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Samenvatting 

 
Titel: Ecotoxicogenomics van springstaarten. Microarray-analyse van Folsomia candida 

blootgesteld aan stressvolle bodemcondities. 

 

Vervuiling is een wereldwijd probleem en bedreigt het goed functioneren van bodems. Om 

bodemkwaliteit te beoordelen, kunnen ecotoxicologische methodes zoals biotoetsen worden 

gebruikt. Springstaarten (Collembola) zijn talrijk in de bodem aanwezig en belangrijk voor 

terrestrische ecosystemen. Daarom worden zij vaak in bodembiotoetsen gebruikt. In het 

bijzonder de springstaart Folsomia candida wordt in biotoetsen vaak gebruikt, mede omdat 

hij gemakkelijk in het laboratorium is te kweken en omdat hij vaak het gevoeligste taxon 

voor bodemcontaminanten blijkt te zijn. Nieuwe genomische middelen, zoals de microarray-

techniek, zijn voorgesteld waarvan is aangetoond dat zij de huidige ecotoxicologie aanvullen. 

Deze nieuwe wetenschap, “ecotoxicogenomics” genaamd, wordt reeds toegepast op vele 

aquatische niet-modelorganismen. Voor ecologisch relevante bodemorganismen worden tot 

nu toe slechts aardwormen gebruikt. Het doel van dit proefschrift is de mogelijkheden van 

genomics te onderzoeken om de ecotoxicologie van springstaarten te verbeteren. Om meer 

inzicht te krijgen in toxische mechanismen of de werking van contaminanten kan de 

microarray-techniek worden gebruikt; de genomische eindpunten zijn sneller en gevoeliger 

dan traditionele ecotoxicologische.  

In hoofdstuk 2 wordt een studie beschreven waarin F. candida aan grond wordt 

blootgesteld die het niet-essentiële metaal cadmium bevat. Een microarray wordt 

geconstrueerd om de expressie van meer dan 5.000 genen van F. candida te meten na 

blootstelling aan cadmiumhoudende grond gedurende van 2, 4, en 7 dagen. De expressie van 

1.586 genen veranderde tijdens één of meerdere tijdpunten in respons op cadmium en lijkt te 

wijzen op de inductie van processen zoals de stressrespons, detoxificatie, en hypoxie. Ook 

impliceren de resultaten de synthese van antibiotica zoals penicilline (of penicillineachtige 

stoffen) door de F. candida. De productie van deze stoffen in dieren is nooit eerder 

gepubliceerd. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om de productie van antibiotica in deze 

dieren te bevestigen. 

Hoofdstuk 3 betreft een toxicogenomische studie van F. candida bij blootstelling aan de 

polycyclische aromatische koolwaterstof (PAK) fenanthreen. De springstaart werd twee 

dagen lang blootgesteld aan twee verschillende concentraties fenanthreen, die EC10 en EC50 
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bij reproductie na 28 dagen vertegenwoordigen. In totaal kwamen 405 (EC10) en 251 (EC50) 

transcripten differentieel tot expressie na de fenanthreenblootstelling, waarvan slechts 50 in 

respons op beide concentraties differentieel waren. De inductie van genen die voor 

cytochrome P450s, glutathione S-transferases, UDP-glucosyltransferases en ABC-

transporters coderen lijkt te wijzen op extensieve biotransformatie en xenobiotische 

detoxificatieprocessen. Ook werd een verzwakte immuunrespons waargenomen, die met de 

transcriptionele respons op cadmium vergelijkbaar is (hoofdstuk 2).  

Hitte is een ander type stress dat voor bodemecosystemen schadelijk kan zijn. De 

transcriptionele veranderingen van F. candida die werden veroorzaakt door hitte zijn in 

hoofdstuk 4 onderzocht. Net als andere organismen vertonen veel heat shock proteïnen 

opregulatie in respons op hitte. Ook zijn er veel genen geïnduceerd die enzymen betrokken 

bij de cellulaire ademhaling (b.v. oxydatieve fosforilatie) coderen, wat een verhoogde 

behoefte aan energie suggereert. In het algemeen was het aantal genen dat aan hittestress 

respondeerden laag in vergelijking met transcriptomische studies in andere organismen, dat 

een milde respons zou kunnen suggereren. Deze mogelijk milde reactie zou een gevolg 

kunnen zijn van genetische adaptatie van F. candida aan een stabiel (gebufferd) 

bodemhabitat, maar om dit te bevestigen is meer onderzoek nodig.  

In hoofdstuk 5 werden microarrays gebruikt voor een diagnostische toepassing. 

Genexpressieprofielen werden gegeneerd van F. candida blootgesteld aan grond waaraan één 

van zes verschillende metalen (Ba, Ca, Co, Cr, Pb, of Zn) in verschillende concentraties was 

toegevoegd, en aan grond waaraan niets was toegevoegd. Met behulp van de USC methode 

werd er een genenset (classifier) geselecteerd die de verschillende metalen kon 

onderscheiden. De validatie op een onafhankelijke set monsters toonde een nauwkeurige 

voorspelling aan van 83% (foutfrequentie = 0.17). Verder was de predictie van de inhoud van 

gecontamineerde veldbodems niet mogelijk, waarschijnlijk omdat meer inzicht nodig is in de 

transcriptionele respons van F. candida op verschillende bodemeigenschappen en op 

mengsels van toxische stoffen.  

Dit proefschrift beschrijft de eerste toxicogenomische studies van F. candida. Het toont 

aan dat de microarraytechnologie kan bijdragen aan het inzicht in toxische mechanismen en 

de werking van toxicanten in springstaarten. Tevens genereren ecotoxicogenomische 

methoden nieuwe snelle, gevoelige en stof-specifieke eindpunten. Voor de juiste integratie 

van genomics in springstaarten-ecotoxicologie is echter nader onderzoek vereist. 

 

 


