Wat betekent deAmestestvoorde drinkwaterpraktijk?

Voorwoord
Metingen met de Amestest hebben in de
afgelopen jaren aangetoond, dat mutagene
activiteit aanwezig kan zijn in drinkwater.
Deze resultaten zijn aanleiding geweest tot
discussies in de KIWA/RIVM commissie
Toxicologie over de betekenis van deze
waarnemingen voor de praktijksituatie in de
waterleidingbedrijven. Bijgaande publikatie
heeft tot doel de huidige stand van zaken
samen te vatten en vormt een weergave van
de gedachtenontwikkeling binnen de KIWA/
RIVM commissie Toxicologie. Voor meer
details en literatuurrreferenties wordt
verwezen naar het speurwerkrapport [ 1|.
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Amestest en Waterkwaliteit
De waarde van de Amestest bij het onderzoek naar de kwaliteit vanwaterisdatdetest
snel en goedkoop gegevens verschaft over de
aanwezigheid in water van stoffen met een
potentieel ongewenst biologisch effect.
In water ismeerdan negentigprocent vanhet
organisch materiaal nogniet identificeerbaar.
Alleen chemische somparameterbepalingen
konden tot nu toe de aard van deze
verbindingen aangeven. Dat de Amestest
een potentieel risico aangeeft, isniet a priori
verontrustend ook omdat de concentraties
van deze stoffen in water laag zijn. De mens
komt via andere wegen (lucht, voeding en
genotmiddelen) ook regelmatig in aanraking
met dit soort stoffen. Het feit dateen beginis
gemaakt met het evalueren van deze risico's,
is het grootste winstpunt, omdat in de
toekomst betere beleidsafwegingen mogelijk
kunnen worden. De resultaten van de
Amestest zijn hierbij op zichzelf niet
doorslaggevend. Ze zullen wel bijdragen,
samen met andere onderzoeksparameters,
tot een zo volledig mogelijk beeld van de
waterkwaliteitsaspecten, zodat genoemde
afwegingen optimaal kunnen plaatsvinden.
Tien jaar Amestest
In het midden van dejaren zeventig isde
Salmonella/microsomen mutageniteitstest
gepresenteerd alseen test waarmee kankerverwekkende stoffen snel en goedkoop
zouden kunnen worden opgespoord, op
grond van hun mutagene eigenschappen voor
bacteriën. Mutagene stoffen zijn in staat om
schade (mutaties) te veroorzaken in het
DNA, waarin de erfelijke eigenschappen van
levende organismen zijn vastgelegd. De test,
beter bekend alsde Amestest, wordt nu
toegepast in ruim 3.000 laboratoria over de

gehele wereld, zowel bij fundamenteel als bij
toegepast onderzoek [2,3[. Inmiddels zijn
ook vele andere methoden ontwikkeld
waarmee mutagene effecten van stoffen
kunnen worden vastgesteld, met weefselkweektechnieken, gistcellen of intacte
dieren. Vanwege de lage kosten en de
snelheid van de meting isde Amestest echter
meestal gebruikt bij het opsporen van
mutagene stoffen inhet milieu(water, bodem
en lucht) en in de voeding.
De brede toepassing die de Amestest heeft
gevonden verschafte ook meer inzicht in zijn
voorspellende waarde voor kankerverwekkende en mutagene eigenschappen van
stoffen en de hanteerbaarheid en mogelijke
gebruiksdoeleinden van de test. Het lijkt
daarom een geschikt moment om stil te staan
bij de betekenis en gevolgen van mutagene
activiteit indrinkwater diewerd gemeten met
de Amestest.
Mutageniteitinwateralleengevondenna
concentratie van de verontreinigingen
Om mutagene stoffen in drinkwater te
kunnen waarnemen worden de organische
stoffen uit het water in een klein volume
geconcentreerd. De wijze waarop deze
isolatie- en concentratieprocedure wordt
uitgevoerd isin sterke mate bepalend voor
het resultaat van de Amestest. De nadruk
van het huidige onderzoek ligt daarom op
stoffen die overwegend slecht of matigin
water oplosbaar zijn. De grote verscheidenheid aan toegepaste procedures maakt
vergelijkingen moeilijk. De meeste
technieken maken gebruik van selectieve
adsorptie van organische stoffen aan XAD'hars' [5,6, 7].Deze XAD-technieken
verschillen onderling wel in sterke mate. met

betrekking tot onder andere de verhouding
behandeld water: XAD-volume (van 1 ml
hars per liter water tot 1ml hars per 10 liter
water), de contacttijd tussen water en hars
(van 1bedvolume/min tot 4 bedvolumina/
min) en de elutie condities (van elutie met
1 bedvolume tot elutie met 5 bedvolumina).
Resultaten van monsters genomen met
verschillende XAD-methoden komen daardoor niet altijd overeen, alworden in grote
lijnen wel dezelfde trends waargenomen.
Bij een goede standaardisatie van de
procedure is het mogelijk metingen uit te
voeren die binnen eenzelfde laboratorium
kwalitatief en kwantitatief reproduceerbaar
zijn [7].
Amestest en drinkwater
Op veel plaatsen in Nederland zijn
concentraten van stoffen uit drinkwater
mutageen gebleken in de Amestest [12, 13].
Deze mutagene activiteit kan afkomstig zijn
uit rivierwater dat alsgrondstof voor de
drinkwaterbereiding dient. Ze kan ook
ontstaan tijdens de bereidingsprocessen van
het drinkwater zoals door chloring of
ozonisatie [14 t/m 17].Ook ingrond- en
oevergrondwater zijn mutagene effecten
aangetoond [12]waarvan niet vaststaat of
deze afkomstig zijn van verontreinigingen, of
mogelijk zijn ontstaan bij natuurlijke
processen in de bodem [18].
In het licht van het voorafgaande (zie tevens:
'De Amestest: Oorspronkelijke verwachtingen en huidige inzichten') kan over de
betekenis van een mutageen effect van
drinkwater (concentraten) inde Amestest
worden gezegd dat:
'het waterstoffen bevat die de erfelijke
eigenschappen van (gevoelig gemaakte)

bij hel inzetten van de Amestest worden debacteriënsamen met hetmonster op de voedingsbodem gegoten.
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bacteriën kunnen beïnvloeden'.
De test heeft alshet wareeen signaalfunctie.
De uitkomst op zich betekent (nog) nietdater
sprake isvan eenmutageen effect voor de
mens. Om dit teweten ismeer mutageniteitsonderzoek nodig intoetsen met hogere
organismen.
Voor de vaststelling van eventuele carcinogene effecten zullen experimenten met

proefdieren moeten worden opgezet. Dit is
tot nu toe eenmaal gebeurd met concentraten
van Nederlands drinkwater [19].Bij een
beperkte concentratiefactor werden geen
kankerverwekkende eigenschappen aangetoond.
Hoe nu verder?
Ondanks de genoemde beperkingen isde

DeAmestest:oorspronkelijkeverwachtingenenhuidigeinzichten
Snelletestvoorkankerverwekkende
genestofnietmutageenindeAmestest)
effecten
ontstaanonderandereomdatbepaalde
stoffengeenpuntmutatiesinhetDNA
DeAmestestisaanvankelijkontwikkeld
veroorzakenmaarwelchromosoomengepresenteerdalseensnelletest
waarmeedekankerverwekkendeeigen- schade,omdathetprocesvan kankervormingbijsommigestoffenniet
schappenvanstoffenkunnenworden
genotoxischverlooptofomdathet
voorspeld.Hetuitgangspunthierbijwas
uiteindelijkecarcinogenestofwisselingsdatkankerverwekkendestoffen,openkele
produktindestandaardAmestestniet
uitzonderingenna,mutageenzijn[8].
wordtgevormd.
Indepraktijkbleken75tot95%vande
stoffendiemutageenwareninde
Bijvalspositieveuitslagen(nietcarcinoAmestestookkankerverwekkendtezijn.
genestoffenmutageenindeAmestest)is
Ditisechtereenvertekendbeeld:erzijn
hetmogelijkdatverschillentussen
namelijkveelmeerstoffenonderzocht
bacteriënenzoogdierlichaamvan
metdeAmestestdaninlangdurige
invloedzijn(ondermeervormingvan
carcinogeniteitsproeven.Debruikbaaranderestofwisselingsprodukten,
heidvandeAmestestalsscreeningstest
opnameinhetlichaam,antimutagene
voorcarcinogeniteitwordtuiteindelijk
stoffen,afweersysteemenz.)ofdatde
bepaalddoorhetpercentagejuiste
conclusiesuithetcarcinogeniteitsvoorspellingenvankankerverwekkende
onderzoekonjuistzijn.
eigenschappen(tabelI).
Omdatvelefactoreneenrolspelenbijhet
ontstaanvankanker,waarbijmutageniteit
TABEL I- Voorspelling van kankerverwekkende
slechtséénvandevariabelenis,biedthet
eigenschappen vanstoften metdeAmestest resultaatvaneenAmestestopzichgeen
enkele definities - .
definitievebasisvoordevoorspellingvan
gegevens over
eencarcinogeeneffect.Deuiteindelijke
kankerverwekkende
vaststelling
vaneenkankerverwekkend
eigenschappen
Uitslag van de Amestest
effectzaldaaromindierproevenmoeten
negatief
positief
gebeuren10.
niet
correcte
kankerverwekkend voorspelling

vals positieve
voorspelling

kankerverwekkend valsnegatieve correcte
voorspelling
voorspelling
(gevoeligheid)

Ditpercentagewordtberekenduitde
combinatievandegevoeligheid
(%carcinogenestoffendatmutageenis
indeAmestest)enhetonderscheidend
vermogen(%nietcarcinogenestoffen
datnietmutageenisindeAmestest).
Schattingenindeliteratuurvandit
percentagecorrectevoorspellingen
lopenuiteenvan± 60% tot± 75% 9.
Ditpercentagekangrotevariaties
vertonenvoorverschillendeklassenvan
chemischeverbindingen.Naastdekeuze
vandestoffendievoordezeevaluaties
werdengebruikt,zijnookanderefactoren
vaninvloedopdebetrouwbaarheidvan
detestvoorhetvoorspellenvaneen
carcinogeeneffect.
Valsnegatievevoorspellingen(carcino-

Voorspellingvanmutageniteit
Naastdevoorspellendewaardevandetest
voorkankerverwekkendeeigenschappen
vanstoffen,isdedetectievaneen
mutageeneffectalszodanigookvangrote
betekenis.Degevolgenvaneentoegenomenbelastingmetmutagenestoffen
vooreenmenselijkepopulatiezijnopdit
ogenbliknietaantegeven.Daaromishet
ongewenstdatdebelastingmetlichaamsvreemdemutagenestoffenteveeluitstijgt
bovenhetnatuurlijkeniveau.Enkelejaren
geledenheeftdeGezondheidsraad [11]
gesteld,dateenstofdiemutageenisineen
bacteriëlemutageniteitstesteninten
minstetweemutageniteitstestenmet
hogereorganismen,moetworden
beschouwdalspotentieelmutageenvoor
demens.Ditbetekentdatbacteriële
mutageniteitstestenmoetenworden
beschouwdalseenbelangrijkeeerstetoets
voormutageniteit.

Amestest een waardevol hulpmiddel bij het
onderzoek naar de kwaliteit van drinkwater.
De test kan op snelle en betrouwbare wijze
de aanwezigheid in water vaststellen van
stoffen die potentieel in staat zijn om
blijvende (en in principe ook ongewenste)
veranderingen teveroorzaken inhet erfelijke
materiaal van levende organismen. Over de
chemische aard of identiteit van deze stoffen
isweinig of soms niets bekend.
Verdere uitwerking zal in twee richtingen
plaatsvinden. Praktijkgericht onderzoek,
waarbij de Amestest gecombineerd wordt
met chemisch-analytische metingen moet
inzicht verschaffen in het gedrag van
mutagene stoffen in de zuivering.
Daarnaast zal het onderzoek naar de aard
van de mutagene stoffen de evaluatie van de
betekenis voor de mens ondersteunen.
Onderzoek naardegrondstofendezuivering
De resultaten vandeAmestest kunnen op
zichzelf niet doorslaggevend zijn bij
afwegingen met betrekking totinvesteringen in
zuiveringsprocessen en keuze vangrondstof.
Ze zullen wel bijdragen, samen met andere
onderzoeksparameters, toteenzo volledig
mogelijk beeld vandewaterkwaliteitsaspecten,
zodat genoemde keuzes en afwegingen
optimaal kunnen plaatsvinden.
Hiertoe moet de Amestest worden betrokken
bij het onderzoek naar de waterkwaliteit en
naar de invloed van zuiveringsprocessen en
behandelingen. Om deresultaten optimaal te
benutten iseen sterke integratie met het
chemisch-analytisch en technologisch
onderzoek gewenst. Naast het inventariseren
van grondstoffen waarvan de kwaliteitsgegevens nog onvolledig zijn (bijvoorbeeld
grondwater) zal het accent vooral komen te
liggen op het technologisch aspect, bij
onderzoek in proefinstallaties of als
onderdeel van de begeleiding van bedrijfsprojecten. Het uitgangspunt bij al deze
projecten isom na te gaan wat de kwaliteit
van het onderzochte water isen hoe
eventuele gewenste verbeteringen op de
beste en economisch meest verantwoorde
manier kunnen worden gerealiseerd.
Onderzoek naarde betekenis en herkomst
van een mutageen effect
Naast het betrekken van de Amestest bij
toegepast onderzoek, ishetook noodzakelijk
om de waargenomen mutagene activiteit
nader te interpreteren. Wanneer hierover
meer gegevens beschikbaar komen, zal het
mogelijk worden om in te schatten of
mutagene activiteit van drinkwater mogelijk
een bedreiging kan zijn voor de volksgezondheid.
In een eerste fase zalworden onderzocht of
concentraten die mutageen zijn bevonden in
de Amestest ook een genotoxisch effect
hebben op hogere organismen (weefsel-
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kweeksystemen, bananenvliegjes, vissen).
De Amestest zal ook een rol vervullen als
gidsparameter bij de isolatie en identificatie
van mutagene verontreinigingen in water,
door fysisch-chemische fractionering te
koppelen aan mutageniteitscriteria. Hiermee
kan de snelste weg worden bewandeld om
groepen stoffen te karakteriseren die
potentieel de meestegezondheidsrisico's met
zich meebrengen. Deze kennis kan bijdragen
tot de sanering van de ruwwaterbronnen die
worden gebruikt voor de drinkwatervoorziening en tot de evaluatie van de
gemeten mutagene activiteit.
Normstelling
Op dit monent ishet niet zinvol om de
Amestest te betrekken in het routinematig
onderzoek van de kwaliteit van drinkwater.
De vraag of normstelling voor mutagene
effecten van drinkwater zinvolenmogelijk is,
kan pas worden beantwoord na afronding
van het onderzoek naar de betekenis van
deze effecten. Ook alsdeze vraag bevestigend
wordt beantwoord, zal nogmoeten worden
vastgesteld of de Amestest danwei een
andere bepaling de meest representatieve en
de meest geschikte test zal blijken te zijn om
dit aspect van de waterkwaliteit te bewaken.
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Symposium 'Ontwikkelingen in
het hydrologisch onderzoek'
Op 18december 1986 organiseert de
Hydrologische Kring- insamenwerking met
Stichting Hydrologisch Centrum - in
De Reehorst te Ede t.g.v.haarderde lustrum
een symposium met als thema 'Ontwikkelingen in het hydrologisch onderzoek'. Een
bijeenkomst van één dag isuiteraard veel te
kort om op systematische wijze de ontwikkelingen op het hydrologisch vakgebied inkaart
te brengen. De vijf lezingen, die op het
programma staan, moeten daarom gezien
worden als capita selecta uit een omvangrijk
en rijk geschakeerd onderzoeksveld:
'De hydrologie op afstand inbeeld gebracht',
door ir. G. J. A. Nieuwenhuis (ICW);
'Ruimtelijke variabiliteit van parameters
in het hydrologisch onderzoek', door
dr. ir. J. Bouma (Stiboka);
'Transportprocessen in de ondergrond: zijn
'swaters wegen ondoorgrondelijk'?', door
ir. G. M. Uffink(RIVM);
'Over de samenwerking tussen hydrologen
en ecologen', door drs.M. A. den Hoed
(KIWAf;
"Van beleid naar (hydrologisch) onderzoek',
door ir. J. A. Los (PW-Drenthe).
Hydrologie Prijs 1982-1984
Het bijzondere karaktervan deze bijeenkomst wordt onderstreept door de uitreiking
van de Hydrologie Prijs 1982-1984.
Deze prijs iseind 1979 door de Stichting
Hydrologisch Centrum ingesteld voor de
beste publikatie op hydrologisch en waterhuishoudkundig gebied van de hand van een
Nederlandse auteur, die niet ouder isdan

35 jaar. De prijs wordt éénmaal inde drie
jaar toegekend.
Hydrology 2000
In juli 1986 zal in Boedapest de tweede
Scientific Assembly van de IAHS worden
gehouden. Een van de onderdelen van deze
bijeenkomst isde Workshop Hydrology 2000
over toekomstige ontwikkelingen in het
hydrologisch onderzoek. Door de Sectie
Hydrologische Wetenschappen van het
Nederlands Comitévoorde UGGIwordt een
Nederlandse bijdrage aan deze workshop
voorbereid. Tijdens het symposium zal een
aantal in dit kader geformuleerde stellingen
worden gepresenteerd.
Aanmelding en kosten
Inschrijving voor het symposium dient te
geschieden door middel van bijgevoegd aanmeldingsformulier vóór 6 december 1985.
De deelnamekosten bedragen ƒ 3 0 - voor
leden van de Hydrologische Kring enƒ 40 voor niet-leden (lunch inbegrepen).
De kosten dienen teworden overgemaakt op
gironummer 2304695 ten name van Penningmeester Hydrologische Kring te Wageningen,
onder vermelding van 'Symposium 1985'.
Voor nadere informatie: ir. W.Cramer, p/a
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, Postbus 150,2260 AD
Leidschendam. tel. 070 -69 42 51 (tst. 214).

Nieuwe ontwerp-normen voor
water verschenen
Onlangs zijn bij het NNI verschenen de
volgende ontwerp-normen voor water:
N E N 6 4 0 1 - Bepaling van het halogeengehalte van vluchtige organohalogeenverbindingen;
NEN 6402 —Bepaling van het halogeengehalte van niet-vluchtige, met petroleumether extraheerbare organohalogeenverbindingen;
NEN 6493 - Fotometrische bepaling van
het gehalte aan cyaanzuur;
NEN 6526 - Bepalingvan Cholinesteraseremmende activiteit.
Kritiek op de normontwerpen kan worden
doorgegeven aan het Nederlands
Normalisatie-instituut (NEN 6401 en 6402
vóór 1januari 1986;NEN 6493 en 6526
vóór 1februari 1986).
Exemplaren van degenoemde norm-ontwerpen zijn tegen vergoedingverkrijgbaar bij
het NNI, Postbus 5059, 2600 GB Delft.
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