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Samenvatting 

 

Dit proefschrift gaat over het concept dat chemische verontreinigingen in de bodem 

stress kunnen veroorzaken in de organismen die daar leven. In de cellen van deze 

organismen komt deze stress tot uiting in de activatie (transcriptie of genexpressie) 

van specifieke genen. Het onderzoek dat hier beschreven is richt zich op de 

ontwikkeling van een methode waarin gen-expressiekwantificatie door middel van 

‘reverse transcription quantitative PCR’ (RT-qPCR) wordt toegepast op 

ecotoxicologische bodem-kwaliteitsbeoordeling. Er is gebruik gemaakt van een 

standaard modelsoort, de springstaart Folsomia candida. 

Gestandaardiseerde biomarkers van terrestrische invertebraten vormen een belangrijk 

onderdeel binnen de risicobeoordeling van bodems. Bioassays stellen de effecten van 

het bio-beschikbare deel van de stoffen in de bodem vast en kunnen zo de werkelijke 

risico’s bepalen van de testbodem, in plaats van een schatting daarvan op basis van 

chemische analyses. Moleculaire biomarkers kunnen toegevoegde waarde hebben, in 

het bijzonder bij de beoordeling van lichte verontreinigingen, omdat ze ultra-sensitief 

zijn. Ook kunnen ze inzicht verschaffen in de aard van de verontreiniging, want de 

moleculaire responsen zullen verschillen per type chemische stof. De doelstelling van 

dit onderzoek was om een set markers samen te stellen waarmee verschillende typen 

en niveaus van chemische stress kunnen worden aangetoond, op de basis van verschil 

in genexpressieprofielen van de blootgestelde dieren. 

 

Hoofdstuk twee beschrijft de eerste stappen van het ontwikkelen van een moleculaire 

indicatiemethode. Deze stappen bestonden uit het ontdekken en valideren van 

geschikte genen die differentieel tot expressie zouden kunnen komen. Het metaal 

cadmium (Cd) en de polyaromatische koolwaterstof (PAK; in het Engels afgekort tot 

PAH) phenanthrene zijn voor dit onderzoek geselecteerd als zijnde twee modelstoffen 

uit verschillende chemische klassen. Deze twee stoffen zijn gebruikt om de stress-

gerelateerde transcripten op te pikken. De cDNA stress-banken waarin alle cDNA 

fragmenten opgeslagen liggen, zijn ontstaan door gebruik te maken van de suppressive 

subtractive hybridization techniek (SSH). Daaruit is een eerste testset van 44 

bioindicatie-genassays samengesteld. Om deze set te valideren zijn monsters gebruikt 

van nieuwe blootstellingen aan twee verschillende concentraties van elk van de 

stoffen, cadmium en phennanthrene. De analyse van dit experiment is uitgevoerd op 

een hoogstaand qPCR instrumentarium, waarbij gebruik gemaakt wordt van 

genexpressie chips waarin per run 48 × 48 = 2304 reacties kunnen worden 

doorgemeten. Deze analytische kracht waarmee de expressie van 48 assays in 48 

samples in ongeveer drie uur tijd kan worden bepaald, is uitermate geschikt voor dit 

type ecotoxicogisch onderzoek, waarbij het testen van veel monsters noodzakelijk is. 
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De SSH-bank voor cadmium bevatte transcripten gerelateerd aan beschadiging van 

eiwitten en het disfunctioneren van de mitochondria. Voor phenanthrene werden veel 

transcripten gevonden die te maken hadden met biotransformatie. Met een 

multivariate kleinste-kwadraten discriminantanalyse (in het Engels afgekort tot PLS-

DA) kon door middel van rangordebepaling van de classificatiescores, de aard van de 

blootstelling van de monsters worden bepaald. 

 

Het derde hoofdstuk beschrijft de validatie van referentiegenen voor normalisatie van 

RT-qPCR data. In genexpressieonderzoek worden transcriptie-niveaus meestal relatief 

uitgedrukt; in de meeste gevallen relatief ten opzichte van de controlemonsters. Om 

tot een normale verdeling van de data  te komen worden ze uitgedrukt in een log2 

schaal, of als ‘x-voud’ (fold in het Engels ). Een gen zou bijvoorbeeld “2-voud 

omhoog-gereguleerd kunnen zijn in blootgestelde monsters ten opzichte van de 

controles”. Dit betekent dat er twee keer zoveel van dit specifieke mRNA aanwezig is  

in de blootgestelde monsters dan in de controles. De eerste stap in het berekenen van 

de transcriptieniveaus is een normalisatie op basis van een interne controle. Vaak 

worden hiervoor de transcriptieniveaus van een of meerdere stabiele referentiegenen 

gebruikt. Normalisatie is nodig om de corrigeren voor factoren zoals verschillen in 

RNA input en efficiëntie van de reverse transcriptase reactie. Een randvoorwaarde 

voor referentiegenen is dat deze geen variatie in  expressieniveau vertonen onder alle 

omstandigheden waaraan het organisme tijdens een experiment kan worden 

blootgesteld. Daarom is het gebruik van een combinatie van meerdere referentiegenen, 

en een validatie vooraf, aan te raden. 

Er werden assays ontwikkeld voor kandidaat referentiegenen voor twee verschillende 

Collembola soorten, Folsomia candida en Orchesella cincta, die werden getest onder 

zes verschillende behandelingen (lichaamsvreemde chemische stoffen  en stressvolle 

natuurlijke omstandigheden). Beide springstaartsoorten worden regelmatig gebruikt in 

RT-qPCR experimenten, en de  brede opzet van dit experiment was bedoeld om een 

basis te leggen voor toekomstig ecologisch genomics onderzoek. De stabiliteit van elk 

referentiegen over de verschillende behandelde en onbehandelde monsters is bepaald 

aan de hand van twee bekende methodes voor referentiegen validatie; geNorm en 

Normfinder. De resultaten toonden aan dat de stabiliteit van de genen verschilde per 

behandeling. Dit geeft aan dat er geen algemene referentie-genen bestaan en ze 

moeten worden geselecteerd op basis van de behandeling waarin ze zullen worden 

toegepast. De geschiktheid van een gen verschilde ook tussen beide soorten, zelfs in 

het geval van eenzelfde type behandeling. 

Voor de kwantificatie van chemische stress responsen in F. candida, met name de 

stoffen cadmium en phenanthrene, is het gebruik van twee referentiegenen, YWHAZ 

and SDHA, optimaal. 
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Het vierde hoofdstuk beschrijft een experiment waarin binaire mengsels van cadmium 

en phenanthrene allereerst werden beoordeeld aan de hand van een van de standaard 

ecotoxicologische biomarkers, namelijk de voortplanting van F. candida. Vervolgens 

werden ze geanalyseerd aan de hand van de expressieprofielen van 86 targetgenen.  

De afgelopen jaren is er een belangrijke verandering opgetreden in het 

ecotoxicologisch onderzoek: Aanvankelijk lag het uitgangspunt van de studie vooral 

bij de veroorzakers van de stress, bijv. de chemische stoffen. Inmiddels is de nadruk 

verschoven naar het bestuderen van de responsen die als gevolg van deze stress 

optreden in de blootgestelde organismen. Het onderzoek aan mengseltoxiciteit heeft 

hier veel voordeel van: Begrip van het mechanisme van de optredende responsen 

waarop chemische stoffen op elkaar inwerken, kan de interpretatie van de 

ecotoxicologische effecten vergroten. De kennis van dosis-respons relaties van 

individuele chemische stoffen voor eindpunten als groei, overleving of voortplanting, 

vormt hierin de basis voor de interpretatie van combinatie-effecten. Daarom is het 

essentieel om metingen aan genexpressie te koppelen aan gevestigde ecotoxicologisch 

relevante eindpunten. Het maken van een geslaagde koppeling is een van de lastige 

zaken in het huidige wetenschappelijk onderzoek. 

Doel van het mengselexperiment was om te leren begrijpen welke moleculaire 

mechanismen ten grondslag liggen aan de effecten van de mengsels op de 

voortplanting van F. candida. Deze vertoonden een antagonistische interactie tussen 

cadmium en phenanthrene: De mengsels veroorzaakten minder effect op reproductie 

dan kon worden verwacht op basis van de effecten van de individuelen stoffen. De 

genexpressieprofielen werden geanalyseerd  aan de hand van een kleinste-kwadraten 

regressie (PSLR). Daaruit kwamen de algemene responsen voor cadmium en 

phenanthrene naar voren, maar ook een specifieke mengselrespons. Het leek erop dat 

de oxidatieve stress niveaus tijdens de vroege blootstellingsperiode lager bleven in de 

mengsel-blootstellingen dan in die van de losse stoffen. Dit zou deels de 

antagonistische mengseleffecten op de voortplanting kunnen verklaren. 

 

In het vijfde hoofdstuk wordt dit mengselmechanisme verder onderzocht. De 

dynamiek van de genexpressiepatronen is bestudeerd in de tijd in een tijdserie over de 

eerste twee weken van de blootstellingsperiode. Blootstelling aan alleen cadmium 

(EC50; reproductie) is vergeleken met een mengsel van cadmium met daaraan 

toegevoegd een lage concentratie phenanthrene.  

Expressieprofielen van de cadmium en mengselblootstellingen leken na 7 dagen meer 

op elkaar dan na kortere blootstellingsduur. Een belangrijk verschil in de vroege 

respons op de twee behandelingen was de inductie van assays gerelateerd aan 

biotransformatie in de mengselblootstellingen. Door de blootstellingsserie heen, kon 

de cadmiumbehandeling van die van het mengsel worden onderscheiden door 
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verschillen in patronen van assays die gerelateerd waren aan de vesiculaire depositie 

van cadmium. 

 

Het zesde hoofdstuk beschrijft een casus van een voormalige vuilstortplaats in 

Nederland, waar bio-remediatie plaatsvindt om het gebied te herinrichten voor 

recreatie. In de bodem was een complex mengsel van chemicaliën aanwezig en de  

standaard toxiciteitstesten toonden aan dat een verdunning van 16% van deze grond 

met 84% schone grond een vermindering van 50% teweegbracht op de voortplanting 

van F. candida. Dezelfde tests zijn ook uitgevoerd op een HPLC-extract van de 

testgrond, waarin de organische verbindingen die in de bodem zaten, opgenomen zijn, 

maar bijvoorbeeld de water-oplosbare metalen niet. Het effect van het extract op de 

reproductie van F. candida was veel minder groot dan dat van het originele monster. 

Vervolgens is er een microarray experiment gedaan met twee concentraties van elk 

van beide monstertypen; een verdunning van ‘net geen effect’ en van 50% effect. Een 

principale-componentanalyse kon de grond- van de extractmonsters onderscheiden, en 

ook werden de beide concentraties van het extract uit elkaar gehaald. Onderscheid 

tussen de gemeten concentraties van de grondmonsers kon niet worden gemaakt. De 

verdunningsreeks van het extract en de grond werden vervolgens nog gebruikt om te 

toetsen voor dosis-afhankelijkheid van de responsen. Hiervoor werd een subset van 

alle assays van de RT-qPCR methode gebruikt. Dosisafhankelijke responsen werden 

gevonden voor de cytochroom-P450 assays, die betrokken zijn bij fase I van de 

biotransformatie van onder andere lichaamsvreemde stoffen. Dit resultaat biedt 

perspectief voor het maken van een geslaagde koppeling tussen gemeten 

genexpressieprofielen en de nadelige effecten op organismaal niveau. 

 

Het laatste hoofdstuk is een discussie van de resultaten van dit onderzoek in de 

context van de huidige kennis van stress response pathways, met name de oxidatieve- 

stressrespons en de stressrespons van het endoplasmatisch reticulum (ER) die de 

unfolded protein response (UPR) wordt genoemd. Het ER is het uitgebreide 

membraannetwerk van de cel. Deze twee systemen worden door verschillende 

signalen geactiveerd, maar ze zijn ook nauw aan elkaar verbonden. Bepaalde 

transcriptiefactoren zoals Nrf2 en NFκB  kunnen de activatie en de progressie van 

beide systemen moduleren, en vormen zo schakels die de twee systemen met elkaar 

verbinden. Het bestaan van deze schakels is niet raar, aangezien de effecten die 

lichaamsvreemde stoffen op het functioneren van cellen kunnen hebben vaak 

veelzijdig van aard zijn. Bovendien kunnen ook de processen die worden geactiveerd 

ter verdediging zelf weer nieuwe cellulaire stress veroorzaken. 

De twee stoffen die hier in detail zijn bestudeerd, cadmium en phenanthrene, activeren 

deze verschillende stresssystemen  waarschijnlijk  op verschillende wijze. Cadmium 

veroorzaakt oxidatieve stress. In combinatie met phenanthrene blijft in de eerste fase 
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van blootstelling het oxidatieve-stressniveau als gevolg van cadmium waarschijnlijk 

lager. Dit zou te maken kunnen hebben met een vooruit-koppeling, die voort zou 

kunnen komen uit de activatie van het biotransformatieproces. Dit zou de cellulaire 

glutathione-status kunnen vergroten, wat bescherming kan bieden tegen oxidatieve 

schade als gevolg van Cd
2+

. 

 

De tijdens dit onderzoek opgedane kennis kan op verschillende vlakken worden 

ingezet in de ecotoxicologische risicobeoordeling van bodems. De ontwikkeling van 

moleculaire biomarkers bieden mogelijkheden op het gebied van het aantonen van de 

aard van de blootstelling. De assays voor MT2 en the sommige cytochroom P450 

(CYP) genen bleken klassespecifiek te zijn. De veelvoorkomende klassen van metalen 

en PAHs kunnen dus aan de hand van deze markers worden aangetoond. Deze assays 

zijn ook geschikt voor het gebruik bij beoordelingen van lagere concentraties aan 

chemische stoffen die ook vaak in het milieu voorkomen. 

Een belangrijke conclusie is dat genexpressieprofielen beter geschikt bleken te zijn 

om onderscheid te maken in de aard van de chemische blootstelling dan in de 

intensiteit van de blootstelling. Sommige assays vertoonden een concentratie-

gerelateerde respons, maar de meeste transcriptieprofielen waren geen simpele dosis-

responsrelaties. De intensiteit van de stressniveaus kan echter vaak worden opgemaakt 

uit de aard van de geïnduceerde transcripten. Bij lichte en gemiddelde oxidatieve-

stressniveaus is er een tendens zichtbaar van reparatie en herstel van de cellen, terwijl 

bij gemiddelde tot zware stressniveaus de pathways van apoptosis en celdood meer 

worden geactiveerd. Het  concept om gebruik te maken van deze fluctuaties in de aard 

van transcriptie-dynamiek biedt mogelijkheden voor een multi-assay bepaling van het 

stressniveau. 

 

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift omvat de eerste stappen op weg naar een 

geïntegreerde systeemgerichte aanpak van een ecotoxicologische risicobeoordeling 

van bodems. Ontwikkelingen in de biotechnologie, bijvoorbeeld op gebied van RNA 

sequencing, hebben het ontdekken van relevante transcripten inmiddels al 

gemakkelijker gemaakt. Het vaststellen van belangrijke schakels binnen de stress 

pathways zal daarom ook gemakkelijker worden. Dit zal de effectiviteit van een 

moleculaire indicatiemethode zoals hier beschreven, ten goede komen. Toekomstig 

onderzoek aan stress response profiling zal zich ontwikkelen van het huidige niveau 

van ‘de ontdekkingsreis’ naar het niveau van hypothese-gedreven onderzoek. Voor dit 

type onderzoek is high-throughput RT-qPCR uitermate geschikt. 
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