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Interaktie tussen koper in oppervlaktewater, de 

structuur van microbiële levensgemeenschappen en 

histamine concentraties in eetbare kreeftachtigen 

 
 

Vervuiling van oppervlaktewater, vooral met metalen en microorganismen, 

is een algemeen probleem. Wanneer de vervuiling plaatsvindt in gebieden 

waarin op commerciële schaal waterorganismen voor consumptie worden 

geproduceerd (zogenaamde aquacultuur), kan dit leiden tot een belasting van 

deze organismen en zo de kwaliteit en veiligheid van het voedsel bedreigen. 

Ook in Indonesië, dat behoort tot de top-tien van landen met aquacultuur, is 

sprake van vervuiling van oppervlaktewateren. Aquacultuur is van groot 

economisch in heel Indonesië. Dit geldt ook voor Semarang, een stad langs 

de noordkust van Centraal Java. Een van de belangrijkste activiteiten op het 

gebied van aquacultuur in Semarang betreft de kweek van kreeftachtigen, 

met name van garnalen. Om die reden is in dit onderzoek de invloed van de 

belasting met metalen en microbiële contaminatie in een eetbare 

kreeftachtige onderzocht. Het voornaamste doel van dit onderzoek was de 

interactie te bepalen tussen koper en microorganismen in oppervlaktewater 

en hun invloed op kreeftachtigen. Voor dit onderzoek zijn verschillende 

aspecten onderzocht, zoals de bioaccumulatie van metalen, de vorming van 

histamine in de dieren onder invloed van metaalvervuiling, en de invloed van 

metaalvervuiling op structuur van de bacteriële levensgemeenschap en de 

accumulatie van histamine in de eetbare delen van de kreeft gedurende 

opslag.  
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Met het oog op de situatie die werd gevonden in aquacultuur vijvers langs de 

kust bij Semarang (Hoofdstuk 2), werd koper als metaal voor dit onderzoek 

gekozen. Cadmium concentraties in sediment monsters van verschillende 

garnalenkweekvijvers in dit gebied lagen beneden de detectiegrens (0,03 

μg/g drooggewicht), terwijl de concentraties aan zink, nikkel en ijzer 

varieerden maar over het algemeen laag waren. Sediment van twee garnalen-

kweekvijvers dicht bij de snelweg van Semarang bevatte hoge gehalten aan 

lood (Pb), die significant hoger waren dan op de andere locaties. Op drie 

lokaties waren de kopergehalten in het sediment significant hoger dan in de 

andere vijvers, tot tweemaal de locale achtergrondconcentratie van 40 µg/g 

droog sediment. Naast koper en lood werden op sommige locaties ook 

verhoogde concentraties nikkel en chroom in het sediment aangetroffen. 

Volgens de Sedimentkwaliteitscriteria (SQGs) die in verschillende landen 

worden gehanteerd zijn de garnalenkweekvijvers langs de kust bij Semarang 

matig vervuild. De vervuiling kan deels worden toegeschreven aan 

menselijke invloeden, zoals intensieve landbouw en aquacultuur en de lozing 

van metaalvervuild afval van industriële en huishoudelijke activiteiten.  

 

De interactie tussen koper, structuur van de microbiële levengemeenschap en 

histamine gehalten werden onderzocht door middel van een serie 

experimenten. Vanwege de geschiktheid voor biologische experimenten, 

zoals goede kweekbaarheid en de productie van grote aantallen genetische 

identieke nakomelingen, werd de zoetwater marmerkreeft (Procambarus sp.) 

gekozen als model voor eetbare kreeftachtigen (Hoofdstukken 3, 4 en 5). Het 

onderzoek naar de toxicokinetiek van koper in de marmerkreeft 

(Procambarus sp.) liet zien er nauwelijks sprake is van koperopname in de 

dieren bij blootstelling aan 0,031 mg Cu/L. Dit suggereert dat de dieren bij 

lage blootstellingsconcentraties in staat zijn het kopergehalte in hun lichaam 
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op een vrij constant niveau te houden (regulatie). Bij een hogere 

blootstellingsconcentratie (0,38 mg Cu/L) kon het interne kopergehalte niet 

meer worden gereguleerd, tenminste niet in alle organen. Het exoskelet, de 

kieuwen en het spierweefsel vertoonden een snelle accumulatie van koper, 

waarbij binnen ongeveer 10 dagen een evenwicht werd bereikt. De koper-

accumulatie was het hoogst in de hepatopancreas, en het kopergehalt in dit 

opslagorgaan bleef toenemen met de tijd; ook na 14 dagen blootstelling was 

geen evenwicht bereikt (Hoofdstuk 3). De kopergehalten in de verschillende 

organen van de marmerkreeft namen af in de volgorde hepatopancreas > 

kieuwen > exoskelet > spierweefsel. Het hoogste kopergehalte dat werd 

gemeten in het spierweefsel (vlees) van de marmerkreeft bedroeg 40 µg/g 

drooggewicht (~10 µg/g versgewicht). Met het oog op voedselveiligheid kan 

dus worden geconcludeerd dat de kopergehalten in het vlees van de 

marmerkreeft onder de grens bleven, die wordt aanbevolen door de 

Australian National Health and Medical Research Council (ANHMRC) voor 

visproducten, die 10 µg/g versgewicht bedraagt.  

 

In Hoofdstuk 4 werd onderzocht hoe de metaalaccumulatie in de organen 

van de marmerkreeft de vorming van histamine beïnvloeden. Histamine is in 

de monitoring van voedselveiligheid een belangrijke indicator voor bederf 

van voedsel. Hoe hoger de blootstellingconcentraties aan koper, des te hoger 

waren de histaminegehalten in de hepatopancreas. Een snelle toename van 

histamine werd waargenomen in de hepatopancreas kort na het begin van de 

koperblootstelling. Blootstelling aan gemiddelde concentraties van 0,031 en 

0,38 mg Cu/L had geen invloed op de histaminegehalten in het spierweefsel 

van marmerkreeft. In de hepatopancreas van kreeften blootgesteld aan 0,38 

mg Cu/L waren de histaminegehalten significant hoger dan in dieren 

blootgesteld aan 0,031 mg Cu/L, met waarden van ongeveer 10 mg 
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histamine/kg versgewicht. Histamine is een van de belangrijkste 

modulatoren van het zenuwstelsel (naast dopamine). Histamine wordt 

specifiek geassocieerd met modulatie van de werking van spieren in het 

maagdarmkanaal. Het is echter onbekend waarom koperopname leidt tot een 

toename van de histaminegehalten in kreeften. Dit fenomeen is voor zover 

bekend niet eerder beschreven in de literatuur. De mechanismen die dit 

fenomeen zouden kunnen verklaren zijn (1) een stress reactie van het dier, of 

(2) een stimulering van de histidineproductie gevolgd door decarboxylerings-

reacties. Histaminegehalten in het spierweefsel van de marmerkreeften 

waren nooit hoger dan 2 mg histamine/kg versgewicht, wat veel lager is dan 

het maximale gehalte van 50 mg histamine/kg versgewicht in visproducten 

dat is vastgesteld door de United States Food and Drug Administration (US 

FDA). Het onderzoek naar de histaminevorming in marmerkreeften laat dus 

zien dat de blootstelling aan koper geen invloed heeft in termen van 

voedselveiligheid. 

 

In Hoofdstuk 5 wordt het effect van koperbelasting op de structuur van de 

bacteriële levensgemeenschap in het water en de marmerkreeft beschreven, 

en het effect hiervan op de accumulatie van histamine in het vlees van de 

marmerkreeft tijdens bewaren. Clusteranalyse van 16S rRNA-gebaseerde 

‘fingerprints’ toonde aan dat koper een effect had op de samenstelling van de 

bacteriële levensgemeenschap in het water waarin de kreeften werden 

gehouden. Ook werd een relatie gevonden tussen de bacteriën in het water en 

de bacteriën die een rol spelen in de afbraakprocessen die leiden tot bederf 

van het vlees van de kreeften tijdens opslag. Histaminegehalten in marmer-

kreeften blootgesteld aan 0,5 mg Cu/L bleven tijdens bewaren significant 

lager en namen veel minder snel toe dan in kreeften die niet aan koper waren 

blootgesteld. Na 10 dagen bewaren bevatte het vlees van kreeften 
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blootgesteld aan 0,5 mg Cu/L ongeveer 7,5 mg histamine/kg versgewicht, 

hetgeen significant lager is dan dat in vlees van dieren gehouden in koper-

vrij water (ongeveer 22 mg/kg versgewicht). Deze resultaten suggereren dat 

blootstelling aan koper de histamine-accumulatie in het vlees van de kreeften 

tijdens bewaren kan vertragen doordat het een effect heeft op de bacteriële 

levensgemeenschap die verantwoordelijk is voor de histamineproductie. 

 

Op grond van onze bevindingen met betrekking tot de accumulatie van koper 

in de marmerkreeft (Hoofdstuk 3) wordt aanbevolen om alleen het 

spierweefsel (vlees) te consumeren in plaats van de hele kreeft. Consumptie 

van kleine kreeftachtigen, waarbij het moeilijk is het eten van kieuwen en 

hepatopancreas-weefsel, kan wel leiden tot een risico voor voedselveiligheid 

omdat deze organen de hoogste gehalten aan metalen bevatten. 

Histaminegehalten geïnduceerd door koperblootstelling blijven over het 

algemeen ruim beneden de grenzen voor voedselveiligheid.  

 

Kopergehalten tot 0,5 mg Cu/L blijken een grote invloed te hebben op de 

microbiële levensgemeenschap, zowel in het kweekwater als in de het 

opgeslagen vlees van de marmerkreeft. Blootstelling aan koper kan de 

histaminegehalten in het vlees van de kreeften verlagen, doordat het de 

microbiële gemeenschappen beinvloedt die verantwoordelijk zijn voor de 

vorming van histamine (Hoofdstuk 5). Ondanks deze bevindingen blijven 

nog vele onzekerheden bestaan. Verder onderzoek is nodig naar (1) de 

mechanisme(n) van de vorming van histamine onder invloed van 

koperbelasting, (2) de opname en interne verdeling van koper in 

verschillende soorten kreeftachtigen, met name ook in soorten die in brak 

water leven, (3) bepaling van de bron van bacteriële contaminatie – vanuit 

het aquatische milieu of tijdens het verwerken van de kreeften en garnalen – 
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die een belangrijke rol spelen in de vorming en accumulatie van histamine, 

(4) de invloed van andere potentieel gevaarlijke stoffen in het kustgebied van 

Semarang op de microbiële levensgemeenschap in kreeftachtigen, en de 

daarmee samenhangende histamineproductie. 


