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1, INLEIDING

Polychloorbifenylverbindingen of PCB's worden geproduceerd door chloreren

van bifenyl» Theoretisch is de vorming van 209 verschillende PCB-komponenten

mogelijk, naargelang het aantal en de plaats van de chloora-tomeno Kommerci'êle

PCB-preparaten bestaan uit 30 a. 40 PCB-komp/'.nentena

PCB's vertonen uitmuntende koelings-, isolatie- en di'élektrische eigenschappen

Zij zijn inert en bestand tegen zuren en basen zij hebben een hoog kookpunt.

en zij zijn zeer stabiel, Dit alles heeft tot gevolg dat deze verbindingen

tal van in dus tri'el e toepassingen kenden die in tabel 1 zijn samengevat

(Richardson et al» 1982), Tot nu toe kan de totale wereldproduktie aan PCB's

op een ?50o000 -ton worden geschat*

In het begin van de zeventiger jaren groeide de vaststelling van de alom-

tegenwoordigheid van. PCB' s in het; milieu en van de gevaren die ui-fc de a.kku-

mula-fcie van residu's in biota voortspruiten» Tegenwoordig is het gebruik

van PCB's dan ook beperkt tot gesloten systemen (transformatoren en grote

kondensatoren)a Ondanks dit sterk terugschro even van de PCB-input in het

milieu mag worden verwacht dat er omwille van hun enorme stabiliteit nog ge-

durende lange tijd belangrijke PGB-gehalten in het milieu meetbaar zullen
» .

zijn» /

PCBs zijn de belangrijkste organochloorresiau's in (Vandamme d: al 1S8QV 1 c-\ t"<t ï

Het residuniveau wordt door een aantal faktoren beïnvloed. Vit artikel illus

treert de invloed van het vetgehalte, het seizoen en de grootte van het organi;

Ook het migratiepatroon van de-vis is ongetwijfeld belangrijk. De invloed er-

van op het PCB-gehalte is echter moeilijk meetbaar en wordt hier dan ook niet

verder besprokene

»

Dankbetuiging de bemonsteringen werden uitgevoerd met vaartuigen ter be-.
.

schikking gesteld door de Beheerseenheid van het Mathematisch
Model (Ministerie van Volksgezondheid).
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2. ANALYSEMETODE

De PCB's worden door kapillaire gaschrom&tografie bepaald (Vandamme, 1982).
Kort samengevat bestaat de metode uit een vetextraktie (Bligh et al., 1959),
gevolgd door een kolomchromatografie over alumina de organochloorresidu'som

van het vet te scheiden. Om een aantal piekoverlappingen te vermijden, wordt
over een silicagelkolom gefrak-bioneerdo De kwantifikatie gebeurt door verge-
lijking met standaard oplossingen Arodor 12r>4, gebruik makend van acht pieken

: 101, 136, 14?, 155, 138, 128, I80 en.1?0 (Ball-met volgende nummering

schmiter et al, 1980).

5. BESPREKING RESULTATEN

3 o 1» Invloed v etg ehalt e o

In tabel 2 worden de PCB-gehalten gegeven van vier vette en vier magere
vissoorten bemonsterd gedurende september 198?. Telkens wordt het gemiddelde
van 10 Dr;alyses vermeld..ü.

Op produktbasis uitgedrukt, zijn de gehalten in vette vis steeds hoger dan
Dit is logisch gezien het lichaamsvet als drager fungeert voor de.

in mag er e o

lipofiele PCB-s. De PCB-gehalten op vetbasis uitgedrukt, geven vergelijkbare
Dit ondersteunt de hypotese dat de*

gehalten voor zowel vette als magere vis o

PCB-gehalten in mariene organismen bepaald wordt door een evenwichtsverdeling
van deze polluenten tussen het lichaamsvet enerzijds en het omgevende water
anderzijds (Schneider, 1981 Vandamrae et al, 1983). Wr-'nneer deze evenwichts-»

Q
s

verdeling snel zou verlopen, zouden alle organismen, bemonsterd op dezelfde
Dat dit niet zoplaats, hetzelfde residugehalte op vetbasis moeten hebben.

is wijst erop dat de verdeling traag gebeurt, zodat er nog variaties mogelijk

, bepaald o.m. door seizoenale invloeden, migraties, grootte enz. Eenf

zi3n

uitleg voor deze trage evenwichtsverdeling is dat de PCB . s opgestapeld zitten
in intra- en extracellulaire vetglobulee» die weinig aktief aan de biochemische

#
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aktiviteit van het organisme deelnsmeno

..

In België bestaat er geen PCB-norm voor vis» Vergeleken met de "Food and

Drug Administr&tion (FDA)" - norm van 5 ppm op produktba&is blijkt, dat

alle vissen daaraan voldoen» Door hun hoger vetgehalte komen de vette vis-

soorten echter wel dichter tegen de norm dan de magere. Een belangrijke

konklusie daaruit is dat men bij het opstellen van normen rekening moet

houden met het vetgehalte Dit betekent ofwel de norm op vetbasis uitdrukken.

(bv 20 mg/kg vet), o'fwel een onderscheid maken tussen vette en magere vis-
»

a

soort en» In Nederland bv. heeft men als richtlijn voor vette vis 5 ppm en

voor-magere vis ppm telkens op produktbasis»
»

5.2o Seizoenale variabiliteito

Alle vispopulaties hebben voedings-;en paaigebieden, Tijdens de trek naar

de paaigebieden en tijdens hun verblijf aldaar voeden zij zich weinig of niet»

Zij teren dan op hun vetreserve en dit leidt tot een daling van het vetge-

halte» Daardoor worden de organochloorresidi i ."I
f--^ in een kleinere hoeveelheid*

1

vet "gekoncentreerd" waardoor de gehalten stijgen, Dit wordt in tabel 3

geïllustreerd voor een vette vis (sprot) en een magere (bot) die beiden paaien

de periode januari-februari» Ter illustratie worden behalve PCB's ook de ge~

halten aan enkele belangrijke organochloorpesticiden gegeven Deze laatstee

gedragen zich analoog als PCB's öj^zozij zijn ook lipofiel en zitten dus ook

in het. vetweefsel gestockeerdo

Om deze seizoengebonden variabiU'fceit uit te sluiten, raoet de bemonstering

steeds op hetzelfde tijdstip gebeuren,, Dit is vooral belangrijke voor

t r en dan a l. y s es o

3 o 5. Invloed grootte.
l

In het najaar 1983 werden de bemonsterde kabeljauw en -tong opgedeeld in vijf

gr oot t e-kl as s en. Zowel het s-pierweefsel als de lever werden geanalyseerd 9

Per klasse werden 5 individuen geanalyseerd. Tabel 4 en 5 geven de gemiddelde
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resultaten, De gehalten worden zowel op produkt- als op vetbasis gegeven.

Op produktbasis uitgedrukt zijn de gehalten in de lever steeds hoger dan in

het spierweefsel. Zoals eerder reeds vermeld, kan dit worden verklaard door

het hoger vetgehalte in de lever Op vetbasis uitgedrukt zijn de PCB-gehalteno
^

beter vergelijkbaar. Nochtans ligt het PCB-gehalte in de lever systematisch

hoger dan in het spierweefsel» De uitleg hiervoor moet gezocht worden in de

eerste stap van de bepaling, nanelijk in de vetextraktie» Voor deze bepalingl

wordt de Bligh en Dyer metode (Bligh et al«, 1959) gebruikt:» Hierbij worden

behalve de echte reservevetten (mono-, di- en triglyceriden) , ook gebonden

vetten (fosfo-»splingo~en glycolipiden) geëxtraheerd» Deze laatste, minder

apolaire groep vetten komt o.a« in celmembranen vooro Het is echter vooral

de eerste groep die als drager .voor PCB' s fungeert (Schneider, 198"l). Het

aandeel van de reservevetten (oom. triglyceriden) in het vet is groter

in de lever dan in het spierweefsel, hetgeen resulteert in hogere PCB-ge-
halten in de lever»

Uit tabel 4 volgt dat er vooral in kabeljauwlever een stijging merkba&r is

bij de grotere klassen. Voor tong (tabel 5) is er geen. verband tussen de

gehalten en de grootte. Het is zelfs zo, dat de hoogste waarden aangetroffen

worden in de kleinste klasse» Een uitleg hiervoor kan het verschillend

migratie-gedrag zijn van de jongere tongklassen. De jongere dieren blijven

dichter onder de kust'doWoZo in iets meer gepollueerd water, hetgeen de

hogere PCB-gehalten kan verklaren»

4. BESLUITEN

PCB's zijn de belangrijkste organochloorresidu's in vis waarvan het gehalte

bepaald wordt door een evenwichtsverdeling tussen het visvet enerzijds en

het omgevende water anderzijds Deze evenwich-bsinstelling gebeurt traag, zod;w

*.

faktoren als vetgehalte, seizoen en groot'be he-t residu nivea.u kunnen beïnvloei
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Om een vergelijking van de residugehalten tussen verschillende vissoorten

en om binnen eenzelfde soort een trendanalyse van de PCB-kontaminatie

mogelijk te maken verdient het aanbeveling .
.

de PGB-gehalten op vetbasis uit te drukken^9

- de vissen elk jaar op eenzelfde .tijdstip te bemonsteren (bv. in het najaar)

- de vissen in grootte-klassen op te delen
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Tabel I - Toepassingen van PCB's.

,-ïA-'-ï l
f

Kategorie Gebruik in
t

- Gekant rol eerde gesloten systemen .transformatoren

grote volumes PCB's in grote eenheden grote kondensatoren

~ Niet gekant rol eerde gesloten systemen kleine kondensatoren

PCB's in afgesloten eenheden warmt ewisselaars

maar er kunnen lekken optreden hydraulische vloeistoffen

of eenheden te klein om te

rekupereren

- Open gebruik
.t

rekuperatie is onmogelijk smeeroliën

plas-bieks

l vernissen

verven

inkten

j lijmen

jsyntetische rubbers

i vuurvertragers

pesticideformuleringen

^brandstoffen



Tabel 2 - Invloed van het vetgehalte op het PCB-gehalte.

PCB-gehalte (/Ag/kg)
Vetgehalte

% op produktbasis op vetbasis

Vette vis

9.600Sprot 9,52 912

Makreel 6,05 302 5.000

410 7.400Haring 5,55

Geep 4,58 345 7.880

Magere vis

6.800
Kabeljauw 0,8Z 56

81 5,800
Tong 1,40

Schol 0,88 40 4.500

8.o6o
Wij t ing 0,67 54

t
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Tabel 5 - Invloed bemons-fceringsp eriode op het organochloorgehalte in spro-b
en bot

Organochloorresidu's op vetbasis
Vetgehalte uitgedrukt ( ^g/kg)

%
PCBs £DDT HCB Dieldrin

189
Spro-b 3uni 1982 10,29 5.300 540 45t .

februari -19Ö5 5,29 12.530 1.225 130 450

september 198? 9,52 9.600 550 50 95

40 76Bot juni 1982 1,44 5.610 520<1

februari 198? 0,?6 11.460 890 60 l8of

110september 1983 1,95 8,400 590 55
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Tabel 4 - Invloed kabeljauw-grootte op het PCB-gehalte
(in ffig/kg = in ppm)

Spi erweefsel Lever

Klasse
op produ.kt-' op op produkt- op% vet %vet
basis vetbasis basis vetbasis

50-37 ciq 0,76 0,050 ^,55 56,1 2 5,8l

57-45 cm 0,76 0,058 4,95 49,2 5,4 7,0

45-55cm 0,71 0,032 4,35 ^^ 4,9 9,1n

55-6?cm 0,65 0,054 5,28 50,7 5,0 9,9

6?-82cm 0,64 0,03^ 5,50 ^8,5 5,0 10,2
i

i
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Tabel 5 ~ Invloed -fcong-grootte op het PCB-gehalte (in mg/kg =. ppm)

Spierweefsel Lever

Klasse
op produk-b- ep op produkt- op% vet % vet
basis vetbasis basis vetbasis

20-22,5
cm 2,04 0,124 6,63 10,08 o,6?o 6,70

22,5-
25,5 cm -1,75 o,o6? 5,70 8,99 0,511 3,96

25,5-
28,5 cm 1,50 0,057 3,89 14,58 0,943 6,56

28,5-32
cm 2,17 0,110 4,4? 16,86 0,993 5,89

52-56cm 1,20 0,052 ^,33 15,26 0,766 5,78
i

t i


