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SAMENVATTING

Ter voorbereiding van onderzoek naar bruikbare stressparameters in het
kader van actieve biologische monitoring is een literatuurstudie verricht naar thans bekende stressparameters en hun toepassingen.
Er wordt gekozen voor een definitie van stress "als een meetbare respons van een groep organismen op een externe stimulans, die organismen kwetsbaar maakt voor verdergaande milieuverandering".
De stressparameters worden beschreven en beoordeeld aan de hand van de
reproduceerbaarheid van de metingen, de eenvoud van de meetmethode, en
de correlatie met de andere stressparameters. De bevindingen zijn samengevat in onderstaande tabel.
Het onderzoek zal zich gaan richten op parameters van de verschillende
subdisciplines,

doch

allereerst

op

schelpwaterverlies,

scope

for

growth, lysosoomstabiliteit en conditie-index bij Hytilus edulis.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het project OMAR.

Tabel 1 Overzicht stressparameters i.r.t. diverse criteria.
- «= slecht; o • matig; + •> goed.
reproduceerbaarheid
Gedragsparameters
- schelpwaterverlies
- ingraafsnelheid
fysiologische parameters
- scope for growth
- O / N ratio
Cytologische parameters
- lysosoomstabiliteit
- gonaden-index
Biochemische parameters
- AEC
Morfometrische parameter
- conditie-index
- reservestof gehalte
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1.

WAT IS "STRESS"?

1.1.

Definitie
De term "stress" is in de biologie een term die gebruikt is door veel
onderzoekers als beschrijving voor verschillende fenomenen* Dit heeft
tot veel verwarring geleid. Eén van de problemen met de term "stress"
slaat op de vraag of het gezien wordt als een oorzaak of een effect.
Is stress een exogene stimulus die invloed uitoefent op organismen, of
is het een endogene respons die door de stimulus wordt gecreëerd binnen het organisme?
Stebbing (1981) stelt voor om "stress" te gebruiken voor de externe
kracht of stimulus die algemeen adaptieve responsen bij een organisme
oproept. "Strain" kan dan gebruikt worden voor de beschrijving van de
endogene conditie veroorzaakt door stress.
Een uitgebreide reeks literatuur maakt echter melding van stress,
juist in de zin van een endogene staat van organismen. Brett (f958)
maakt dat in de definitie van stress ook een kwantitatieve waardering
verwerkt wordt. Hij definieert stress als volgt: "stress is een stadium dat ontstaat door een omgeving s- of andere f actor, die de adaptieve respons van een dier uitbreidt buiten de normale range, of die
het functioneren zodanig beïnvloedt, dat in beide gevallen de overlevingskans significant gereduceerd wordt". Naast de ruimte die hier gelaten wordt voor kwantificering van stress, wordt ook een normale range van responsen erkend en wordt het concept "nadeel voor het organisme" geïntroduceerd. In zijn definitie van stress drukt Lugo (1978) de
oorzaken en gevolgen in de definiëring van stress uit in energiestatus
en -verbruik.
Onder omstandigheden van stress neemt het energie verbruik toe, of
neemt de potentiële energie af.
In de loop der tijd blijkt uit de literatuur een behoefteverschuiving
naar een definitie van stress waarmee gewerkt en gemeten kan worden.
Zo maakt de definitia van Bayne (1975) ruimte voor vele invalshoeken
van onderzoek (zowel kwalitatief- als kwantitatief vergelijkend).
"Stress is een meetbare verandering van een fysiologische (of gedrags-, biochemische of cytologische) "steady-state" die geïnduceerd
is door een verandering van het milieu en die het individu (of de populatie, of de leefgemeenschap) kwetsbaarder maakt voor verdere milieuveranderingen" .

Bij experimenten kan "stress" gebruikt worden om te onderzoeken hoe de
fysiologische processen verlopen, wanneer zij zich afspelen voorbij de
grenzen van de "steady-state" condities. Zo ontstaat een beter inzicht
in de invloed van ingrijpende veranderingen in de natuur (zoals contaminantenlozing).
.
Het "stress concept" is belangrijk bij het in eerste instantie vaststellen van verslechterende omstandigheden. Ook kan vaststellen van de
mate van stress een voorspelling steunen omtrent de verwachting van
veranderingen in een organisme of systeem (gecontroleerd proces). Vergroting van de invloedsfeer van een inductor ("load"; Stebbing, 1981)

ft
^
I
•

leidt tot het inzetten van energie voor de stabilisering van een gecontroleerd systeem (» steady-state"). Uiteindelijk kan dit systeem

I

irreversibel geremd worden en treedt letaliteit op. Bierbij bepaalt de

1
f

"gezondheid" van een systeem de capaciteit om effecten
door "load" of "stress" te weerstaan.

veroorzaakt

Laten we om haar bruikbaarheid de definitie van Bayne (1975) voor
• stress", zoals hierboven beschreven, aanhouden in dit verslag:
Definitie: Stress is een meetbare respons van een (groep) organisme(n) op een externe stimulus die het (de) organisme(n) kwetsbaar
maakt voor verdere milieuveranderingen.
1*2.

i

Hoe is stress te meten?
Een respons is bruikbaar als index voor een biologisch effect (stress)
als het aan twee criteria voldoet (Livingstone, 1 9 8 5 b ) :
1. De gemeten verandering van de respons moet geresulteerd zijn uit
een verandering van een omgevingsfactor.
2. De gemeten verandering van de respons moet van invloed zijn op de
groei, reproductie of overleving van dat organisme.
De veranderingen in respons en van omgevingsfactoren kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief beschreven worden. Wanneer het gaat om
stress is punt 2 van groot belang; indien er geen sprake is van een
biologisch effect blijft slechts een meting van een omgevingsfactor
over en kan er nooit van stress gesproken worden.
Bij het indiceren van stress is een aantal zaken belangrijk:
1. Gevoeligheid voor subletale stress, zodat directe oorzaak-gevolg
relaties onderzocht kunnen worden.
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Tijd speelt hierbij een rol.
Een vroeg gemeten verandering in een organisme geeft meestal een
directere relatie aan met de verandering van de omgeving (early
warning system).
De respons (uiting) van stress op een verandering van een omgevingsfactor kan acuut optreden of na een langere tijd. Zo zal een
anemoon bij droogstand snel uitdrogen terwijl een bepaalde saliniteitsverandering pas later meetbare invloed te zien geeft. Ook de
snelheid waarmee stress gedetecteerd kan worden wisselt. De lysosoom stabiliteit bijv. (zie verder) is vrij snel in het laboratorium vast te stellent terwijl de invloed van vervuiling op de reproductie van een soort na één of meer voortplantingsperioden pas
gemeten kan worden.
2. De meetmethode maar vooral de interpretatie van de uitkomsten moet
makkelijk uit te voeren zijn.
3. Stressparameters vallen in 2 groepen uiteen, nl. parameters, die
een specifieke respons geven op een bepaald agens en parameters die
iets zeggen over de algemene conditie. Livingstone (1985b) spreekt
dan ook van specifieke en niet-specifieke of algemene stressindices. Specifieke indices zijn o.m. metallothioneïnen (voor zware metalen) en mixed function oxydasen (voor organische micro-verontreinigingen) .
Algemene stressparameters zijn bijv. hartslag, lysozoomstabiliteit
en scope for growth.
Opgemerkt wordt dat er (uiteraard) belangrijke beperkingen zijn bij
het gebruik van verschillende typen stressparameters. Het belangrijkste is dat intrinsieke factoren een rol spelen: zo worden vrijwel alle
bekende parameters niet of moeilijk interpreteerbaar op het moment dat
het organisme reproductief actief is (b.v. paaien bij de mossel). Dit
betekent dat het uitgangsmateriaal goed bekend moet zijn, dat er goede
blanco's gemaakt moeten worden en dat er veelal van een relatieve maat
sprake is.
Een tweede algemeen geldende beperking is inherent aan de opvattingen
omtrent het begrip stress. In de ene definitie wordt uitgegaan van

- 5 -

"normale" omgevingsfluctuaties, waarop de stressparameters dus niet of
nauwelijks zouden moeten reageren en abnormale veranderingen die pas
stressinducerend zijn. De door ons gehanteerde definitie van Bayne
leidt aan een ander, doch vergelijkbaar euvel, nl. dat tevoren niet
duidelijk is wat toekomstige milieuveranderingen voor gevolgen zullen
hebben. Hier is stress dus een bij uitstek relatieve maat.
Tenslotte wordt er op gewezen dat geen van de bestaande methoden ideaal is en dat in de meeste studies derhalve de strategie wordt gehanteerd van het parallel meten van meerdere parameters.
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2.

WELKE STRESSPARAMETERS ZIJN BR?

2.1.

Inleiding
In hun boek; "The effects of stress and pollution on marine animals"
geven Bayne en zijn medewerkers een opsomming van meetmethoden om
stress bij mariene organismen (vooral de evertebraten als Mytilus) te
indiceren. Zij delen de meetmethoden in aan de hand van de biologische
disciplines (Bayne (red) e.a., 1985),

t

f
I

De onderverdeling, die natuurlijk niet strikt te scheiden is, is als
volgt: fysiologie, cytologie, biochemie, genetica, ecologie, ethologie, morfologie. Aan de hand van hun boek en andere literatuur is een
lijst van stressparameters gemaakt (bijlage).
Een aantal van deze methodieken is voor nadere bestudering uitgeselecteerd op grond van het uit de literatuur naar voren komende succes en
de (relatieve) eenvoud van de meting.
'Deze parameters worden hieronder behandeld en beoordeeld op grond van:

I
I

- reeds opgedane ervaring: reproduceerbaarheid;
- stand van de meettechniek: methodiek;
- verband met andere stressparameters: correlatie,
2.2.

I
t
I
i
1
i

I
i
i

Fysiologische parameters

2.2.1. Hartslag
Er is veel farmacologisch, maar ook fysiologisch onderzoek gedaan aan
het hart van bivalven (Bayne e.a., 1976). Dieren die onderzocht zijn,
zijn o.a.: Mytilus spec; Mercenaria mercenaria; Modiolus s p e c ;
Lithophaga bisulcata; Perna perna; Mya arenaria; Crassostrea gigas;
Pecten maximus; Arctica islandia; Anodonta anatina; Tivella stultorum;
Ostrea edulis; Donax spec; Cardium spec.
Smith & Davis (1965); Trueman (1966); Brand (1972) en Coleman (1974)
geven een overzicht van de bloedsomloop van bivalven.
Er zijn twee methoden om de hartslag te meten;
- directe observatie: door een uitgesneden venster in de schelp;
~ electronisch
: twee electroden naast het pericardium veroorzaken een zwak oscillerend electromagnetisch veld.

1

1
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De impedantiewisseling, veroorzaakt door het
pulserend hart, wordt gemeten. Ben penrecorder
noteert de pulsen

I
W

(Hoggarth & Trueman, 1967;

Trueman, 1967).
Gekeken wordt naar zowel de hartslag frequentie, als de relatieve amplitude als maat voor de haemodynamische activiteit.
Verschillende omgevingsfactoren blijken een rol te spelen bij de hartslagregulatie, zoals; temperatuur; grootte; PO2; hoeveelheid voedsel;
droogstand, saliniteit (Bayne e.a., 1976).
In navolging van Ooieman (1974) concluderen Bayne e.,a. (1976) dat
hartslagfrequentie een index geeft voor alleen extreme veranderingen.
De gevoeligheid voor subletale stress is dus eigenlijk niet toereikend.
Deze conclusie wordt bevestigd in een recente review van Akberali en
Trueman (1985).
2. 2.2. Sc°ge_for_growth_JSPG£
Scope for growth (Warren & Davis, 1967) i s een maat voor de energiestatus van een organisme of een groep organismen. Het energiebudget
zorgt voor een mogelijkheid van indicering van energie die beschikbaar
is voor groei en reproductie. De meetmethode scope for growth is in de
loop der tijd met succes toegepast.
De bruikbaarheid van sfg als stress index ligt in de gevoeligheid van
de meting. De stressfactoren mogen variëren van optimaal tot "net niet
letaal". Ook meet de methode integraal de conditie van een dier bij
meerdere negatieve omgevingsfactoren; iets wat onder natuurlijke omstandigheden veel voorkomt. Widdows (1985a) geeft een lijst van studies waarin sfg is toegepast (zie tabel 1).
Scope for growth werd zowel met dieren in het veld als in het laboratoriurn gemeten. Het meeste onderzoek is gedaan met de mossel (Mytilus
edulis L ) . Bij dit dier blijken onder andere de volgende» omgevingsfactoren invloed te hebben op de scope for growth:
extrinsiek: temperatuur; saliniteit; 03 concentratie; voedsel; droogstand; toxische stoffen;
intrinsiek: grootte; leeftijd; cyclus; reservevoedsel.
Deze factoren worden door Widdows (1985 a en b) uitgewerkt.
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Tabel 2 opsomming van onderzoekingen waar scope for growth weed toegepast (Widdows, 1985 a ).

Independent
variables

Species

References

Temperature

Mytilusedulis

Widdows
& Bayne(1971)
Bayne et al. (1975,
1978)
Widdows (1978b)
Stickie (unpublished data)

Mytilus edulis
Myttlus edulis
Thais lapillus
Salinity

Thais lapillus
Mytilus edulis

Ration

Mytüus edulis
Mytilus edulis
Mytilui edulis
Aulacomya ater

Body slze

Mytilus edulis
Mytilusedulis
Attlacomyo ater
Perna viridis

Seasonat cycle

Petroleum
hydrocarbons

Mytilus edulis
Mytilusedulis
Crassostrea
virginica
Cerastoderm
edule
Mytilus edulis
Mytilus edulis
Modiolus demissus
Acartia tonsa

Environmental
stress and
pollutlon

Mytilus edulis
Mytilus edulis
Mytilus edulis
Mya arenaria
Calanus
hyperboreus

Comments

Stickie (unpub*
Ushed data)
Widdows (lijft)
Thompson &
Bayne (1974)
Bayne et al. (1975,
1978)
Widdows (1978b)
Gritfiths & King
(1979)
Thompson &
Bayne (1974)
Widdows (1978b)
Griffiths & King
(1979)
Shafee (1979)
Widdows (1978b)
Bayne & Widdows
(1978)
Dame (1972)

Field study
Field study

Newell (1977)

Field study

GUflHan (1975)
Widdows et al.
(1982)
Glimian(197&)
Gilfillan et al.
(unpublished
data)
Bayne et al.
(1979)

Large
enclosure

Widdows et al.
(1981a)
Widdows et al.
(1981b)
Gilfillan et al.
(1977)
Gilfillan et al,
(unpublished
data)

Population
differences
Poilution
gradiënt
Pollutlon
gradiënt
OU spill
Un derwater
oilseep

I
De scope for growth is als parameter nog omstreden. Het blijkt niet

I
t

eenvoudig te zijn representatieve metingen te doen; de directe relatie

M

tussen oorzaak en effect is vaak moeilijk aan te geven, mede omdat na-

w

tuurlijke variatie van omgevingsvariabelen invloed heeft op de scope

^

for growth. Anderzijds is het een aantrekkelijk concept omdat het een

0
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integrerende parameter is. Bovendien zijn er, studies van Widdows bekend die wel goede resultaten geven. Geconcludeerd wordt dat de metho-

•'

de extra aandacht behoeft, en dat het een veelbelovende parameter is.

1

2.2.3. Groei-efficiëntie

vergelijking met koolhydraten en vetten kan dit een indicatie zijn van

I
I
I

stress. De ratio tussen zuurstofverbruik en stikstof produktie (ammo-

•

Uit de scope for growth kan de groei-efficiëntie worden bepaald als de
scope for growth in verhouding tot het geabsorbeerde voedsel.
a

(Widdows, 1978 en 1985 ) .

2.2.4. 0/N_ratio
Wanneer een dier in zijn energie metabolisme veel eiwit verteert in

nia) is een relatieve index van eiwit metabolisme.
Onderzoek is gedaan bij planctonische crustaceaen en bentische mollusken {Widdows, 1985a). Het wordt aangeraden om eerder naar relatieve
veranderingen van ratio's te kijken, dan naar absolute waarden, omdat
deze nog wel eens kunnen verschillen in verband met voedsel en voedselreserves. De O/N ratio moet voor de toestand van de jaarcyclus
(spawnen) gecompenseerd worden. Naast voedselconditie is ook de tempe-

I
I
I

b

ratuur (Widdows, 1978) en pollutie (Widdows e.a., 1981 ) van invloed
op O/N ratio. Droogstand en verlaagde saliniteit zou ook van invloed

•

zijn, maar daarvan zijn geen duidelijke gegevens bekend.
Als scope for growth wordt gemeten kan met de gegevens vrij gemakke-

jfc

lijk de O/N ratio bepaald worden.

I
I
I
I

I

I
1
i

- 10 -

2.3.

Cytologische roeetparameters

2.3.1* PagaQ^colaoukleuring

I
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I
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De Papanicolaoukleuring van vriescoupes is een niet-specifieke kleuring voor algemeen inzicht in bijvoorbeeld de hepatopancreas van
Mytilus edulis. Het geeft inzicht in de kwaliteit van het preparaat en
vormt een ondersteuning bij het histologisch onderzoek aan de hepatopancreas zoals de verderop beschreven "Lysosoomstabiliteit", "NTR-activiteit" en de "Shikatatest", maar ook bij het onderzoek van de gonaden in de mantel (Bayne (red.), 1985).
2.3.2. L^soaoomstabiliteit
Het lysosomale-fagosomale complex vormt een vacuolair-intracellulair
spijsverteringssysteem, dat bij machte is om zowel endogeen cellulaire
componenten als exogene stoffen te kataboliseren. De endogene stoffen
worden via autofagie opgenomen in autolysosomen. Exogene stoffen dringen in de cel via heterofagie en vorming van heterolysosomen. Van lysosomen is bekend dat ze een grote variëteit aan stoffen kunnen bevatten: aromatische koolwaterstoffen; tetrachloor koolstof; asbest; silicaten; metaalpoeders; virussen en allerlei (zware) metaalionen. Bij
een teveel van deze stoffen destabiliseert de membraam van de overvolle lysosomen met als gevolg onder andere het vrijkomen van lysosomale
enzymen. Dit komt samen met de contaminanten vrij in de cel, wat kan
leiden tot vernietiging van die cel.
De stabiliteit van lysosomen wordt in hoge mate mede bepaald door fysiologische en pathologische condities als respons van een verscheidenheid aan stress inducerende factoren,
ï. Voor Mytilus edulis zijn deze verschillende stressfactoren;
droogstand (McHenery e.a., 1983); hypoxia (Moore e.a., 1979) hongering; hyposaliniteit; geïnduceerde paaiing (Bayne e.a., 1978) injectie
van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (Moore e.a., 1978)
Moore, 1979; Bayne e.a. 1979); metaalionen (Viarengo e.a., 1985;
Steinert en Pickwell, 1985); olie (Lowe e.a., 1981) etc. Bij Campanularia Flexuosa is vooral gekeken naar destabilisatie door metaalionvergiftiging (koper, cadmium, kwik (Stebbing, 1976; Moore en Stebbing,
1976).

- 11 -

Bij het vaststellen van de conditie van individuen wordt lysosoomstabiliteit gezien als een "early warning systeem" omdat verslechtering
van de conditie bij lagere concentraties van contaminanten al duidelijk wordt, terwijl op een hoger "organisatie niveau" (zoals koloniegroei bij Campanularia) nog geen effect meetbaar is.
De methode werkt als volgt: Met behulp van een vries microtoom worden
van een weefsel coupes gesneden. Deze coupes krijgen in een tijdreeks
een behandeling om de lysosoommembramen labiel te maken (Lowe & Moore,
1985). Al deze coupes ondergaan een kleuring die specifiek is voor een
lysosomaal enzym. De maximaal gekleurde coupe bevat de meest labiele
lysosomen. Organismen met een verminderde conditie, onder invloed van
een stressinducerende factor, zullen minder stabiele lysosomen hebben
en dus zullen de preparaten van deze individuen al na korte labilisatie-voorbehandeling een maximale kleuring vertonen. In een plot waarbij de kleuring (relatieve absorptie) tegen de voorbehandelingstijd
wordt uitgezet, komt de mate van invloed van een stressinducerende

I
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I
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•

I
_
P
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•

factor naar voren.
De methode is aantrekkelijk vanwege de reproduceerbaarheid en de goede
correlatie met scope for growth. De techniek vereist specifieke deskundigheid (histologie) die evenwel ook kan worden benut voor andere
histologische parameters, met name de gonaden index, die voor de in-

I
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2.4.
Biochemische parameters
2.4.1. Glycogeengehalte

Zowel bij hogere dieren (zoogdieren) als ook bij de mariene evertebraten is glycogeen, naast lipiden, een belangrijke energiebron (de Zwaan
en Zandee, 1972).
Glycogeen is een intermediair in de citroenzuurcyclus en is die status
bij bivalven voornamelijk onderzocht bij de mossel Mytilus edulis en
oester Ostrea edulis. Gebleken is dat bij de jaarcyclus van die organismen , de overeenkomstige toe- en afname van het lichaamsgewicht
voornamelijk gebaseerd is op opbouw en afbraak van glycogeen voorraden. Bij Mytilus wordt het meeste glycogeen in de mantel opgeslagen en
kan deze reservestof 40-50% van het totale drooggewicht uitmaken. Bij
de ontwikkeling van de oocyten wordt een groot deel van het glycogeen
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omgezet in lipiden, die weer als reserven dienen voor de groei van
eieren.
In een jaarcyclus, waar temperatuur; voedsel; groei en voortplanting
belangrijke invloed kunnen uitoefenen op het glycogeengehalte, bestaan
grote verschillen tussen soorten onderling en zelfs tussen verschillende populaties (intraspecifiek).
Zo vormt Mytilus edulis in het waddengebied één keer per jaar gameten
ten koste van een glycogeenvoorraad, met een minimumgehalte (van glycogeen) rond maart-april (de Zwaan en Zandee, 1972; Zandee, e.a.,
1980; Pieters, 1978). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de mossels
van de kustwateren van Zuid-West Engeland, waar in de periode februari-oktober meerdere malen "spawning" optreedt. De oester Ostrea
edulis heeft gedurende de winter een rustperiode en de gonadenontwikkeling begint pas in het voorjaar en gaat door tot de spawning in het
najaar, in de zomer is er genoeg voedsel voor zowel somatische- als
gametengroei, maar toch wordt een glycogeenopbouw waargenomen vóór het
begin van de gonadenontwikkeling (Walne, 1970 b ).
Verschillende onderzoekers hebben gekeken naar het glycogeengehalte
wanneer het dier onder minder gunstige condities geleefd had. Zo beschrijft Gabbott (1976) experimenten die gedaan zijn met o.a. Ostrea
edulis; Mytilus edulis; Crassostrea virginica en Donax vittatus, waarbij hogere temperaturen en weinig voedsel de stressinducerende factoren waren. Binnen bepaalde grenzen van atress blijken de dieren toch
nog veel energie te stoppen in het ontwikkelen van voortplantingsprodukten. Er is een correlatie aangetoond tussen stress; het gehalte
glycogeen in het moederdier; de lipidgehalten in de eieren én de overlevingskans van de jonge nakomelingen (fiayne e.a*, 1975). Vanuit dergelijke ecologische en biochemische studies is een inzicht gegroeid in
de relatie tussen het gemeten glycogeengehalte en de conditie van het
dier. Vooral in stressexperimenten waarbij men de conditie bij de uitgangssituatie wil definiëren, is de glycogeenbepaling belangrijk.
Het glycogeengehalte zegt dan iets over de "basisconditie" van het
dier, zonder beïnvloeding van recente kortdurende wisselingen van omstandigheden.

I
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2.4.2. Mixed Function Oxidase {MFO2_activiteit
Vele xonobioten, zoals pesticiden en aromatische koolwaterstoffen
{oliederivaten) worden aan het microsomale endoplasmatische reticulum
gemetaboliseerd door zogenaamde Mixed Function Oxidasen (MFO). Hierbij
is NADPH en 0 2 nodig. NADPH is de electronendonor voor de reductie van
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Cytochroom P-450. Dit Cytochroom P-450 oxideert de koolwaterstoffen.
In zoogdieren is het NADPH-neotetrazolium reductase (MTR) een enzym

p

dat nauw betrokken is bij de oxidatie van NADPH. Bij de mossel Mytilus
edulis wordt het NTR gebruikt als "marker enzyme" voor glad endoplas-
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m

matisch reticulum én als indicator van MFO activiteit in epiteelcellen
van het spijsverteringskanaal en ontwikkelende oöcyten (Bayne e.a.,

JÊ

1979; Moore, 1979). Aan de hand van gekleurde vries-coupes wordt mi-

™

crodensidometrisch de NTR activiteit gemeten op o.a. antraceen, dimethylnaftaleen, fenantreen, phenobartibal en de wateroplosbare fractie van ruwe olie.
'Intermediairen van de MFO activiteit kunnen mutagene stoffen zijn, die
schade toebrengen aan het genoom.
Dit kan de vérstrekkende gevolgen hebben op de ontwikkeling van populaties. Lichaamseigen (endogene) stoffen worden via het MFO systeem
ook afgebroken, waarbij het zelfs voor kan komen dat van een eigenlijk
ongevaarlijke stof de afbraakprodukten giftig zijn. Het MFO systeem
wordt dan ook vaak aangeduid als het detoxificatie/toxificatie Over
een grote range mariene taxa is MFO activiteit aangetoond, maar de onderlinge snelheden in de omzettingen van reactiestappen wisselt sterk
(Livingstone, 1985 b ). Zoals eerder vermeld, is het MFO systeem ook bedoeld voor tnetabolisering van endogene componenten zoals steroïdhormonen. Verschillende stadia in de voortplantingscyclus kunnen dus verschillende invloed hebben op de meting van MFO activiteit bij het nagaan van de invloed van contaminatie door koolwaterstoffen.
Lee (1981) geeft een lijst van 18 mariene invertebratensoorten over
vier phyla (Annelida-, Arthropoda; Echinodermata en Mollusca). Waar
MFO activiteit is aangetoond. Uit zijn vergelijkend onderzoek blijkt
dat MFO-activiteit het hoogst is bij landdieren en in zee: (respectievelijk) zoogdieren, vissen en invertebraten.
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Tabel 3 Mariene organismen waarbij de MFO meetmethode werd toegepast
(uits Lee, 1981).
Tissue

Animal

Reaction

Reference

Bentphetamine demeihylation
Ethoxycoumarin deethylation

James el al,, 1979
James ei al,, 1979

Benzo(a]pyrene hydroxylation

James ei al,, 1979

Aldrin epoxidadon

Khan el al., 1977

Phylum Arthropoda
Panutirus argus
(spiny lobster)

Hommonu

americanus

(lobster)
Cancer irrorotus

Hepatopancreas
Hepatopancreas
Hepaiopancreas
Hepatopancreas
Hepatopancreas
Hepaiopancreas
Hepatopancreat

Benzo(j]pyrerte hydroxylation

Bend et al„ 1977

Aldrin epoxidatlon

Carlson, 1974

Benzo(o]pyrene hydroxylation

Payne. 1977

(rock crab)
Uca pugnax

Hepatopancreas

Aldrin epoxidaiion

Burns, 1976

(fiddler cr*b)

Gut

Aldrin epoxidaiion
Aldrin epoxidation

Burus, IV76
Burns, 1976

Cattinectes sapidus

Cill
Green gland
Hepatopancreas

Ethoxycoumarin deethylation

James el al,, 1979

Bemphetamine demethylatton

James et al,, 1979

Bento|0]pyrene hydroxylation

Singer et al., I9B0

Batanus erbuneus

Hepatopancreas
Hepatopancreas
Slomach
Siomach
Stomach
Green gland
Gill
Testes
Eyestalk
Seminal receplacle
Digestive gland

(barnaele)

Iniestine

Benzo(a]pyrene hydroxyUiion

Stegeman and Kaplan, 1981

Testes

Benzolojpyrene hydroxylation

Stegtman and Kaplan, I98J

Wholt «nimal

Beruo[ff)pyrene hydroxylatlon

Walters et al., 1979

Digestive gland

Benzo[o]pyrene hydroxylation

Payne. 1977

Digestive gland

Beiuo[a]pyrene hydroxylation

Payne and May, f979

Iniejtine

Beniofff/pyrene hydroxylation

Lee et « I . . 1979

Nertis succinta

Whole anima!

Benzotff)pyrene hydroxylation

Lee et al., 1981

Capitelta

Whole animat

Benzo [ojpyrene hydroxylation

Lee et al., 1979

Digestive gtand

Benzololpyrene hydroxylation

Anderson, 1978a and b

Mylilus edults

Digestive gland

Benzo|o]pyrene hydroxylation

Stegeman, 1980

(mussel)
Modiotus modiotus

Digestive gland

Benzofojpyrene hydroxylation

Stegcman, 1980

Digestive gland

Benzo[a]pyrene hydroxylation

Anderson, 1979

Digestive gland

Benzo[o]pyrene hydroxylation

Payne and May, 1979

Digestive gland

Benzo[o]pyrene hydroxylation

Payne, 1979 (pers. comm.)

Aldrin epoxidation

Burns. 1976

Benzo[o]pyrene hydroxylation

Singer and Lee, 1977
James et al,, 1979

(blue crab)

Calenus Mgohndicus

Ethoxycoumarin deethylation

Singer et a l . t 1980

Ethoxyresorufin deeihylation

Singer et • ! , , 1980

Benzo|0]pyrene hydroxylation

Singer and Lee, 1977

Benzo[o]pyrene hydroxylation

Singer and Lee, 1977

Benzo[a)pyrene hydroxylation

Singer and Lee, 1977

Benzo [ojpyrene hydroxyUtion

Singer and Lee, 1977

Benzolffjpyrene hydroxytation

Singer and Lee, 1977

Benzololpyrene hydroxytation

Stegeman and Kaplan, 1981

(copepod)
Phylum Echinodermata
Asterias sp.
(siarfish)
Strongyloctniroius
(sea urchin)

sp.

Phylum Annelida
Nereis virem
(tand worm)
copiiala

Phylum Motlusca
Crassostrea virginica
(oyster)

(ribbcd mussel)
Mercenoria

mercenaria

(dim)
Litiorina sp.
(periwinkle)
Illex itlecebrosus

(squld)
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Burns en Livingstone (1985) wijzen erop dat, bij MFO activiteitmeting
voor de inschaling van het effect van vervuiling op een ecosysteem gekeken moet worden naar verschillende diergroepen.
De populatie- en seizoensverschillen moeten geminimaliseerd worden
door individuen te nemen van verschillende grootte en sexe en stadia
van voortplanting. Tenslotte temperatuur en dieet van invloed. Hierdoor zijn intra- en interspecifieke gegevens moeilijk te verkrijgen.
Om enzymactiviteiten te meten moeten de preparaten direct gekoeld worden en zo snel mogelijk opgewerkt.
Het is een combinatie van lage MFO activiteit bij mariene invertebraten; ingewikkelde manier van verwerken en moeilijkheden bij calibratie
en interpretatie van gegevens die Burns en Livingstone (1985) doen resumeren dat MFO activiteitmeting een nog zwakke conditie indicering
geeft bij vervuiling door xenobioten.
In ieder geval moeten meerdere stressparameters met elkaar vergeleken
worden om de algemene condities van de proefdieren nauwkeurig te kunnen vaststellen (Moore e.a., 1980; Widdows e.a., 1960, Widdows e.a.f
1981). MFO is een typisch specifieke stressparameter die bij uitstek
kan worden gebruikt bij organische microverontreinigingen. Verdere methodiekontwikkeling is een eerste vereiste.
2.4.3. Metallothioneïnen
Veel mariene organismen hebben een grote capaciteit voor het opnemen
van zware metalen. De toxiciteit van deze ionen wordt bestreden door
de opname ervan in lysosomen (zie elders) en binding aan metallothioneïnen (Moore, 1981 en Livingstone, 1985a voor overzicht). Matallothioneïnen zijn een specifieke groep "niet-enzym eiwitten" van een betrekkelijk laag moleculair gewicht (6000-10.000 Dalton) wat voor zeker
één derde bestaat uit Cysteïne (Livingstone, 1985a) . In vele diergroepen zijn metallothioneïnen aangetoond: zoogdieren, vissen, bivalven
(Noël-Lambert, 1976; Talbot en Mayee, 1978; George e.a., 1979), zoöplankton en zelfs phytoplankton. in lever en nieren, maar bij vissen
en bivalven ook in de kieuwen, worden de hoogste concentraties gevonden. Deze concentraties kunnen door blootstelling aan bv. kwik, cad-
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mium, koper, zink, zilver en tin met een factor 40 oplopen.
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Wanneer de concentratie metaalionen nog hoger wordt kan het lichaam de
ionen niet meer de-activeren en manifesteren de ionen hun toxische
werking door van met allo'enzym en de essentiële (voor katalysatie belangrijke) metalen te verdringen, zodat deze enzymen niet meer kunnen
werken. Ken studie naar de simultane invloed van verschillende metaalionen is dus van belang bij het bepalen van toxiciteit van bijvoorbeeld alleen cadmium. In verdere studies moet gekeken worden naar de
invloed van bijvoorbeeld sex- en seizoensverschillen op de toxiciteit
van metaalionen.
Een betrekkelijk eenvoudige methode om metalen aan te tonen is de Shikatatest {Herman e.a.f 1985). Het gaat om een histologische kleuringstest waarbij van metalloproteïnen de metaalionen verdreven worden. Op
deze plaatsen wordt de kleurstof Orceïne gebonden. Onder de lichtroicroscoop wordt de mate van opname van metaalionen gekoppeld aan de mate van kleuring. Deze methode is niet metallothioneïnen-specifiek,
maar reageert op alle metaalhoudende eiwitten.
2.4.4. Adenylate Energy Charge (AEC)
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Over een zeer brede range van organismen vindt er een metabolische
energie-overdracht plaats in de vorm van opbouw, vervoer en afbraak
van speciale, relatief grote, gefosfatiseerde moleculen. Het is deze
fosfaatverbinding die een betrekkelijk grote (potentiële) energie-inhoud heeft. Het adenosine trifosfaat (ATP), waarover het hier gaat,
staat in een chemisch reversibele verhouding met adenosine difosfaat
(ADP) en adenosine monofosfaat (AMP). Het ATP verliest de fosfaatgroepen onder invloed van specifieke enzymen. In 1967 stelden Atkinson &
Walton voor om deze adenosinefosfaten in een vergelijking te zetten om
de energiestatus van een organisme vast te stellen.
Zij noemden dit de Adenylate Energy Charge (AEC).
(ATP) + 1/2 (ADP)
Adenylate Energy Charge «*
(ATP) + (ADP) + (AMP)
De AEC kan variëren tussen 0 en 1. De hoeveelheden ATP, ADP en AMP
worden in molfracties uitgedrukt.
Ivanovici stelde voor de AEC te gebruiken om subletale stress te indiceren (Ivanovici, 1980; Ivanovici & Wiebe, 1981), waarbij zij drie
ranges van waarden identificeerde:

'l

0,8 - 0,9:
0,5 - 0,7:

optimale conditie
acceptabele conditie met langzame groei en geen reproductie
0,5
:
(vaak irreversibele) slechte omstandigheid.
Gebleken is, dat uit veldgegevens meestal getallen komen die lager
zijn dan verwacht en meer spreiding vertonen. Dit ten opzichte van organismen die onder laboratorium omstandigheden bemeten zijn (Livingstone, I985 b ).
AEC-waarden van door contaminanten gestresste dieren die 0,3 - 0,4 afwijken van dieren die onder optimale omstandigheden leven, wijzen op
een ernstige vervuiling die letaliteit gaat veroorzaken terwijl AEC
verschillen die minder groot zijn duiden op de mogelijkheid dat deze
dieren zich nog kunnen herstellen (Ivanovici 6 Wiebe, 1981).
In dezelfde publicatie geven zij een tabel van experimenten waar AECwaarden vastgesteld zijn. Daarvan hier alleen de gegevens van de mariene invertebraten.
Tabel 4 Mariene organismen waarbij AEC meetmethode werd
(uit: Livingstone, 1985 b ).

Species

Reference

Zoöplankton
Meganyctiphanes
norvegica

handling

Skjoldal & Barastedt (1976)

anoxia

Skjoldal & Bakke (1978)

0.14 mMtoluene
Annelid
Moniezia expansa
Molluscs
Mytilus edulis
Trichomya hirsuta
Anodara tmpezto
Pyrazus ebeninus
Pynzus ebeninus

Verschraegen e.a.

hypotonicity

Behm & Bryant (1975)

anoxia
anoxia
hypotonicity
hypotonicity at
29°
hydrocarbon

Wijsman (1976)
Ivanovici (1977)
Raineretal. (1979)
Ivanovici (1977,1980b)
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toegepast

Environmental
perturbation

Euchaeta noruegica
Cirolana borealis

I
1

Ivanovici (1977)

(1985) concluderen, na een onderzoek van AEC bij

twee polychaeten Nereis diversicolor en Nephthys spec. in de Wester-
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schelde, dat deze methode niet bruikbaar is voor invloed van permanente contaminatie op individuen, omdat volgens hun daar zo wie zo alleen
vervuilingsresistente soorten voorkomen en omdat een populatie zich
niet kan handhaven als de AEC laag is.
Negatieve ervaring heeft ook van den Heiligenberg (1984) bij Mytilus
edulis; Crassostrea angulata en Arenicula marina en Narwitz (1980) bij
onderzoek naar de waarde van ATP als biomassa-indicator bij bacteriën.
Zowel Verschraegen e.a. (1985) als van den Heiligenberg (1984) en
Harwitz (1980) gebruiken een meetmethode waarbij ze het ATP een lichtproduktie laten veroorzaken bij een luciferine/luciferase reactie. De
lichtsterkte is een maat van hoeveelheid ATP. De methode is niet zo
erg ingewikkeld doch luistert zeer nauw bij het prepareren van het
monster, zodat de invloed van de individuele onderzoeker gaat meespelen. Verder onderzoek zal ongetwijfeld de spreiding in de getalwaarden
verkleinen. Niettemin blijft een bezwaar dat de ATP/ADP/AMP huishouding een van de eerste processen is dat een gestresst organisme op het
normale niveau zal terugbrengen. Als dit niet lukt is het dier ten dode opgeschreven. Het is dus hoogstens een stressparameter voor zeer
accute stimuli.
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Ecologische parameters

2.5*1. Gonadenontwikkeling
De potentie om zich voort te planten is voor een soort van groot belang. Vooral ook wanneer de omstandigheden voor een indivdu minder
goed zijn, kunnen zijn voortplantingsprodukten een overbrugging in de
tijd vormen voor zijn soort. Bijvoorbeeld wanneer een populatie bentische organismen plaatselijk onder zware predatiedruk staat.
De "voortplantingskracht" kan direct gemeten worden door sperma- en
eicellen die vrijkomen te tellen. Een indirecte meting is onder andere
om het gewicht van de gonaden te bepalen en te relateren aan bijvoorbeeld het totale lichaamsgewicht.
De gewichtsafname van de gonaden als gevolg van de lozing van gameten
is hier de te meten factor. Bayne e.a. (1978) bestudeerden bij Mytilus
edulis de negatieve invloed van hogere temperaturen en een lage voedselhoeveelheid op de somatische- en gametengroei. Ondanks een negatieve scope for growth werden wel gameten gevormd. Hierbij werd veel gly-
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cogeen verbruikt (Bayne e.a., 1975°). Onder nog slechtere omstandigheden kwam de gametenontwikkeling tot stilstand en werd alleen nog energie gestoken in handhaving van een basaal metabolisme (Bayne e.a.,
1982). lowe (1985) beschrijft een telmethode om met een lichtmicroscoop het volume aandeel van de (rijpe) gameetcellen in de gonaden vast
te stellen.
Ook kan de "voortplantingskracht" gerelateerd worden aan de chemische
samenstelling (lipiden) van eieren en larven (Bayne e.a., 1978 voor
Mytilus edulis en Helm e.a., 1973 voor Ostrea edulis). De hoeveelheid
lipiden in de eieren blijkt te zijn gerelateerd aan de hoeveelheid
glycogeen in het moederdier.
Rekening houdend met de voortplantingscyclus van bodemdieren kunnen,
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door de ontwikkeling van gameten te volgen, populaties van verschil-

m

lende gebieden met elkaar vergeleken worden. Deze gegevens kunnen

V

veelzeggend zijn omtrent de ecologische gevolgen van stress door bijvoorbeeld vervuiling in één van die gebieden (Bayne e.a., 1981; Bayne
e.a., 1983) .
De parameter gonade-volume fractie is bij mossels van belang als
stressparameter maar ook om het uitgangsmateriaal ten behoeve van actieve monitoring te controleren.
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2.6. Gedragsparameters
2,6.1. Schelpwaterverlies, sijjitspierkracht^^schelpbeweging^^ingraafsnelheid
De meeste bivalvia hebben een zijdelings samengedrukte bouw die het de
dieren mogelijk maakt om zich in een zachtere bodem van zand of slib
in te graven. Slechts enkele soorten kunnen zich tijdelijk of blijvend
op vaste voorwerpen hechten (oester, mossel). Ook zijn er tweekleppigen die zich, vooral met behulp van hun kleppen, in hout: of steen kunnen boren {boormossels). Vooral de estuariene soorten, bijvoorbeeld
die in de Nederlandse Deltawateren in het intergetijdegebied voorkomen, hebben goed sluitbare schelpen om het dier tegen de daar zeer
sterk wisselende milieu-omstandigheden te beschermen (Bayne, Thompson
& widdows, 1976). Hierbij is uitdroging een belangrijke factor.
Sluiting van de schelp leidt tot stagnatie van aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen. Het is belangrijk gebleken dat de
algehele conditie van het individu mede bepalend is voor de maximale
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sluitingsduur van de schelp (Boyden, 1972 a en b; Coleman, 1973).
Pieters (1982) beschrijft een langzame gewichtsafname door verdamping
bij Mytilus edulis met een nauw-kierende schelp en een snellere afname
in gewicht door weglekkend water bij een grotere opening*
Het schelpwaterverlies hangt volgens hem waarschijnlijk af van een
aantal factoren zoals: expositietijd} luchttemperatuur en -vochtigheid; windsnelheid (Ooieman, 1973); maar ook conditiefactoren als:
tijdstip van het jaar* plaats van herkomst (adaptatie door selectie);
watergehalte van het vlees; O2 huishouding; enz.).
Conditieverlaging; schelpwaterverlies bij droogstand én toename van
letaliteit blijken gecorreleerd te zijn. "Schelpwaterverliesmeting* is
een snelle methode om de conditie van bivalvia te bepalen. Onder gelijke omstandigheden wordt een geselecteerde groep Mytilus blootgesteld aan droogstand door ze met de ventrale kant naar beneden op een
doek te leggen. De conditie van het dier wordt gedefinieerd aan de
hand van het waterverlies (procenten van het versgewicht) als functie
van de tijd. Hierbij dient rekening gehouden te worden met andere invloeden dan die conditiefactoren waaraan gemeten wordt,
(bv. seizoensinvloed; Pieters, 1982).
Drie gedragskenmerken waar verder aan gemeten wordt bij bivalvia zijn
trekkracht van de schelpspieren, ingraafsnelheid en schelpbewegingen.
Vooral aan de trekkracht van de schelpspieren is weinig onderzoek gedaan. De meting kan van twee kanten benaderd worden. De schelpen kunnen constant belast worden met een onveranderde kracht. Gekeken wordt
dan naar het "uithoudingsvermogen" (• tijd van belasting) van de
spier, als functie van de conditie. Ook kan de maximale trekkracht gemeten worden bij een constant en min of meer snel oplopende, mechanische belasting op de kleppen. In beide gevallen zal de conditie van
het dier hierbij van invloed zijn. Meetgegevens uit de literatuur zijn
hier niet bekend en verder onderzoek is gewenst.
Bij veel genera is onderzoek gedaan naar het ingraafgedrag van bivalvia: Nucula, Glycymeris, Anadonta, Cardium, Tellina, Donax, Mercenaria, Mactra, Mya en Ensis. (Trueman, 1966 a, b en c; Trueman, 1967;
Trueman e.a., 1966a; Ansell en Trueman, 1967 a en b ) .
Trueman (1968) beschrijft het ingraven in zes fasen, waarbij het Insteken en verankeren van de voet; het gedeeltelijk wegspuiten van zand
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naast en onder de schelp; het intrekken van de voet met verzakking van
de schelp en verankering van de schelp door gedeeltelijk openen, elkaar afwisselen. De ingraafsnelheid verschilt zeer sterk tussen de
soorten. Smalle soorten zoals Tellina en Donax graven zich sneller in
dan bredere soorten (Mercenaria, Cerastoderma; Trueman, 1968}.
De conditie van de dieren zal bepalend zijn voor de snelheid waarmee
ze zich ingraven. Ook hierover zijn geen literatuurgegevens bekend,
zodat verder onderzoek de moeite waard is.
De laatste hier beschreven "ethologische stressmeetmethode" is de algemene schelpactiviteit. De schelpbeweging is een relatief makkelijk
te meten parameter die de mate van activiteit van een organisme reflecteerd als functie van zijn conditie. Trueman (1968) noteert ver-
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schillende manieren van observatie: visueel; meting van drukwisseling
in het zand; meting van wisseling van electromagnetische flux met
spoeltjes op de schelpen; drukwisseling van interne vloeistof met behulp van cannules door de schelp; periodieke fotografie etc. Onderzoek
vraagt net als de vorige gedragsmeetmethode een individuele interpretatie per soort en klasse, maar ook een ijking van mate van stress aan
uitkomsten van andere (beter bekende) stressmeetmethoden.

I

De bovengenoemde gedragsmeetmethoden zijn relatief makkelijk uitvoer-
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bare meetmethoden voor het indiceren van stress. Moeilijkheden worden
eerder verwacht bij de spreiding en interpretatie van de uitkomsten.
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2.7. Morfologische parameters
2.7.1. Lichaamsconditie_index_en_lichaam/orgaan_index
De lichaamsconditie index wordt voor bivalven uitgedrukt in versvlees
gewicht of droogvlees gewicht t.o.v. het schelpholtevolume. In het
laatste geval kan een eventueel verschil aan watergehalte geen spreiding veroorzaken in de conditie-meetgegevens. Verandering in de totale
hoeveelheid koolhydraten + proteïnen + lipiden is de maat voor de conditie.
Het voordeel van de lichaamsconditie index is de simpele meetmethode.
Een nadeel is dat de signaal-ruis verhouding laag is. Er moeten grote
conditie veranderingen plaats vinden om verschillen te meten. Gametogenese heeft een storende invloed op de index (wat overigens bij veel
stress meetmethoden geldt).
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Verschillende onderzoekers hebben de index gebruikt voor het inschalen
van de conditie na hongering (Bayne & Thompson, 1970; Gabbott 6
Stephenson, 1974). Dit bijvoorbeeld op verschillende hoogten in het
intergetijdegebied (Baird, 1966).
\

Lowe & Moore (1978) hebben de lichaamsconditie index gebruikt bij het
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vaststellen van de conditie bij pollutie, door over lange tijd in de
cyclus gegevens van twee populaties te vergelijken.
Het drooggewicht van een orgaan ten opzichte van het drooggewicht van
het hele dier is de orgaan/lichaam index.
Meestal zijn deze organen de gonaden en de verteringsklier, waarbij
respectievelijk de reproductie- en voedingsconditie wordt vastgesteld.
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CONCLUSIES
Het gebruik van stressparameters is van belang bij het vaststellen van
de effecten van omgevingsfactoren, inclusief antropogene beïnvloeding,
op het functioneren van organismen.
Deze parameters vormen daarmee de verbindende schakel tussen ingrepen
enerzijds en veranderingen in de biota anderzijds.
Het is m.b.v. stressparameters mogelijk een systeem van biologische
monitoring op te zetten. Met behulp van algemene stressparameters kan
een indruk worden verkregen van de respons van proefdieren op de omgeving als geheel. Bij actieve monitoring (het uithangen of uitzetten
van proefdieren en later terug monsteren) zijn algemene stressparameters voorts van belang bij het bepalen van de conditie van het uitgangsmateriaal. Het behulp van specifieke stressparameters kan de invloed van een bepaald agens worden gemonitored.
Voorwaarde voor dit alles is het beschikbaar zijn van geschikte
stressparameters.
De hier behandelde parameters zijn weergegevens in tabel 5.
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Tabel 5 Overzicht en beoordeling stressparameters
+ • goedi D • Matig, - • «leent, ? • onbekend.

hartslag

scope
for
growth
groei
efficiëntie

"early t e s t war- duur
•speel- ning" kortilangi+
fiek

Inducerende
factor

specifiek

temp. « a l .
POj, voedsel
grootte,
droog a t , e t c .
temp., s a l ,
POjr voedsel,
toxlc.droog•t and» e t c .
idem

aspecifiek

eenvoud
methode

jevoe»
ligheid
S/N vertouding

repro
duceer
baar
heid

korr.
met
andere
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+

-

0

-

1

7
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+

0

0

+

0

+

aspecifiek

+

0

0

?

0

?
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+

0

?

0

+

«specifiek

+

-

-

+

-

?
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-

-

0

-

+

+
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+

-

0

0

+
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+

-

0

-

-

(zware)
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+

-

+

?

extreme
factoren
seizoen
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-

+

0

-

-

+
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-

+

+

-

-

?

?

«specifiek

-

-

+

temp. , voedsel
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•al.red ?
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temp. t a l .
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PO2 t o x i c .
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?

(MPO)
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(shikatatest)
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schelpwaterverlies
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* met een vries nicrotoom gecombineerd u i t t e voeren
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BIJtAOB
I Overticht etresspar Meters
Aan de hmd v u Bayne • . « . (red.) (1985) en ander* literatuur U een
l i j s t van atressparmotet» genaakt, waarvan hier alleen de Ht •*• gekerkte beschreven l i j n .
1. Fysiologische aeetaethoden
•1, gtoei-efficiftntie

5. Bcologisohe neefethoden
1. grootte

• 2. hartslag (frequentie) «iplitude)

2. leeftijd (verdeling)
3. aexen (verdeling)

*3. acope for grovth >ett O] verbruik) O2 verbruikefficlKntier Oj
verbruik gecorreleerd aan llchaansgrootte
en temperatuur 1 asslailatlesnalheidj ventllatiesnelheidj clearance ratei flltratlon
ratet absorptie-efficiinttef K-wcrette

4. overlevingskans
5. sortallteit/vltaliteit
6. voorkoaen
7. weerbaarheid

*4. O/N ratio
5. scope for activity

9. predatiedruk
*. concurrentiekracht

6. C/0 ratio

•10.

7. osaoaeregulatie
t, acclinatieeringsanelheid.

reproductie

Ml. gasietentelling
•12. gonedenveglng
M3.

3. Cytolo^ltehe •eetwethoden

sp«wning-reproductlecyclus.

1. kernkrUplng
2. welling van endoplaenatiscb retlculw
•',
*2.
*3.
*4.
•5.

3. granulogytoaa's
4. haesopoetieche neoplasten
5. haemocytentoenaMe
*S. lyeosooeiatabiliteit
7. Microaoaale vergiftiging
8. synchronisatieverlies van •apijaveiteringa tublll"
9. ei-caadcelontwikkellng
10. parasieten.

7

ingraafsnelheid
sluitspier kracht
orgaanbemging
aobillteit
schelpwaterverlies.

* Horfoloülsche «eefethodon
1. gewicht
2. drooggevlcht

3. Biochemische •eettethodwt
*1. glycogeen
2. «ainozuuï poel
3. threonine -f aerine index
4.
5.
6.
7.
* 8.

taurinei glycine index
vrije vetcuren poel
eniynactiviteit
opinen
netallothioneXnen

• 9, Mixed Funotion Oxidasan (HFO) neti NAOPB Heotetraioliu» Reductase en Cytoohrooa P-450
•10. Menylate Energy Charge (ABC)
11, «etabolisch/biochemische poel
IS. neurosecretie v«n cerebrale ganglia.
4, Moleculair genetische weetwethoden
1. aneuploïdie
2. hapio/polyploïdie
3. structurele aberraties
4. restgroep aberratiach.

3. asvrij drooggewicht
*4. llchaaasconditle index
*5. orgaan/lichaa* index
6. hersteisnelheid van weefsel en schelp
7. achelprlngen.
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BIJLAGE
II Schema van het verband tussen verschillende soorten «tressparameters, en hun diagnostische waarde.
A: op organisme nivo
DIAGNOSTISCH
lysosoom
stabiliteit;
MFO, MT

retrospectief

early warning
gedrag

voorkomen
indicator
soort
NON-SPECIFIEK
B: op ecosysteem nivo

DIAGNOST1C

C

* . l t s teciau
- •ticurr/r
• W l . ulttx, K l ' « / l M r r U | ( u i l *

t. Hiitolo|lL«l MnontUti**
- litti

U*tpp*tholo(r/t*Bthle Ilih
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C. lodlcitor SpidH
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• *vir«|* t i n «f taluat bleu

D. Stniltlvc
, tublflcldll,

HON-SPCCiriC

FIG. 1.—Indicators of ecosystem dysfunctton. These $ classes of indicators are commonh
used to signal environmenta) change. Examples are laken from the histor) of transformation
of Lake Ene. Virtually no group has the advaniage of being both early warning and diagnostic. The assenion of causality between hjstopathology and environmental stress for field
situations remains somewhat spcculative,
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