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De rol van transcriptionele regulatie in de micro-evolutie van zware 

metaaltolerantie in Orchesella cincta (Collembola) 

 

 

SAMENVATTING 

 

Organismen kunnen de fysiologische status van hun lichaam aanpassen door de 

expressie van specifieke groepen van genen af te stemmen op de omstandigheden in de 

leefomgeving of bepaalde fases in hun ontwikkeling of levenscyclus. Dit gebeurt o.a. 

op het mRNA (boodschapper RNA) niveau. Dit proces heet transcriptie en de regulatie 

hiervan vindt plaats in een stroomopwaarts gelegen, niet-coderend gebied van het gen: 

de promoter.  

 Door antropogene factoren, zoals milieuverontreinigingen, kunnen wijzigingen 

ontstaan in de genetische samenstelling van de onderhevige populaties waardoor deze 

een gemiddeld afwijkend expressiepatroon vertonen t.a.v. populaties uit 

referentiegebieden. Deze verschillen kunnen versterkt worden door natuurlijke selectie 

als de tolerante genotypen een evolutionair voordeel hebben: dit wil zeggen een 

verhoogde vertegenwoordiging in het nageslacht onder de heersende condities.  

 

De hoofddoelstelling van dit proefschrift was het ophelderen van potentiële 

mechanismen waarmee natuurlijk selectie, veroorzaakt door antropogene factoren, 

ingrijpt op de transcriptionele regulatie. Hiervoor werd er gebruik gemaakt van de 

casus van de zware metaaltolerantie in de springstaart O. cincta. 

 

In voorafgaand onderzoek werd evidentie gevonden voor metaaltolerantie, vooral ten 

aanzien van lood en cadmium, bij populaties uit historisch verontreinigde gebieden. 

Deze tolerantie manifesteert zich als verhoogde uitscheiding van cadmium en lood uit 

het lichaam, welke vergezeld gaat van verhoogde basale en cadmium geïnduceerde 

mRNA niveaus van het cadmiumbindende eiwit metallothioneïne.  Door deze casus is 

het proefschrift voornamelijk toegespitst op de analyse van variatie in de 

metallothioneïne promoter en de functionele consequenties hiervan. Bovengenoemde 
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doelstelling valt dus uit mekaar in verschillende vraagstellingen die in de aparte 

hoofdstukken aan bod komen. 

 

• Is er sequentievariatie in de promoter van het metallothioneïne? Hoofdstuk 2 

• Heeft deze variatie functionele betekenis? Hoofdstuk 2 

• Hoe gedraagt deze variatie in de promoter zich in veldpopulaties? Hoofdstuk 3 

• Zijn deze functionele verschillen vergelijkbaar in de genetische achtergrond van 

verschillende populaties? Hoofdstuk 4 

• Welke potentiële transcriptiefactoren binden op de  metallothioneïne promoter?  

 Hoofdstuk 5 

• Zijn er nog andere genen in het genoom van Orchesella cincta die een 

populatiespecifiek expressiepatroon vertonen? Hoofdstuk 6 

 

In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift werden de meest voorkomende polymorfismen in 

de promoter van het metallothioneïne (pmt) van O. cincta uit West Europese populaties 

beschreven. Negen verschillende allelen, verschijningsvormen van een gen, werden in 

de 1600tal basenparen tellende promoter teruggevonden. Deze bleken bovendien veel 

punten van recombinatieprocessen te vertonen. Eveneens werden er een aantal 

vermoedelijke bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren teruggevonden. 

Transcriptiefactoren zijn signaaleiwitten die de transcriptie van een gen beïnvloeden. 

Ze binden op korte DNA elementen (8-12 bp) in de promoter, waar zij de efficiëntie 

van de transcriptie in positieve of negatieve zin bepalen. De meest karakteristieke 

elementen, gekend uit metallothioneïne promoters van de meest uiteenlopende taxa, 

die werden teruggevonden in het pmt locus zijn de MRE (metaal responsief element), 

de ARE (anti-oxidant responsief element). Maar ook de HERE (20-hydroxyecdysone 

responsief element) werd teruggevonden. Deze staan bekend vanwege de 

transciptionele regulatie door respectievelijk zware metalen, oxidatieve stress en het 

vervellingshormoon. De aanwezigheid van deze transcriptiefactorbindingsplaatsen 

deed vermoeden dat de transcriptie van het O. cincta metallothioneïne gen op de 

aanwezigheid van deze stimuli reageert. 

De mutatiespectra van het pmt locus in zowel een populatie uit een referentie gebied 

als een historische lood- en zinkmijn werden met elkaar vergeleken. Uit deze analyse 



Samenvatting 

193 

bleek dat de diversiteit, gemeten als een overmaat aan intermediair voorkomende 

DNA polymorfismen, hoger was in de geadapteerde populatie en dat deze een patroon 

vertoonde dat afweek van neutrale evolutie. Dit duidt dus op een signatuur van 

natuurlijke selectie, in dit geval balancerende selectie. Deze selectievorm wordt 

gekenmerkt door een hoge mate van genetische diversiteit, ook op het niveau van de 

DNA sequenties, en dus ook het voorkomen voor bindingsplaatsen voor 

transcriptiefactoren. Balancerende selectie kan optreden bij een evolutionair voordeel 

voor de heterozygoten (overdominantie) door de heterogeniteit van het milieu, waarbij 

verschillende genotypes een verschillende voordeel hebben in verschillende micro-

habitats.  

 De functionele verschillen tussen deze pmt allelen werden uitgetest met een 

luciferase reporter assay in een cellijn van de fruitvlieg Drosophila melanogaster. 

Daarvoor werden van zes veel voorkomende allelen luciferase reporter constructen 

gemaakt. Dit zijn artificiële stukjes DNA waarin de promoter van interesse voor het 

luciferase gen van de vuurvlieg is gecloneerd. Het eiwit waarvoor dit gen codeert zorgt 

voor lichtproductie in aanwezigheid van luciferine en ATP en maakt een kwantitatieve 

meting van de promoteractiviteit mogelijk. Op deze manier werd de activiteit van zes 

promoter allelen vergeleken na het blootstellen van de transiënt getransformeerde 

cellijn aan cadmium en paraquat (een veroorzaker van oxidatieve stress). Omwille van 

het verband tussen de vervellingscyclus en de excretie van zware metalen in O. cincta 

werd ook het effect van het vervellingshormoon 20-hydroxyecdyson op de transcriptie 

vanaf de metallothioneïne promoter gemeten. De inductie door cadmium van deze 

promoter was het meest uitgesproken. Bovendien werden er erg uiteenlopende 

maximale promoter activiteiten gemeten. Paraquat induceerde vijf van de zes promoter 

allelen met een factor twee, ten opzichte van de basale activiteit. Een allel, pmtC, was 

niet induceerbaar door oxidatieve stress. Bovendien vertoonde dit allel een erg lage 

basale en cadmium geïnduceerde lichtproductie. De hoogste cadmium geïnduceerde 

lichtproductie werd waargenomen bij het pmtD2 allel (een factor 20 hoger dan het 

minst cadmium-induceerbare allel pmtC). Het vervellingshormoon had een licht 

inhiberende werking op de activiteit van de metallothioneïne promoter van O. cincta.  

 Op grond van de data uit Hoofdstuk 2 was er aanleiding te denken dat er sprake is 

van natuurlijke selectie op het pmt locus van O. cincta. Door middel van een veldstudie 



Samenvatting 

194 

(Hoofdstuk 3) werd het verband tussen de negen allelen en de gehaltes aan zware 

metalen in bodem en strooisel gelegd. In 23 gebieden in Nederland, België, Frankrijk en 

Duitsland, van uiteenlopende graad van metaalvervuiling, werden de bodem en het 

strooisel bemonsterd en doorgemeten op zware metalen. Eveneens werden er ter 

plaatse O. cincta gevangen. Deze werden door een RFLP (restriction fragment length 

polymorphism) gegenotypeerd, zodat beide pmt allelen uit het genoom bepaald 

werden. Deze methode is een allelspecifieke enzymatische digestie van het PCR-

product van het pmt locus waarbij er na electroforese een allelspecifiek bandenpatroon 

onstaat. 

 Wanneer de monsterlocaties in vervuilingsklassen gegroepeerd werden, konden 

deze het best van elkaar onderscheiden worden op basis van de allelfrequentie van het 

pmtD2 allel. De frequentie van dit allel nam ook toe met het totale gehalte aan 

cadmium in de bodem. Bovendien was dit ook het allel met de hoogste inductie door 

cadmium in de luciferase reporter assay. Deze observaties doen vermoeden dat het 

pmtD2 allel een evolutionair voordeel heeft in met cadmium verontreinigde gebieden. 

Toch werden de allefrequenties in geen enkele populatie gedomineerd door pmtD2. Er 

werd zelfs een toename in genetisch diversiteit van het pmt locus gevonden met het 

loodgehalte in de bodem. Dit sluit aan bij de observatie van balancerende selectie in 

Hoofdstuk 2 en bevestigt de aanwezigheid van natuurlijke selectie op transcriptionele 

regulatie van het O. cincta metallothioneïne door zware metalen in een veldsituatie. 

Deze observaties schiepen nog geen duidelijkheid omtrent het belang van de DNA 

polymorfismen in de promoter (cis-regulatie) voor de transcriptionele regulatie van het 

O. cincta metallothioneïne. Dit ten opzichte van polymorfismen elders in het genoom, 

welke bijvoorbeeld invloed hebben op de structuur of de expressie van eventuele 

transcriptiefactoren. Deze effecten staan ook bekend als trans-regulatie of epistase. 

Bovendien kan de fysische structuur van het DNA in de celkern gewijzigd worden 

door epi-genetische effecten, zoals histon modificatie of cytosine methylaties. Deze 

mechanismen kunnen ook een populatiespecifiek expressiepatroon vertonen. Daarom 

werd in Hoofdstuk 4 de metallothioneïne expressie van drie pmt allelen vergeleken in 

pmt homozygote families van zowel een schoon gebied als een cadmium tolerante 

populatie uit een gebied met een hoog gehalte aan cadmium. Hieruit bleek dat de 

genetische achtergrond bepalend is voor de metallothioneine transcriptieniveaus en dat 
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het genotype een verschillend effect had op de transcriptie in respectievelijk de 

referentie en de tolerante populatie. De belangrijkste DNA polymorphismen betrokken 

bij de adaptatie aan verhoogde cadmiumgehaltes van de omgeving door 

metallothioneïne over-expressie liggen dus elders in het genoom van O. cincta. 

Eveneens is het mogelijk dat er populatiespecifieke herschikkingen van het chromatine 

plaatsvinden. 

 In een preliminair yeast one-hybrid experiment (Hoofdstuk 5) werden er uit een 

cDNA bank een aantal kandidaat transcriptiefactoren van het O. cincta 

metallothioneïne opgevist. Bij deze techniek, uitgevoerd in gist, wordt er specifiek 

gezocht naar binding van recombinant tot expressie gebrachte eiwitten van een cDNA 

bank op specifieke transcriptiefactorbindingsplaatsen op een bepaald plasmide.  

 Dit experiment liet niet toe om een beter beeld te krijgen van het mechanisme van 

de transcriptionele regulatie op dit locus. Toch zijn er cDNAs voor drie potentiële 

transcriptiefactoren (homoloog met CCR4-NOT transcriptie complex subunit 3, Y-box 

proteïne en defective proventriculus) geïsoleerd die in de toekomst verdere aandacht 

verdienen. 

 In Hoofdstuk 6 werd op basis van transcriptomics (microarray analyse) de 

transcriptie vergeleken van ongeveer 1900 genen in een laboratoriumkweek van een 

referentie- en cadmium tolerante populatie. Deze werd bepaald in zowel controle als in 

cadmium blootgestelde dieren. De tolerante populatie vertoonde bij cadmium 

blootstelling een minder verstoord transcriptiepatroon dan de referentiepopulatie. Een 

verschillend effect door cadmium blootstelling bij de twee populaties werd 

waargenomen bij de expressie van 391 genen. Deze konden op basis van hun 

transcriptieniveaus gegroepeerd worden in twee clusters. De genen uit de eerste cluster 

vertoonden hogere expressie bij cadmium blootstelling in de referentiepopulatie. Deze 

genen komen zonder cadmium blootstelling hoog tot expressie in de tolerante 

populatie en zijn betrokken in de structuur van de cuticula, anti-microbiële afweer, het 

afsluiten van calciumkanalen (de opnameroute van cadmium), neurotransmitter 

transport, chromatine herschikking en de activiteit van endoplasmatische vesikels. De 

tweede cluster bevat genen waarvan de expressie bij cadmium blootstelling afneemt in 

de referentiepopulatie en toeneemt in de tolerante populatie. Deze zijn betrokken bij 

koolhydraatmetabolisme, vertering en stress signalisatie in de cel.  
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 In dit proefschrift werd duidelijk dat de evolutie van cadmium tolerantie gepaard 

gaat met verschillen in transcriptie van minstens honderden genen. Ook is er 

aangetoond dat transcriptionele regulatie een zekere rol speelt in de micro-evolutie van 

de zware metaaltolerantie van O. cincta. Nieuwe onderzoekspaden en mechanismen 

kwamen echter bloot te liggen en wachten op vervolgonderzoek. In het kader van de 

regulatie ter hoogte van de metallothioneïne promoter ligt de onderzoekslijn in de 

richting van het isoleren van de respectievelijke transcriptiefactoren, bindingsstudies 

en analyse van de status van het chromatine van het pmt locus. Het in kaart brengen 

van polymorfismen geassocieerd met cadmiumtolerante fenotype en metallothioneïne 

over-expressie, door middel van de QTL (quantitative trait loci) methode, ligt voor de 

hand. Al met al is de rol van cis-regulatie van metallothioneïne transcriptie beter 

begrepen, maar vanwege de sterke trans-effecten op de expressie is het beeld nog niet 

compleet. 

 

 


