderzoeken met muizen werd geen
verband gevonden tussen het consumeren
van gechloord drinkwater en het optreden
van bepaalde afwijkingen in het beenmerg
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[Meier, 1988], Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de testen voor
effecten in het beenmerg op dit moment
weliswaar routine zijn, maar dat een
aanzienlijk deel van de carcinogene
verbindingen in proefdieren geen effecten
veroorzaken in dit type weefsel. Andere
testen die bijvoorbeeld effecten meten in
de maag- of darmwand zijn echter het
experimentele stadium nog niet te boven
[Kramers et al., 1990].
Hen Nederlands carcinogeniteitsonderzoek met gechloord drinkwater dat bereid
werd uit Rijnwater leidde eveneens tot
negatieve resultaten: in ratten die
gedurende 2 jaar werden blootgesteld aan
het genoemde drinkwater dat tot 68 maal
werd geconcentreerd, werden geen
tumoren aangetroffen [Kool et al., 1985].
In een carcinogeniteitsonderzoe'k met een
mengsel van vluchtige organohalogenen in
lage concentraties werden ook geen
aanwijzingen voor het optreden van
tumoren verkregen [Wester et al, 1985].
Niet alleenchloor
Naast gechloord water moeten ook andere
watertypes onderzocht worden, voordat
verklaard kan worden dat drinkwaterconcentraten in het algemeen niet genotoxisch zijn in proefdieren. Hiervoor is al
aangeduid dat men echter wel moet
beseffen dat met de huidige concentratieen isolatietechnieken slechts een deel van
het organische materiaal onderzocht kan
worden. Dit betreft voornamelijk de
lipofiele verbindingen die bovendien in
het algemeen goed door de zuivering
worden verwijderd. Conclusies die
gebaseerd worden op alleen het lipofiele
deel van de organische contaminanten
kunnen daarom leiden tot een onderschatting van de risico's. In hoeverre het
toxicologisch relevante hydrofiele deel een
bepaald risico met zich mee draagt moet
nader onderzocht worden.
De betekenisvan deAmestest
Zoals hiervoor vermeld is, wordt in het
onderzoek naar de isolatie en identificatie
van mutagene en/of carcinogene verbindingen de Amestest gebruikt als leidraad.
De Amestest is de meest gebruikte van de
vele kortdurende genotoxiciteitstesten die
de laatste 25 jaar zijn ontwikkeld.
Deze kortdurende testen voor het
opsporen van stoffen met potentieel
mutagene of carcinogene eigenschappen
berusten op mutageniteit, celtransformatie
of op het op een of andere wijze vaststellen van een bepaalde interactie met het
DNA.
De voorspellende waarde van de Amestest voor de carcinogeniteit van een stof
heeft de laatste jaren echter in diverse

publikaties ter discussie gestaan [Zeiger en
Tennant, 1986;Tennant et al., 1987;
Zeiger, 1987; Piegorsch en Hoel, 1988;
McCann et al., 1988; Privai en Dunkel,
1989; Ashby et al., 1989]. In deze publikaties zijn de resultaten van de Amestest
vergeleken met die van carcinogeniteitsstudies met knaagdieren. Aan de hand van
264 carcinogene en niet-carcinogene
verbindingen werd vastgesteld dat de
gevoeligheid van de Amestest, dat wil
zeggen de fractie correct geïdentificeerde
carcinogene verbindingen 58% bedroeg.
De specificiteit van de test, dat wil zeggen
de fractie correct geïdentificeerde nietcarcinogene verbindingen, werd vastgesteld op 73% [Ashby et al., 1989].
De discrepantie tussen de resultaten van
de Amestest en die van de carcinogeniteitsproeven in dieren, met andere
woorden voor het optreden van 'valspositieve' en 'vals-negatieve' uitslagen in
de Amestest, heeft verschillende oorzaken.
Zo kan in kortdurende testen hoger
gedoseerd worden dan bij proefdieren.
Verder kunnen bij proefdieren ook
opname, transport, verdeling en metabolisme een rol spelen. Hiernaast moet
nog vermeld worden dat veel chemicaliën
een carcinogeen effect opwekken in
slechts één orgaan of weefseltype, waarbij
de beschadiging bovendien tot expressie
moet komen. Zoals hiervoor vermeld is, is
bij de inductie van tumoren een breed
spectrum van genetische veranderingen
betrokken, waarbij juist een aantal
belangrijke veranderingen niet met de
Amestest, of welke mutageniteitstest
dan ook, gedetecteerd kan worden.
Genotoxische effecten zijn primair
geassocieerd met de initiatiefase van de
carcinogenese; carcinogene stoffen die
geen initiërende werking hebben, zoals de
niet-genotoxische carcinogenen, kunnen
door gevalideerde kortdurende proeven
nog niet worden gedetecteerd. Op dit
moment kunnen niet-genotoxische
carcinogenen slechts op een adequate
wijze worden opgespoord in dierproeven.
Bruikbare alternatieve methoden met
bijvoorbeeld weefselkweken moeten nog
ontwikkeld worden [Ashby et al.,1989].
Testbatterij
Door verschillende onderzoekers is
gesuggereerd dat het aantal valsnegatieven en vals-positieven in kortdurende genotoxiciteitsproeven kan
worden gereduceerd door een specifieke
combinatie van testen te gebruiken.
Gesteld is dat geen enkele test afzonderlijk als voldoende betrouwbaar beschouwd
kan worden en dat daarom de noodzaak
bestaat om meerdere testen te gebruiken
[Advies van de Gezondheidsraad inzake

de mutageniteit van chemische stoffen,
1981]. Na het totstandkomen van dit advies
werd aangetoond dat de kortdurende
testen voor de detectie van chromosoomafwijkingen een goede voorspellende
waarde hebben. Bovendien is duidelijk
geworden dat chromosoomafwijkingen
een belangrijke rol spelen bij de vorming
van bepaalde tumoren. Op grond van deze
bevindingen komt de Gezondheidsraad in
haar Advies over de beoordeling van de
carcinogeniteit van chemische stoffen
(deel II, 1988) tot het volgende
testschema:
- een test voor gen- of puntmutaties bij
bacteriën;
- twee testen in een eukaryotisch 1
systeem met
a. één test voor de detectie van puntmutaties, en
b. één test voor de detectie van
structurele chromosoomafwijkingen.
In het testschema leidt een negatief
resultaat voor mutageniteit tot een
definitief oordeel 'niet-mutageen'.
Voor carcinogeniteit wordt daarentegen
bevestiging gevraagd van dit negatieve
resultaat in een chronische dierproef.
Voor een duidelijk positief resultaat in
kortdurende testen wordt gesteld dat
maatregelen voor het gebruik van de stof
te overwegen zijn. Vooralsnog is deze
benadering ook gekozen voor de beoordeling van mengsels.
Testschema voor (drmk)water
Uit het bovenstaande is op te maken dat
bij de selectie van testen voor de detectie
van mutageniteit een onderscheid
gemaakt moet worden tussen testen voor
genmutaties en chromosoomafwijkingen.
Genmutaties kunnen zowel met bacteriën
als met verschillende cellijnen van
zoogdieren bepaald worden. Voor het
detecteren van chromosoomafwijkingen
komt de chromosoomaberratietest met
zoogdiercellen het meest in aanmerking
[Spivey, 1988].
Van de mutageniteitstesten met bacteriën
is de Amestest op dit moment het meest
geschikt, vooral voor het testen van
complex samengestelde monsters. Bovendien zijn met deze test tot nu toe de
meeste gegevens met betrekking tot de
mutageniteit van (drink)water verkregen.
Door de Amestest te combineren met een
1
In eukaryotische systemen (cellen of
organismen) bezitten de cellen een duidelijke
celkern; in de celkern bevinden zich de chromosomen, waarbij het DNA is omgeven door een
eiwitmantel. Eukaryotische systemen zijn onder
andere testen met gisten, schimmels, het fruitvliegje en zoogdiercellen. Organismen, die geen
celkern bezitten en waarbij de chromosomen een
eiwitmantel missen, zoals bacteriën, worden
prokaryoten genoemd.
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Afb. 3 - Testschema voor
de detectie van genotoxische verbindingen in
watermonsters.
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"~~*- volg fase

3

chromosoomaberratietest wordt een
combinatie van testen gekozen die elkaar
het meest complementeren bij de detectie
van mutagene verbindingen [Ashby et al.,
1985]. Deze combinatie, samen met de te
nemen stappen bij positieve en/of
negatieve uitslagen van de testen is weergegeven in afb. 3. Het testschema komt
overeen met het schema dat door de
Gezondheidsraad is vastgesteld, met die
uitzondering dat vanuit praktisch oogpunt
gekozen is voor een fasering van het
onderzoek.
In de eerste fase worden zowel de Amestest als de chromosoomaberratietest
toegepast voor het onderzoeken van een
waterfractie. Als in deze fase één test
positief en één test negatief is, dan moet
de testprocedure aangevuld worden met
een test voor gen- of puntmutaties in een
eukaryotisch systeem (kweek met
'Chinese hamster ovary' (CHO) cellen of
L5178Y cellen (lymfocyten) van de muis;
fase 2 van het onderzoek). Als twee van
de drie testen positief zijn, dan wordt het
monster als mutageen beschouwd en moet
de derde fase van het onderzoek in
werking treden. Als slechts één van de
drie testen positiefis dan zal een
nauwkeurige analyse van de resultaten tot
een conclusie moeten leiden.
Als een monster gekenmerkt wordt als
mutageen en de mutagene activiteit niet
met geëigende zuiveringsmethoden uit het
water verwijderd kan worden, is uitgebreider onderzoek noodzakelijk. Een
schatting van de (genetische) risico's voor
de mens zal hierbij gebaseerd zijn op de
bepaling van dosis-effect relaties voor
relevante typen genetische schade bij
zoogdieren en op de extrapolatie van deze
bevindingen naar de mens.
Met het testschema wordt in fase 1en 2
slechts kwalitatieve informatie verkregen,
omdat de verschillende testen een
verschillende gevoeligheid, specificiteit en
nauwkeurigheid hebben. Wanneer van
een watermonster in meer dan één testsysteem een mutagene werking is
gevonden, betekent dit alleen dat de
mutagene eigenschappen in zekere mate

gegeneraliseerd kunnen worden. Op
grond hiervan kan gesteld worden dat de
verbindingen in het water een genetisch
risico voor de mens inhouden. De dierproef (fase 3) zal moeten uitmaken of dit
risico reëel is.
Slotopmerkingen
Het uitgangspunt van de waterleidingbedrijven is dat water waaruit drinkwater
wordt bereid geen stoffen mag bevatten
die schadelijk zijn voor de gezondheid.
Gelet op het feit dat verschillende
organische microverontreinigingen de
bestaande zuiveringsinstallaties kunnen
passeren en al dan niet van betekenis
kunnen zijn voor de gezondheid van de
drinkwaterconsument, moet steeds
worden gewezen op de noodzaak om de
verontreiniging van zowel het oppervlaktewater als de bodem in waterwingebieden door landbouw, industrie en
bewoning te verminderen. Op dit terrein
is een intensieve samenwerking noodzakelijk tussen de waterleidingbedrijven
(VEWIN) en de overheidsinstellingen die
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van
het water.
Onderzoek dat wordt uitgevoerd om de
bovengenoemde aspecten te volgen, of om
verbetering aan te brengen in deze
situatie, moet worden voortgezet. Tot nu
toe zijn er diverse technieken ontwikkeld
die hun bruikbaarheid voor het bepalen
van de kwaliteit van water hebben
bewezen. Een aanvulling of verbetering
van deze technieken blijft evenwel
noodzakelijk.
Verantwoording
Dit artikel is een verkorte versie van het
KIWA-speurwerkrapport Toekomstig
chemisch-toxicologisch onderzoek voor de
drinkwatervoorziening, een notitie van de
KIWA/RIVM Commissie Toxicologie'.
Dit rapport, uitgebracht onder nummer
SWE 91.001, is opgesteld in het kader van
de projecten 'Evaluatie (geno)toxiciteitstesten' en 'Isolatie en identificatie' van
het door de VEWIN aan KIWA NV
opgedragen speurwerk.

Literatuur
Ashbv, J., Serres, F. de, Draper, M., Ishidate jr.. M.,
Margolin, B., Matter, B. and Shelby, M. (1985).
Evaluation of short-term testsfor carcinogens. Progress
in mutation research, vol. 3, 752 pp. Elsevier
Science Publishers, New York.
Ashby, J., Tennant, R. W., Zeiger, E. and Stasiewicz,
S. (1989). Classification according to chemical structure,
mutagenicity to Salmonella and level of carcinogenicity
of afurther 42 chemicals testedfor carcinogenicity by
the US National Toxicology Program. Mut. Res. 223,
73-103.
Cantor, K. P., Hoover, R., Hartge, P., Mason, T. J.,
Silverman, D. T. and Levin, L. I. (1985). Drinking
water source and risk of bladder cancer: a case-control
study. In: Water chlorination: chemistry, environmental impact, and health effects (R. L. Jolley et al.,
eds.S, vol. 5, pp. 143-149. Chelsea, MI.
Clayson, D. B. (1989). Can a mechanistic rationale be
provided for non-genotoxic carcinogens identified in
rodent bioassays?Mut. Res. 221, 53-67.
De Kruijf, H. A. M. and Kool, H.J. (1985). Organic
micropollutants in drinking water and health.
Proceedings of an international symposium.
Amsterdam, 11-14June, 1985. Sei. Total Environ.
47, 1-507.
Engelse, L. den, Feron, V.J. en Heijden, C. A. van
der (1984). Chemische carcinogenese. Toxicologische
reeks 2. Pudoc, Wageningen.
Gaag, M. A. van der, Kruithof, J. C. and Puijker, L.
M. (1985). 'Theinfluence of water treatment processes
on the presence of organic surrogates and mutagenic
compounds in water. Sei. Total Environ. 47, 137-153.
Gaag, M. A. van der, Noordsij, A. and Oranje, J. P.
(1982a). Presence of mutagens m Dutch surface water
and effects of water treatment processesfor drinking
water preparations. In: Mutagens in Our Environment, Liss, New York, pp. 277-286.
Gaag, M. A. van der, Noordsij, A., Poels, C. L. M.
and Schippers, J. C. (1982b). Oriënterend onderzoek
met analytisch-chemische en genotoxicologische meetmethoden naar het effect van waterbehandehngsprocessen. H 2 0 (15) 1982, p. 539-546.
Gaag, M. A. van der en Oranje, J. P. (1984). Gebruik
van deAmestest bij het mutageniteitsonderzoek van
water.\\20 (17) 1984, p. 257-261.
Genderen, J. van en Noij, Th. H. M. (1991).
Organische microverontreinigingen in Rijn, Maas,
IJsselmcer en Haringvliet, alsmede in het daaruit
bereide drinkwater. RIWA-publikatie, in druk.
Gezondheidsraad (1981). Advies inzake mutageniteit
van chemische stoffen. Uitgegeven door het
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(VAR 47).
Gezondheidsraad (1988). Advies inzake de beoordeling van de carcmogeniteit van chemische stoffen II.
Uitgegeven door de Gezondheidsraad, Den Haag.
Hoof, F. van (1982). Formation and removal of
mutagenic activity in drinking water by ozonisation.
Aqua 5, 475-478.
Hoof, F. van and Verheyden.J. (1981). Mutagenic
activity in the river Meuse m Belgium. Sei. Total
Environ. 20, 15-22.
Kool, H.J. en Kreijl, G F. van (1988). Mutagene
activiteit in drinkwater met als bron grondwater. H 2 0
(12) 1988, p. 316-319.
Kool, H. J., Kreijl, G F. van, Kranen, H. J. van and
Greef, E. de (1981a). The use of XAD-resins for the
detection of mutagenic activity in water. I. Studies with
surface water. C h e m o s p h e r e 10, 85-98.
Kool, H. J., Kreijl, G F. van, Kranen, H. J. van and
Greef, E. de (1981b). 'Theuse ofXAD-resins for the
detection of mutagenic activity in water. II. Studies with
drinking water. C h e m o s p h e r e 10, 99-108.
Kool, H. J., Kreijl, C. F. van en Persad, S. (1989).
Mutagene activiteit in grondwater. Mobilisatie van
organische mutagene verbindingen in de bodem. H ? 0
(22) 1989, p. 306-312.
Kool, H. J., Kuper, F., Haeringen, H. van and
Koeman, J. H. (1985). A carcinogenicity study with
mutagenic organic concentrates of drinking water in

H 2 0 (24) 1991, nr. 16

Prediction of chemical carcinogenicity in rodentsfrom in
vitro genetic toxicity assays. Science 236, 933-941.
Wester, P. W., Heijden, C. A. van der, Bisschop, A.,
Esch, G. J. van, Wegman, R. C. C. and Vries, Th. de
(1985). Carcinogenicity study in rats with a mixture of
eleven volatile halogenated hydrocarbon drinking water
contaminants. Sei. Total Environ. 47, 427-432.
Zeiger, E. (1987). Carcinogenicity of mutagens:
predictive capability of the Salmonella mutagenesis assay
for rodent carcinogenicity. Cancer Res. 47,
1287-1296.
Zeiger, E. and Tennant, R. W. ,1986). Mutagenesis,
clastogenesis, carcinogenesis: expectations, correlations
and relations. Proc. Int. Conf. Environ. Mutagen Soc.
(ICEM), Liss, New York, pp. 75-84.
The Netherlands. Food Chem. Toxicol. 23, 79-85.
Kramers, P. G. N., Knaap, A. G. A. C , Heijden, C.
A. van der, Taalman, R. 1). F. M. en Mohn, G. R.
(1990). De rol van mutageniteitstesten bij de
toxicologische beoordeling van stoffen. R I V M Jaarverslag over 1989, deel III: mededelingen,
pp. 331-336.
Kruithof, J. C , Noordsij, A., Puijker, L. M. and
Gaag, M. A. van der (1985). The influence of water
treatment processes on theformation of organic halogens
and mutagenic activity bypost-chlorination. In: Water
chlorination: chemistry, environmental impact and
health effects (R. L. Jolley et al., eds.), vol. 5, pp.
1137-1163. Lewis, Chelsea, MI.
McCann, J., Gold, L. S., Horn, L., McGill, R.,
Graedel, T. E. and Kaldor, J. (1988). Statistical
analysis of Salmonella test data and comparison to
results of animal cancer tests.Mut. Res. 205, 183-195.
Meier, J. R. (1988). Genotoxic activity of organic
chemicals in drinking water. .Mut. Res. 196, 211-245.
Mohn, G. R. (1989). Chemische caranogenese. In:
Medische milieukunde (A. R.J. Stumpel en R. van
den Doel, eds.), pp. 110-125. Bohn, Scheltema en
Holkema, Utrecht.
Noordam, P. C. (1985). Toxicologische aspecten. In:
Drinkwater uit oevergrondwater: hydrologie,
kwaliteit en zuivering (D. van der Kooij, ed.).
KIWA-Mededeling nr. 89.
Noordsij, A., Beveren, J. van and Brandt, A. (1983).
Isolation of organic compounds from water for chemical
analysis and toxicological testing. Int. J. Environ. Anal.
Chem. 13,205-217.
Noij, Th. H. M., Noordsij, A. en Genderen, J. van
(1989). Drinkwater uit oppervlakteioater.
KIWA-Mededeling nr. 107.
Peters, R.J. B. (1991). Chemical aspects of drinking
water chlorination. Proefschrift, Delft.
Piegorsch, W. W. and Hoel, D. G. (1988). Exploring
relationships between mutagenic and carcinogenic
potencies. Mut. Res. 196, 161-175.
Privai, M.J. and Dunkel, V. C. (1989). Re-evaluation
of the mutagenicity and carcinogenicity of chemicals
previously identified as false positives' in the Salmonella
typlumurium mutagenicity assay. Environ. Mol.
Mutagen. 13, 1-24.
Spivey, A. M. (1988). Occupational carcinogens in
perspective, p p . 7-12. Elsevier Science Publishers
BV, England.
Stumpel, A. R. J. en Doel, R. van den (1989).
Medische milieukunde. Bohn, Scheltema en Holkema,
Utrecht.
Stuyfzand, P.J. (1984). Microverontreiniging en
duininfiltratie. KIWA-Mededeling nr. 8 1 .
Tennant, R. W., Margolin, B. H , Shelby, M. I).,
Zeiger, E., Haseman, J. K , Spalding, J., Caspary, W.,
Resnick, M., Anderson, B. and Minor, R. (1987).

• •

•

463

Specialised Conferences van
IWSA over distributie en
bestrijdingsmiddelen
De International Water Supply
Association (IWSA) organiseert in het
najaar twee conferenties over distributiesystemen en bestrijdingsmiddelen.
De conferenties 'Managing water
distribution systems' en 'Atrazine and
other pesticides' vinden plaats op 21 en
22 respectievelijk 23 en 24 oktober 1991.
Beide conferenties worden gehouden in
het Centro Affari in Florence, Italië.
De conferentie 'Managing water
distribution systems' besteedt onder meer
aandacht aan de probleemstelling, de reikwijdte van het probleem, beleidskwesties,
analyse van het distributiesysteem,
renovatie en onderhoudsmethoden,
controle, de effecten van veranderingen
en oplossingen. Het programma omvat
onder meer de volgende lezingen:
- the legislative evolution of water
management reforms in Italy;
- current problems and required
measures for managing water distribution
systems in the eastern part of Germany;
- customer needs and perceptions;
- the management and development of
the trunk pipeline and the local
distribution system supplying Lisbon;
- the problems in the programme of
reforming the water distribution system of
Kunming;
- efficient water services: a need for
21ste century society - the situation in
Italy;
- management issues and requirements
for a preventative maintenance policy in
the water distribution system of Nürnberg;
- a new solution to increase the efficiency
of the water distribution management of
Budapest waterworks;
- possible applications of expert systems
in the management of water distribution
systems;
- network efficiency;
- performance of the distribution system
of Sociedad General de Aguas de
Barcelona;
- distribution system analysis by
continuous monitoring and network
calculation;
- advantage of an expert system in the
definition of preventive maintenance
programmes of water networks;
- practical experience of mains
renovation in four UK water companies;
- planned maintenance - rehabilitation
for the nineties?
- organisation of a systematic leak
detection campaign on a water supply
network using computerised techniques:

actual experience and future
developments;
- an examination of recent developments
in leakage control monitoring techniques;
- strategy and methods of leakage
detection in Germany;
- personnel training;
- improved service using technology;
- past, present and future of an atypical
centre of water use;
- solving the problems.
De conferentie 'Atrazine and other
pesticides' geeft een overzicht van het
probleem van de verontreiniging van de
bronnen door bestrijdingsmiddelen,
bescherming van de bronnen,
behandeling, economische aspecten en
recente ontwikkelingen en conclusies.
In de volgende lezingen wordt hieraan
aandacht besteed:
- a gobai view of the pesticides pollution
problem;
- the situation within the KG;
- the American approach to pesticides;
- benefits and risks of plant protection
agents - possibilities of protecting
drinking water;
- integrated system for the management
of agricultural pollution (ISMAP): the
EUREKA project to guide project
management;
- occurence of 38 pesticides in various
french surface and groundwaters;
- atrazine pollution on the Bergamo Plain
- measures taken and results achieved;
- the pesticide situation in
Czechoslovakia;
- efficiency of measures taken to protect
resources - the case of Lake Bracciano,
Rome;
- N-herbicides in the river Meuse basin
in Belgium and their behaviour during
water treatment;
- methods to monitor and forecast the
dynamics of chemicals in agriculture
through distributed parameter models the case of the Orme stream basin, Empoli
(Florence);
- technico-economic evaluation of
atrazine removal through O3/H2CV
activated carbon filters at the Mont
Valerien Plant;
- atrazine removal at a waterwork using
GAG filtration;
- thorough study of industrial process 0 3 /
H 2 / 0 2 for the removal of atrazine;
- advanced treatment for the removal of
atrazine and other pesticides;
- atrazine in drinking water: batch scale
GAC simulation test - practical
application;
- atrazine removal bij radicular oxidation
and/of adsorption;
- treatment of atrazine and other

