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Stamcellen en stress: de
platworm als “proefdier”

Het is algemeen bekend dat vervuiling met zware
metalen ernstige gevolgen heeft voor mens, plant en
dier. In de onderzoeksgroep "Biodiversiteit, Fylogenie
en Populatiestudies" voeren we onderzoek uit naar de
gevolgen van blootstelling aan zware metalen bij
dieren, en dat op verschillende niveaus, gaande van
macroscopische effecten tot effecten op het
moleculair niveau.

Wat doen we?

Activiteit van de stamcellen

Stamcellen zijn totipotent en
kunnen zich omvormen tot om
het even welk type cel,
bijvoorbeeld bij groei.
Bij de platwormen zijn de
stamcellen de enige cellen
die in staat zijn te delen:
een uniek kenmerk in het
dierenrijk. Hierdoor kunnen
stamcellen gekleurd worden
met de fluorescente merker
Bromo-deoxy-uridine (BrdU).
Zo kan het  aantal stamcellen
precies worden geteld en de
invloed worden nagegaan van
uiteenlopende factoren op het
aantal en het gedrag van de
stamcellen in een individu.

  We bestuderen de invloed van de blootstelling
van zware metalen op de stamcellen van de
mariene vrijlevende platworm Macrostomum
lineare meer in het bijzonder

1)de invloed ophet aantal en de activiteit van de
stamcellen zelf

2) de invloed op de regeneratie
3) in de nabije toekomst, en in samenwerking met

de onderzoeksgroep "Milieukunde", de invloed
op moleculair niveau zoals de oxidatieve stressIn de eerste plaats zijn (vrijlevende) platwormen

ideale organismen voor het bestuderen van
stamcellen (zie verder), maar ze vertonen
bovendien nog een aantal andere interessante
kenmerken:
- vele soorten zijn klein en doorzichtig, wat de
studie van interne organen in levende individuen
mogelijk maakt
- ze komen voor in uiteenlopende biotopen (marien
en in zoetwater)
- ze zijn gemakkelijk te kweken
- ze vertonen een aantal fysiologische kenmerken
die grote gelijkenis vertonen met die van de mens

Waarom platwormen?

Macrostomum lignano wordt gekweekt in
petriplaatjes en gevoed met diatomeeën

De mariene soort Macrostomum lignano is
1–1,5mm groot en legt één ei per dag

Nimeth et al., 2004, toonden aan dat het aantal
delenden stamcellen daalt tijdens een periode van
30 dagen uithongeren. Wanneer de dieren gevoed
worden stijgt het aantal stamcellen opnieuw.

Het aantal stamcellen verandert
onder externe invloeden

Het aantal delende stamcellen daalt bij
blootstelling aan zware metalen

Stamcellen zijn verantwoordelijk
voor de regeneratie

Uit een stuk met nauwelijks 4000 cellen kan
opnieuw een volledig individu regenereren. Het
regeneratievermogen is dus een maat voor het
aantal en de activiteit van de stamcellen

Het achtereinde van een
dier wordt weggesneden
en de regeneratie van het
achtereinde gevolgd door:
- het aantal staartklieren
te tellen
- het aantal stamcellen te
tellen.

Het regeneratievermogen daalt bij
blootstelling aan zware metalen
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