
VU Research Portal

Towards understanding the effects of putative endocrine disruptors in the great pond
snail Lymnaea stagnalis: Experimental and toxicokinetic-toxidcdynamic modelling
approaches
Barsi, A.

2015

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Barsi, A. (2015). Towards understanding the effects of putative endocrine disruptors in the great pond snail
Lymnaea stagnalis: Experimental and toxicokinetic-toxidcdynamic modelling approaches. [PhD-Thesis –
Research external, graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/894d0359-f9e9-474d-b9c5-7a267ebc2c34


Samenvatting 

 

155 

 

 

Samenvatting 
 

Hormoonverstorende stoffen (endocriene disruptoren, ED’s) zijn lichaamsvreemde chemicaliën die 

nadelige effecten op organismen hebben doordat ze interacteren met het hormoonstelsel. Deze 

stoffen zijn bestanddelen van diverse alledaagse producten zoals plastic flessen, voedsel, 

wasmiddelen en cosmetica, alsmede ingrediënt van een aantal gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden. Door de instelling van het hormoonstelsel te veranderen kunnen ED’s effecten hebben op 

de ontwikkeling, groei en reproductie van organismen. Deze eigenschappen van individuele 

organismen zijn van cruciaal belang voor de gezondheid van populaties, en dat is het 

beschermingsdoel van de risicobeoordeling voor aquatische evertebraten (ongewervelde 

organismen). Er is echter relatief weinig bekend van het hormonale systeem bij evertebraten 

waardoor het lastig is om ED’s te herkennen en hun effecten in te schatten. Het inschatten van de 

risico’s van ED’s op populaties wordt tevens belemmerd doordat het gebruik van mechanistische 

modellen in ecotoxicologisch onderzoek niet breed geaccepteerd is. Dit proefschrift richt zich 

daarom op het verbeteren van de testmethoden en modellen voor het beoordelen en voorspellen van 

de effecten van ED’s op de poelslak Lymnaea stagnalis. Deze zoetwaterslak werd gekozen wegens 

zijn gevoeligheid voor verschillende stoffen, waaronder enkele ED’s. De poelslak is tevens een 

kandidaatsoort bij de doorlopende standaardisatie van reproductietesten met weekdieren, 

gecoördineerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).  

In dit proefschrift onderzoek ik de gevoeligheid van de poelslak voor androgene en oestrogene 

stoffen; stoffen die de ontwikkeling en het onderhoud van respectievelijk de mannelijke en 

vrouwelijke karakteristieken beïnvloeden. Blootstelling van de poelslak aan steroïdhormonen kan 

androgene of oestrogene effecten induceren, vergelijkbaar met die in vertebraten en enkele andere 

waterslakken. Door te volgen hoe de poelslak reageert op steroïdhormonen kan mogelijk de 

hypothese ondersteund worden dat steroïden een rol spelen in het hormoonstelsel van de poelslak. 

Als blootstelling aan andere androgene stoffen (zoals organotinverbindingen) of oestrogene stoffen 

(zoals alkylfenolen) vergelijkbare effecten sorteert als bij steroïden is dat een aanwijzing voor 

hormoonverstoring. Om deze hypothesen te toetsen werd een reeks van toxiciteitstesten uitgevoerd. 

De data weren geanalyseerd met behulp van standaard statistische methoden, alsmede met een 

toxicokinetisch-toxicodynamisch (TKTD) model.  

De toxiciteitstesten met de synthetische steroïdhormonen 17α-methyltestosteron (MT, 

androgeen) en 17α-ethynyloestradiol (EE2, oestrogeen) lieten geen effect zien op de verschillende 

eindpunten gerelateerd aan ontwikkeling, groei en reproductie van de poelslak bij milieurelevante 

concentraties. Dit suggereert dat deze steroïden van vertebraten waarschijnlijk niet betrokken zijn 

bij de hormonale regulatie in de poelslak. Tevens werden er geen effecten gevonden als de slakken 

werden blootgesteld aan milieurelevante concentraties van alkylfenolen, wat kan worden verklaard 

door een efficiënt metabolisering en uitscheiding van deze stoffen. Omdat MT en EE2 

waarschijnlijk niet interfereren met het hormoonsysteem van de poelslak kunnen deze stoffen niet 

gebruikt worden als positieve controle voor het testen van ED’s met deze diersoort. 

Toxiciteitstesten met de organotinverbindingen tributyltin (TBT) en trifenyltin (TPT) toonden 

aan dat de poelslak gevoelig is voor lage concentraties van deze stoffen. Ondanks dat deze twee 

stoffen vergelijkbare fysisch-chemische en structurele eigenschappen hebben lieten ze toch een 

verschillend effectpatroon zien. In testen met jonge en volwassen slakken waren de sub-lethale 

eindpunten veel gevoeliger voor TBT dan TPT. Deze volgorde in giftigheid was echter omgekeerd 

voor de embryo’s; TPT liet veel sterkere effecten zien (eieren van niet-blootgestelde slakken 

werden uit hun geleikapsel gehaald en vervolgens direct aan deze organotinverbindingen 

blootgesteld). De redenen voor de verschillende effectpatronen van TBT en TPT blijven 

onduidelijk, hoewel we kunnen speculeren over de rol van het verschil in alkylering van de twee 

stoffen en/of verschillen in de expressie van specifieke receptoren. Het meest gevoelige eindpunt 
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voor TBT was de frequentie van polyembryonie (meerdere embryo’s per ei) terwijl het voor TPT de 

incubatietijd van de direct blootgestelde eieren was. 

Om de bruikbaarheid van TKTD-analyse voor vermeende ED’s in de poelslak te demonstreren 

moest eerst het meest toepasselijke testontwerp voor de poelslak vastgesteld worden. In een 

casestudie met aceton heb ik verschillende soorten data getoetst op hun bruikbaarheid voor het 

kalibreren van een TKTD-model. In toxiciteitsexperimenten werden eieren, jonge dieren en 

volwassen dieren blootgesteld aan aceton. Eindpunten gerelateerd aan overleving, groei en 

reproductie werden door de tijd gevolgd. De verschillende datasets (in verschillende combinaties) 

werden geanalyseerd met het DEBkiss model, een model gebaseerd op de theorie van Dynamische 

EnergieBudgetten (DEB). Het gebruik van verschillende data sets voor modelkalibratie beïnvloedde 

precisie (breedte van het betrouwbaarheidsinterval van geschatte parameters) meer dan accuratesse 

(afstand tot de beste parameter schatting). De parameterschatting van het model zijn dus robuust 

omdat kalibratie op heel verschillende datasets vergelijkbare schattingen opleverde. Het meenemen 

van ‘recovery’ (het volgen van dieren in schoon medium na blootgesteld te zijn geweest) leverde 

verrassend genoeg maar weinig verbetering op in de precisie van de parameterschatting. Het model 

gekalibreerd op de meest complete dataset binnen een leeftijdscategorie (jonge of volwassen dieren) 

gaf de beste voorspelling voor minder complete data sets binnen dezelfde categorie. De effecten van 

aceton op zowel de embryonale ontwikkeling als op de groei en reproductie van jonge en volwassen 

dieren werden het best beschreven met het metabole werkingsmechanisme (mMoA) ‘een afname 

van de assimilatie-efficiëntie van energie uit voedsel.’ De effecten op de embryonale ontwikkeling 

bleken cruciaal om één enkel werkingsmechanisme te selecteren uit een aantal mogelijk opties. 

DEBkiss werd eveneens toegepast om de data van twee onafhankelijke toxiciteitstesten met TBT 

te analyseren: een test met jonge slakken en een aparte test met volwassen slakken. Het model kon 

licht worden aangepast om de verschillen tussen de twee tests te ondervangen: een verschil in 

testtemperatuur en een verschil in de biobeschikbaarheid van TBT veroorzaakt door een andere 

concentratie oplosmiddel. TBT had een negatief effect op overleving, groei en reproductie van de 

poelslakken. Ondanks het feit dat TBT een vermeende ED is waren er geen specifieke nieuwe 

aannames over het werkingsmechanisme nodig om de effecten te verklaren; een algemene mMoA 

voor niet-ED’s, ‘afname van de eetsnelheid’, was voldoende. Als een dier minder energie 

beschikbaar heeft dan optimaal noodzakelijk is leidt dat tot een afname van de groeisnelheid en een 

kleinere uiteindelijke lichaamsgrootte. De afname van de eetsnelheid gekoppeld aan de kleinere 

lichaamsgrootte veroorzaakt een afname in de reproductie. Er was dus geen indicatie dat TBT de 

reproductie direct beïnvloedde.  

Tenslotte geef ik een serie aanbevelingen omtrent testontwerp voor TKTD-analyse en voor de 

OESO-standaardisering van het reproductie testprotocol voor de poelslak. Het belangrijkste 

voordeel van een TKTD analyse voor het testontwerp is dat het een grote mate van flexibiliteit 

toestaat. Om de effecten van toxische stoffen op organismen goed te verklaren dienen groei en 

reproductie van één en hetzelfde cohort dieren (liefst individueel) gevolgd te worden over een 

aanzienlijk deel van hun levenscyclus (vanaf het juveniele stadium tot goed in het volwassen 

stadium). Met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het OESO-testprotocol voor de 

poelslak: de gevoeligheid en relevantie van deze toxiciteitstest kan vergroot worden door tevens de 

eikwaliteit en de embryonale ontwikkeling te volgen. Verder is het uiterst waardevol om de grootte 

van de dieren te volgen als additioneel eindpunt (schelplengte over de tijd alsmede drooggewicht 

van de zachte delen aan het einde van de test). Chemicaliën kunnen dit eindpunt direct beïnvloeden, 

wat leidt tot indirecte effecten op reproductie en daardoor met gevolgen voor de populatiedynamiek. 
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