Hoe verwerken cellen
metaalstress?
1.Inleiding
De aanwezigheid van zware metalen in de omgeving heeft nadelige gevolgen voor organismen.
Eens de metalen opgenomen zijn, kunnen zij verschillende biochemische en fysiologische processen
verstoren. Planten, dieren,... beschikken over verscheidene verdedigingsmechanismen om het
cellulair evenwicht te bewaren en te reguleren, om te voorkomen dat cellulaire schade optreedt.
Door verschillende onderzoeksgroepen van het CMK worden cellulaire responsen op o.a. cadmium
nader onderzocht.
2. Chelatie: onder controle houden van
cellulaire metaalconcentraties
Schade door te hoge vrije
metaalconcentraties in de cel
Bescherming: muizen (fig. 1A), planten
(fig.2) binden Cd met intracellulaire thiolrijke
peptiden: metallothioneïnen en
phytochelatinen (fig. 1).

Figuur 1A:
De muis als
onderzoeksmodel
Figuur 1B:
De nier is een
doelorgaan van Cd
stress

3. Reactieve zuurstofvormen: oxidatieve schade en
signaaltransductie

Figuur 1C:
Immunohistochemische
kleuring van metallothioneïnen (bruine kleuring)
van de niercortex van muizen
die gedurende 16 weken
werden blootgesteld aan 100
mg CdCl2/l.

Onder normale omstandigheden, treden er heel wat biochemische reacties op
in cellen waarbij zuurstof essentieel is. Moleculair zuurstof kan echter
omgezet worden in zeer reactieve zuurstofvormen (ROS). Bijgevolg
moeten deze reacties sterk gecontroleerd verlopen en zijn er antioxidatieve
systemen (enzymen en metabolieten) die deze ROS kunnen neutraliseren.
ROS kunnen DNA, eiwitten en membranen schade toebrengen, maar ROS
zijn eveneens belangrijk bij signaaltransductie in en tussen cellen.
Basis van het onderzoek naar metaalstress = speelt dit delicaat
evenwicht een rol in de cellulaire responsen? (fig.3)
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Oxidatieve schade of signaaltransductie en adaptatie
Figuur 3:
ROS productie en antioxidatieve verdediging worden onderzocht op verschillende
cellulaire niveaus (transcriptoom, proteoom, metaboloom) na blootstelling aan
metaalstress.

Figuur 2:
Zandraket gedurende 3 weken
blootgesteld aan verschillende
Cd concentraties

4. Conclusie en toekomstperspectieven
Reeds bij blootstelling aan lage externe
metaalconcentraties treden er cellulaire
responsen op. Oxidatieve stress parameters
vormen hierin een belangrijke schakel.
Verder onderzoek in de toekomst:
• meerdere organismen
• aantonen van ROS
• ontrafeling van signalisatie netwerken
• zoeken naar biomerkers
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