Toxiciteitstesten metvissen voordekwaliteitsbepaling vanwater.
Mogelijkheden en beperkingen
Voordracht gepresenteerd op het vijfde KIWA/VWN-colloquium. Methodenontwikkeling II

Inleiding
In water zijn vele honderden lichaamsvreemde stoffen aangetoond die potentieel
schadelijk zijn voor levende organismen.
Als bedoelde verbindingen in te hoge
concentraties voorkomen, dan treedt op
korte termijn sterfte op (acute toxiciteit).
Na onder meer de endosulfan-affaire in de
Rijn werden biologische bewakingssystemen
ontwikkeld omde innamevanrivierwater ten
behoeve van de drinkwaterbereiding te
beschermen [1].
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In een volgende fase isde aandacht echter
verschoven naar de mogelijke effecten van
lage concentraties van mengsels van giftige
stoffen op lange termijn (chronische toxiciteit). In het oppervlaktewater zijn giftige
stoffen continu aanwezig, meestal echter in
concentraties die voor elke stof afzonderlijk
beneden de grens liggen, waarbij ze toxische
effecten veroorzaken. Tezamen kunnen de
aanwezige verbindingen echter wel een
dergelijke uitwerking hebben. Om dit te
kunnen onderzoeken werden halverwege de
jaren zeventig testen uitgevoerd met forellen,
die gedurende lange periodes werden
blootgesteld aan water van de Lek [2, 3],
Het uitgangspunt bij de uitvoering van deze
proeven was,dat oppervlaktewater waaruit
drinkwater wordt bereid in principe van een
zodanige kwaliteit moet zijn dat waterorganismen op een normale wijze erin
kunnen leven. Forellen werden gekozen als
proefdieren omdat deze vissen erg gevoelig
zijn voor verontreinigingen in water, en
omdat de aard van de toxische effecten kan
worden gerelateerd aan die bij hogere
diersoorten [4], Daardoor wordt de kans
vergroot om eventuele groepen van toxische
verbindingen te identificeren op grond van
hun specifiek werkingspatroon.
Toen was vastgesteld dat water uit de Lek bij
langdurige blootstelling toxische effecten

TABEL I— Lengte (incm) engewicht (ing) vanduplogroeïbepalingen incontrolewater enoppervlaktewater ineen
gestandaardiseerde forellentest.
Controle
Week 8

Lengte
Gewicht

14,7 ± 0.7
55,1 ± 8.3

Week 16

Lengte
Gewicht

Week 24

Lengte
Gewicht

Oppervlaktewater
0.6
7,4

14,3 ± 0,8
51,9 ± 9,8

14,4 ± 0.7
52,4 ± 8.9

19.5 ± 0.9
125,0 ± 18.9

19.6 ± 0,7
124.3 ± 15,2

18.3 ± 0,8
97.4 ± 18,9

18,4 ± 1,2
100,0 ± 18,0

23,9 ± 1.1
223,6 ± 30.4

23.6 ± 1,0
214.9 ± 29.4

22,2 ± 1,1
179,6 ± 3 1 , 0

22,3 ± 1.3
180,1 ± 3 1 , 0

veroorzaakte bijvissen [2,3]wasde volgende
vraag of de bestaande zuiveringsprocessen in
staat zijn om de stoffen die ervoor
verantwoordelijk zijn te verwijderen. Omdat
meten met langdurige testen in de praktijk
niet wenselijk was,werd gezocht naar
methoden waarmee op een kortere termijn
toxische effecten konden worden bepaald
[4], De stand vanzaken met betrekking totde
ontwikkeling van deze methoden wordt
hieronder uiteengezet.
Achtergronden vantoxiciteitstesten met
vissen
Het uitgangspunt van alle testen isgeweest
om vissen bloot te stellen aan een te
onderzoeken watertype en verschillen vast te
stellen ten opzichte van een controlegroep in
water van goede kwaliteit. De proeven
worden uitgevoerd onder gestandaardiseerde
en geconditioneerde omstandigheden, onder
meer met betrekking tot behuizing,
temperatuur, voeding, waterstroomsnelheid
en zuurstofgehalte.
De invloed van omgevingsfactoren op vissen
kan worden gemeten aan het intacte
organisme (sterfte, groei, voortplanting,
geboorte-afwijkingen), aan organen of
weefsels (relatief orgaan gewicht, klinische
bloedparameters, bioaccumulatie van
organochloorverbindingen of zware metalen)
of aan cellen (schade aan erfelijk materiaal).
In principe kunnen al deze metingen
uitgevoerd worden in één langdurig
onderzoek dat een levenscyclus omvat.
Alsmen echterop kortere termijn wilmeten,
dan is het wenselijk om de verschillende
aspecten in deeltesten te onderzoeken. In de
praktijk lijkt een opsplitsing in drie testen
mogelijkheden te bieden:
—Een test van 24 weken met forellen. Deze
test isgebaseerd op het chronisch onderzoek
van langere duur. De groei wordt gemeten,
relatieve orgaangewichten en bloedparameters worden bepaald en eventueel
geaccumuleerde organochloorverbindingen
en zware metalen worden geïdentificeerd.
—Een embryo-larvale test met forellen of
met tropische vissen, waarin sterfte en groei,
en in mindere mate geboorte-afwijkingen
worden gemeten. De embryonale en larvale

14,7 ±
55.7 ±

levensfasen zijn bij vissen namelijk het meest
gevoelig voor toxische effecten [5],
- Een DNA-schadetest met hondsvissen of
Nothobranchius waarin uitwisselingen tussen
Chromatiden worden bepaald. In deze testen
worden alleen genotoxische effecten
waargenomen.
Langdurige test met forellen
Het onderzoek naar de chronische toxiciteit
van rivierwater wordt uitgevoerd in een
gestandaardiseerde test van 24 weken.
Deze isafgeleid van de chronisch
toxicologische testen die eerder werden
uitgevoerd [2,3,4], De proefomstandigheden
worden geconditioneerd met betrekking tot
onder meer temperatuur (12°C), zuurstofgehalte (beluchting), behuizing (400 liter
RVS bakken, 2xdaags schoonmaken)
waterverversing en voeding (voedselaanbod
viavoerautomaten). Inde gestandaardiseerde
test worden groei, lever en niervergroting,
het gehalte aan rode bloedcellen in het bloed
en de accumulatie van de organochloorverbindingen in het vetweefsel bepaald.
Hiermee kan, bij een regelmatige uitvoering
van de bepaling, een goede indruk worden
verkregen van de ontwikkeling van
kwaliteitstrends ineen bepaald watertype.
Groeivertraging ishet eerste effect dat wordt
waargenomen. Terwijl de groeivertraging in
1975-1977 in Lekwater nog 40% bedroeg
op gewichtsbasis na 24weken, wasdit in
1982nogmaar 18-20%.Groeiremmingisde
resultante van vele kleine nadelige
gebeurtenissen die op zich niet waarneembaar zijn, maar die met elkaar de
groeivertraging veroorzaken. Groei kan bij
vissen nauwkeurig gekwantificeerd worden
en isdaarom onder laboratoriumomstandigheden een betrouwbare parameter (tabel I).
Het isechter onmogelijk om bij groeivertraging vast te stellen in welke mate een
groep van stoffen bijdraagt tot dit effect.
Naast groeivertraging isleververgroting het
meest constante verschijnsel dat is
opgetreden bij chronische blootstelling aan
Lekwater. De leverspeelt een belangrijke rol
in toxicologische processen. In dit orgaan
vindt de ontgifting plaats van vele, vooral
lipofiele lichaamsvreeemde verbindingen. In
1975 werd binnen vier weken een aanzienlijke vergroting van de lever waargenomen.
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die daarna opliep tot bijna 50% ten opzichte
van de controle [3].In recentere proeven (in
1979 en in 1981-'82) trad leververgroting
pas op na langere perioden van blootstelling
( ± 8 weken) en bovendien wasde toename
geringer (± 20% vergroting). De toename
van het relatief levergewicht kan onder
andere ontstaan onder invloed van de
aanwezigheid van bepaalde giftige stoffen,
zoals bijvoorbeeld bioaccumulerende
organochloorverbindingen [6].
Uit de analyase van gegevens uit proeven die
in een vijftal watertypes zijn uitgevoerd
tussen 1975en 1982,blijkt dat een relatie
bestaat tussen de concentratie van
organochloorverbindingen in het vetweefsel.
en het absolute verschil in het relatief
levergewicht (LSI) tussen de forellen in de
proefgroep en in de controlegroep (afb. 1).
Hoewel ook andere verbindingen een leververgroting kunnen veroorzaken, wijst deze
relatie er op dat de aanwezigheid van
accumulerende organochloorverbindingen in
water bijdraagt in het ontstaan van
leververgroting.
De invloed van een aantal zuiveringsprocessen op het gehalte van organochloorverbindingen in het vetweefsel is eveneens
onderzocht. Op drie verschillende locatiesis
gebleken dat de concentratie van
geaccumuleerde organochloorverbindingen
in vetweefsel van vissen hoger was bij
blootstelling aan oppervlaktewater na
coagulatieen snelfiltratie danervoor (afb. 2).
Na ozonisatie was de concentratie weer
verlaagd. Omdat introductie van dit type
stoffen tijdens het proces niet waarschijnlijk
is, lijkt het aannemelijk dat de biologische
beschikbaarheid van accumulerende stoffen
is toegenomen door de coagulatie/snelfiltratiestap. Of dit komt door verminderde
adsorptieconcurrentie alsgevolg van het
Afb. 2 - Concentraties vangeaccumuleerde organochloorverbindingen (X OCl) in vetweefsel van forellen.
I: Ruwwater; 2: Na coagulatie!snelfiltratie; 3: Na
ozonisatie.
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Afb. 1- Relatie tussen de toename van hetrelatieflevergewicht tö Isi)endegeaccumuleerde organochloorverbindingen
i £ OCl) in het vetweefsel vanforellen na verblijf inopperx'laktewater.

verwijderen van slib,ofdooreen verandering
van het complex waarin deze stoffen in water
zijn gebonden, staat nog niet vast [7],
In forellen diewerden gekweekt in Rijnwater
na duinpassage ofactieve koolfiltratie werden
echter geen organochloorverbindingen meer
in het vetweefsel aangetoond.
Ei-larvale testen
Het meest gevoelige levensstadium bij vissen
isde embryolarvale ontwikkelingsfase [5].
Om in een kort tijdsbestek informatie te

krijgen over toxische eigenschappen van
water, kunnen testen worden uitgevoerd met
eieren en larven van vissen.
In eerste instantie werd een test ontwikkeld
met forellen. In 1977werd in Lekwatermeer
sterfte waargenomen gedurende de eerste
fase van de embryonale ontwikkeling dan bij
de controlegroep (afb. 3).Na het oogpuntstadium (circa 10dagen na bevruchting),
wanneer de oogpigmentatie door het eikapsel
heen zichtbaar wordt, was het sterftepercentage voor beide groepen nagenoeg

Afb. 3 - Cumulatieve sterfte vanforellen-eieren en larven in Lekwater IL) encontrolewater IC)in 1977.
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Afb. 4 - embryonale enlarvalesterfte vanforellen in Lekwater tussen 1977en 1982

gelijk. Daarna trad ook nog verhoogde
mortaliteit op tijdens de dooierresorptie
(26-40 dagen na bevruchting). In volgende
jaren werd geen verhoogde embryonale
sterfte meer gevonden in Lekwater. wanneer
de eieren zoals in 1977, pas na het harden
werden overgezet in Lekwater (afb. 4).
Verhoogde embryonale sterfte bleef echter
wel vóórkomen alsde eieren gehard werden
in Lekwater (afb. 4). Het hardingsproces van
de eieren begint direct na de bevruchting en
duurt enkele uren. Bij het hardingsproces
wordt water door het ei opgenomen en
kunnen lichaamsvreemde stoffen relatief
gemakkelijk worden opgehoopt. Daarna is
het eikapsel hard en kunnen dergelijke
stoffen niet of nauwelijks in het ei
binnendringen. De larvale sterfte was tussen
1978en 1981wisselend (afb.4).In 1980was
de sterfte tijdens de larvale fase in Lekwater
zelfs lager dan in de controlegroep: de
waterafvoer van de Lek wastijdens de
dooierresorptiefase echter hoog. Hoewel de
waarnemingen van de sterfte op zich een
kwalitatieve trend aangeven (geen sterfte in
de eifase zonder hardingsproces in Lekwater)
lijkt deze parameter mindergeschikt voorhet
meten van de waterkwaliteit. In de controlegroepen wasde variatie in de mortaliteit
tijdens deei-ontwikkelinginde verschillende
proeven namelijk relatief groot (afb. 4).
Dit betekent dat de sterfte gedurende de
embryo-larvale ontwikkeling niet bruikbaar

en de fathead minnow) bestudeerd. Dit
project heeft echter geen test opgeleverd die
geschikt isvoor het toxicologisch onderzoek
van zuiveringsprocessen die worden
toegepast bij de bereiding van drinkwater.
De florida tandkarper en de fathead minnow
bleken minder gevoelig voor het testen van
Lekwater. Ze worden hier niet nader
besproken.
Met de zebravis werd geen verhoogde sterfte
waargenomen bij verblijf in Lekwater in
verschillende proeven in 1979. In enkele
gevallen bleek de groei in Lekwater in
diezelfde periode trager te zijn verlopen dan
incontrolewater. Hoeweldetest opzichgoed
voldoet aan de eisen voor toxiciteitstesten
(onder andere meer dan 85% overleving in
de controlegroepen), bleek ook de gevoeligheid van de test met zebravissen te gering
voor regelmatige metingen van de
toxicologische gesteldheid van rivierwater.
De ontwikkeling van de test met de rijstvis
bracht meer technische problemen met zich
mee, omdat de dode eieren die in Lekwater
gevonden werden, bedekt waren met
schimmel. Om dit tegen te gaan werden de
testen uitgevoerd in gefiltreerd water

isvoor een kwantificatie van de trends in
waterkwaliteit.
Een kwalitatieve variatie vanjaar tot jaar
werd eveneens waargenomen ten aanzien
van de teratogeniteit. Een extra complicatie
hierbij isdat de teratogene (aangeboren)
afwijkingen niet kunnen worden waargenomen gedurende de eifase. Omdat een
deel van de verhoogde mortaliteit in
Lekwater tijdens de eifase kan worden
toegeschreven aan teratogene effecten, kan
een vertekend beeld ontstaan door deze
alleen bijlarven tescoren.Een type afwijking,
waarbij een stompe bovenkaak aanwezigis,
kon goed worden gescoord, omdat deze
veelvuldig optrad inLekwater, engeheel niet
werd waargenomen in controlegroepen (afb.
5). Deze afwijking werd in 1981in Lekwater
gevonden bij 1 1% van de forellen die levend
uitde eieren kwamen. Eenzelfde verschijnsel
werd ook waargenomen bij brasems in de
Rijn en bijjuveniele forellen en snoeken
blootgesteld aan dioxine (2, 3, 7, 8 TCDD)
[9, 10]. Het staat echter niet vast of deze stof
in de Rijn dit effect heeft veroorzaakt.
Naast de genoemde variatie in sterfte van
controlegroepen iseen ander bezwaarvande
ei-larvale test met forellen dat deze slechts
eenmaal perjaar kan worden uitgevoerd.
Daarom werd nagegaan of ei-larvale testen
met tropische vissoorten kunnen worden
uitgevoerd. Hierbij werden vier vissoorten
die bij dit type onderzoek worden gebruikt
(de zebravis,de rijstvis,deflorida tandkarper

Eind 1981 werden testen op deze wijze
uitgevoerd in gefiltreerd Lekwater(tabel II).
Meestal werd geen verschil gevonden in de
Afb. 5 - Forellen opgekweekt incontrole water(boven) of
in Lekwater (onder). De vorm van debovenkaak isbijde
forel in Lekwater afwijkend.
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TABEL II - Mortaliteit vaneierenen larven vanderijstvis
(Oryzias latvpes) ingefiltreerd Lekwater.

Aanvangsdatum
15-12-1981
16-12-19X1

28-12-1981
05-01-19X2
19-01-19X2
22-01-19X2
28-01-19X2
03-02-19X2
10-02-19X2
11-02-19X2

Proefduur
(dagen)

Percentage levende vissen
aan het einde van de proef
Controle

Lekwater

80
77
62
70
77
78
76
72
65
70

69
50
45
52
70
30*
18*
10*
66
77

28
28
24
23
20
20
20
20
20
20

Dode eieren bedekt met schimmel.

TABEL III — Sister-chromatid exchange (SCE) inductie
door water uit de Lek in kieuwen vanhond.svi.ssen
(januari 1978) en Nothobranchius (november 1981).
Proef Groep
1978 Controle
Lek (3 dagen)
Lek (11 dagen)
1981 Controle
Lek (7 dagen)

Aantal
Aantal
SCE/
vissen chromosome n chromosoom
10

3.123

6
5

2.416

0.050 ± 0.013
0.128 ± 0.023

2.317

0.155 ± 0.026

4

599

0.055 ± 0.026

4

1.739

0.104 ±0,018

sterfte tussen Lekwater en controlegroepen.
De meeste sterfte trad op gedurende de
eifase, die ± 7dagen duurt. In drie
achtereenvolgende testen injanuari 1982
trad echter extra sterfte op. Op de dode
eieren werd toen ook schimmel gevonden en
het was niet mogelijk om vast testellen of dit
een oorzaak of een gevolg van de verhoogde
sterfte was. De geringe sterfteverschillen in
de overige proeven waren niet significant
vanwege het beperkte aantal eieren dat per
test kan worden ingezet (50 - 100) en de
variatie in de overleving bij de controlegroep
(65-85%).
Hoewel de embryo-larvale testen met vissen
niet geschikt blijken voor het bepalen van de
toxicologische kwaliteit van oppervlaktewater, lijkt met name de test met zebravissen
mogelijkheden te bieden voor toxicologische
metingen in sterker verontreinigde watertypes zoals afvalwater. Voor deze toepassing
zal aanvullend onderzoek nodig zijn.
Mutageniteitstesten met vissen
De doelstelling van dit type testen sluit aan
bij die van de Amestest [13], omdat hiermee
specifiek de aanwezigheid van genotoxische
verbindingen wordt onderzocht. Bij vissen
gebeurt dit ofwel door het tellen van breuken
in chromosomen (celonderdelen waarin het
erfelijk materiaal, het DNA isgeorganiseerd),
ofwel door het waarnemen van uitwisselingen
tussen zuster-chromatiden (Sister-Chromatid
Exchange of SCE). Elk chromosoom is
namelijk opgebouwd uit twee gelijkwaardige
Chromatiden. Uitwisselingen (SCE's) tussen

deze Chromatiden zijn een indicatie voor
DNA-schade [8].
De SCE-test in vissen wordt ontwikkeld in
samenwerking met de Vakgroep Toxicologie
van de LH in Wageningen. Uit oriënterend
onderzoek isgebleken dat de test potentieel
geschikt isom mutagene stoffen in oppervlaktewater op te sporen [9, 10, 11]. In 1978
werd een toename van de SCE frequentie in
hondsvissen gevonden nazowel3als 11 dagen
blootstelling aan Lekwater (tabel III).
Omdat de hondsvisminder goed tekweken is
werd een jaarvisje uit Zuid-Oostelijk Afrika,
Nothobranchius rachowi, als alternatief
onderzocht [12]. Ook met deze viswerd in
1981 na een kort verblijf in Lekwater een
toename van de SCE frequentie waargenomen (tabel III). Dit testsysteem is thans
nog niet voor routine-onderzoek beschikbaar. Momenteel iseen parasietvrije kweek
aanwezig in het laboratorium en wordt nog
gewerkt aan een aantal technische aspecten
die de betrouwbaarheid van de proefuitvoering moeten verbeteren. Pas daarna
kunnen de werkelijke mogelijkheden van
deze test nader geëvalueerd worden.
Samenvatting en conclusies
De doelstelling van het toxicologisch
onderzoek met vissen wasom kortdurende
testen te ontwikkelen waarmee de kwaliteit
van water kan worden beoordeeld in diverse
stadia van de zuivering ten behoeve van de
drinkwatervoorziening. De gevoeligheid van
testsystemen met vissen voor toxische
effecten was echter te beperkt om aan deze
eisen te kunnen voldoen.
Met de testen die ontwikkeld werden ishet
mogelijk om de toxicologische kwaliteit te
bepalen van oppervlaktewater. Dit kan op
kwantitatieve wijze plaatsvinden in
langdurige testen met forellen, waarin met
name groei, lever- en niervergroting, gehalte
aan rode bloedcellen in het bloed en
ophoping van organochloorverbindingen in
het vetweefsel worden onderzocht.
Ei-larvale testen maken metingen met een
kortere duur mogelijk. De kwaliteit van het
Lekwater werd gedurende een aantal jaren
onderzocht met forelleneiercn en larven,
waarmee kwaliteitsschommelingen konden
worden vastgelegd. Een kwantitatieve
vergelijking van jaar tot jaar was niet
mogelijk vanwege grote jaarlijkse verschillen
in eikwaliteit. Met tropische vissen bleek de
gevoeligheid van ei-larvale testen te gering
om in rivierwater te kunnen meten. Deze
testen zouden mogelijk, na enige aanpassingen, wel gebruikt kunnen worden voor
het screenen van toxische effecten van
afvalwater.
De mutageniteitstest met vissen, inde vorm
van een SCE-test met Nothobranchius
verkeert nu in de laatste ontwikkelingsfase.
Pas na afronding daarvan kunnen de

mogelijkheden van deze test nader worden
ingeschat.
Verantwoording
De resultaten van dit onderzoek zijn verkregen in het
kader van het VEWlN-speurwerkprogramma, alsmede in
opdracht van de RIW'A (onderzoek aan Lek en Maas in
1981/19X2).A. de Ruyter en mw. G. A. Pcute-Slof
hebben in de afgelopen jaren bijgedragen in het
totstandkomen van deze testen. Tevens willen de
auteurs de heren J. H. Schmits, H. A. A. Houtzager en
H.M. Vermeulen bedanken voor het tekenwerk en mevr.
J. Blommendaal voor het typen van het manuscript.
De analyses van organochloorverbindingen in vetweefsel
werden uitgevoerd door hetCIVO-TNO Instituut teZeist.
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