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Geïntegreerde omics om ecologische relevantie toe te voegen aan de 

risicobeoordeling van pesticiden 

 

Trefwoorden: Ecotoxicologie; Folsomia candida; Collembola; Risicobeoordeling; Pesticiden; Glyfosaat; 

Chloorthalonil; Genoomanalyse; Proteoomanalyse; Bodem 

 

Samenvatting 

De groeiende behoefte aan de productie van voedingsmiddelen die nodig zijn voor de uitdijende 

wereldbevolking heeft het gebruik van synthetische chemicaliën (bestrijdingsmiddelen) sterk vergroot. 

Steeds meer chemicaliën zoals herbiciden, fungiciden en insecticiden zijn ontwikkeld en op de markt 

gebracht. Deze chemicaliën bereiken uiteindelijk onvermijdelijk het milieu en wel op een 

ongecontroleerde manier, zonder dat we weten wat de effecten zijn op ecosystemen waarvoor ze niet 

bedoeld waren. 

Om de risico’s van deze contaminanten efficiënt te beoordelen en om effecten op het milieu en de 

menselijke gezondheid te voorkomen, zijn in de afgelopen decennia prognostische en diagnostische 

ecotoxicologische instrumenten en protocollen ontwikkeld. Echter verschillende auteurs hebben 

gewezen op beperkingen van de momenteel gebruikte technieken en protocollen uit oogpunt van 

milieurisicobeoordeling. Deze beperkingen betreffen de gevoeligheid, snelheid en specificiteit van de 

huidige aanpak. De effecten die waargenomen worden in klassieke milieutoxicologische experimenten  

kunnen worden beschouwd als het eindresultaat van een opeenstapeling van onderliggende effecten op 

cellulair en moleculair niveau. Recente technologische innovaties hebben nieuwe moleculaire 

experimentele methodes en dataverwerkingsprotocollen mogelijk gemaakt, die een vroege, 

geïntegreerde en continue analyse van de effecten van verontreinigende stoffen mogelijk maken, door 

middel van analyse op verschillende niveaus van biologische organisatie. Dit proefschrift had als 

voornaamste doel het potentieel voor genoombiologische technieken zoals transcriptoomanalyse en 

proteoomanalyse te verkennen en te integreren in ecotoxicologische risicobeoordeling. Daartoe werden 

twee verschillende toxicanten onderzocht, een herbicide en fungicide. In een poging om de werking van 

deze stoffen te evalueren onder realistische omstandigheden, werden de stoffen toegepast als 

commerciële formulering. De werkzame stoffen glyfosaat (een herbicide) en chlorothalonil (een 

fungicide), werden getest en de effecten van de formuleringen werden vergeleken met de respectieve 

werkzame zuivere stoffen. De toxicanten werden getest door blootstelling van een niet-doelwitsoort, de 

micro-arthropode Folsomia candida. Het is een edafisch modelorganisme, vaak gebruikt in 

ecotoxicologische testen, met een geografische verspreiding over de hele wereld. Het genoom van F. 

candida is kort geleden samengesteld, wat de bedoelde integrale benadering mogelijk maakt. Om het 



 
 

realisme in deze studie te verhogen, werd een natuurlijke landbouwgrond gebruikt voor alle uitgevoerde 

testen, zowel in het laboratorium als in het veld. 

In eerste instantie werd een karakterisering van de toxicanten gemaakt op basis van hun gedrag in een 

standaard-bodem (halfwaardetijd, DT50), alsook een evaluatie van de effecten op individueel niveau, 

door waarnemingen aan de voortplanting en overleving van de organismen blootgesteld aan 

verschillende concentraties verontreinigingen (hoofdstuk II). Verschillende effecten  werden vastgesteld 

op de voortplanting en overleving van F. candida. Schattingen van toxicologische eindpunten waren 

vergelijkbaar met andere dieren, maar het is opvallend dat een arthropode als F. candida behoorlijk 

gevoelig is voor het fungicide chlorothalonil (de EC50 werd geschat op 14.3 mg kg-1 voor de zuivere stof 

en 41.3 mg kg-1 als de stof werd toegepast als een geformuleerd commercieel product). 

Hoofdstukken III en IV waren ontworpen om tegelijkertijd de differentiële expressie van genen en 

eiwitten te beoordelen, na verschillende blootstellingstijden (2, 4, 7 en 10 dagen). Verschillende 

stofwisselingsroutes werden geïnduceerd, dan wel onderdrukt als gevolg van de blootstellingen. De 

glyfosaatformuleringen (Hoofdstuk III) introduceerden effecten op het niveau van de cellulaire 

ademhaling en de vetstofwisseling, met als gevolg inductie van oxidatieve stress en daarop volgende 

reproductieve beschadiging  en effecten op de vervelling in F. candida. Dergelijke effecten werden echter 

voornamelijk geassocieerd met een oppervlakte-actieve stof aanwezig in de formulering, een 

gepolyethoxyleerd talkamine (POEA), en niet met de werkzame stof, glyfosaat zelf. In het geval van het 

fungicide (hoofdstuk IV), konden de effecten direct in verband gebracht worden met chlorothalonil, de 

werkzame stof. De resultaten lieten effecten zien op het detoxificatie- en excretiesysteem , wat leidde 

tot ROS-accumulatie en DNA-schade. De suggestie is dat hyperplasie in de weefsels die betrokken zijn bij 

deze metabole routes, leidde tot storingen in de vervellingscyclus van de organismen. We konden dus 

meer licht werpen op het werkingsmechanisme dat voor deze stoffen is beschreven en op de gevolgen 

wanneer deze stoffen in geformuleerde producten aanwezig zijn. Met behulp van een tijdreeksanalyse 

kon aangetoond worden dat de genexpressies gecorreleerd waren met de expressie van de 

corresponderende eiwitten, niet op hetzelfde tijdstip, maar met een verschuiving van 2 tot 3 dagen. 

Door effecten op subcellulaire processen te koppelen aan effecten op het niveau van het individu en de 

populatie kon een geïntegreerd overzicht verkregen worden. Een verzameling van tien genen werd 

geselecteerd in hoofdstuk V als snelle subcellulaire merkers voor blootstelling. Deze merkers werden 

gevalideerd in een realistisch scenario onder veldomstandigheden. In deze studie werden de Collembola 

gehuisvest in microkosmossen in een landbouwveld dat bespoten werd met bestrijdingsmiddelen. De 

reacties van de merkergenen werd bevestigd en ze waren sterk gecorreleerd met de resultaten 

verkregen onder laboratoriumomstandigheden. De genen Cys, RDH, GST, VMO1, PDI-2 en CTSL, bleken 

optimale kandidaten voor gebruik als indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing onder dit soort 

verontreinigingsscenario’s.  



 
 

Dit proefschrift heeft ook bijgedragen aan uitgebreide en geïntegreerde informatie waarmee de 

wetenschappelijke basis om de toxiciteit van chloorthalonil te beschijven in termen van het raamwerk 

van de “nadelige uitkomstroutes” (Adverse Outcome Pathways, AOP). Deze gestructureerde 

representaties van biologische gebeurtenissen die leiden tot nadelige effecten worden momenteel 

ontwikkeld voor toekomstige wettelijke doeleinden, om zo een integratie van omics in systemen voor 

milieurisicobeoordeling te introduceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


