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Chapter VIII 

Samenvatting 

Om de rol van MXR en biotransformatie in Mytilus edulis op te helderen, alsmede hun 
eventuele gebruik als biomarkers, werden enkele gensequenties gedeeltelijk geïdentificeerd en 
gekarakteriseerd. Bovendien werden omgevingsparameters die het expressieniveau van de 
genen beinvloeden geïdentificeerd, en de relevantie van expressie van deze genen als 
biomarkers in veldstudies met betrekking tot habitat-specifieke predispositie alsmede de 
specifieke respons op contaminatie van puntbronnen onderzocht. 
Weefsel-specifieke expressie van gen-homologen van multidrug resistance protein 1 (P-gp), 
major vault protein (MVP, het lung resistance protein, LRP), glutathione S-transferase pi 
(GST pi), heat-shock protein 70 (HSP70), en cytochrome P450 4A (CYP4A) werden 
geanalyseerd. Bovendien werden topoisomerase II (TopoII) en actine onderzocht voor het 
gebruik als indicators voor mitotische activiteit en als interne standaards. Sterk 
geconserveerde gebieden werden geïdentificeerd in genen die in andere diersoorten zijn 
gevonden, en gedegenereerde oligonucleotide primers werden gesynthetiseerd om deze 
gebieden in het mRNA van M. edulis te amplificeren. Fragmenten, die geamplificeerd zijn 
door middel van PCR werden gebruikt als probes voor Northern blot hybridisatie om de 
gebieden te identificeren voor transcriptie. Van sequenties van elk gen werden specifieke 
oligonucleotide primers ontwikkeld en gebruikt voor semi-kwantitatieve multiplex RT-PCR. 
Andere prominente leden van de MXR familie zijn de MRPs. MRPs zouden ook voor 
resistentie tegen xenobiotica van aquatische organismen in een vervuilde omgeving kunnen 
zorgen door energie-afhankelijke binding en uitscheiding van xenobiotica uit de cel. Om uit te 
zoeken of expressie van P-gp, MVP en MRP in M. edulis gekoppeld is, onderzochten we 
expressie van MRPs als onderdeel van het multixenobiotic resistance (MXR) systeem. We 
hebben twee mogelijke tnrp cDNAs geisoleerd en gekarakteriseerd. Het mrpl fragment kwam 
met geen enkel mRNA overeen op Northern blots, terwijl het mrp2 fragment met een mRNA 
van ca. 4.6 kb hybridiseerde. Mrp2 vertoonde weefsel-specifieke expressiepatronen. De 
hoogste expressie werd gevonden in de spijsverteringsklier en kieuwen. Expressie werd 
tweevoudig geinduceerd door het model carcinogen 2-acetylaminofluorene (AAF), terwijl 
mrpl expressie niet induceerbaar was door AAF. Samen met de andere detoxificatie en 
biotransformatie genen werd het cDNA fragment van de induceerbare vorm geintegreerd in 
het multiplex PCR systeem voor analyse van MXR expressie in M. edulis.. 
Mariene organismen, en vooral die in getijdenzones leven, worden in cycli van dagen of jaren 
geconfronteerd met dramatische veranderingen in hun leefomgeving, zoals fluctuaties in 
temperatuur en zuurstofconcentraties. Een belangrijk aspect met betrekking tot het gebruik 
van biomarkers voor het monitoren van biologische effecten van vervuiling van de zee is 
interferentie van natuurlijke factoren in de expressie van biomarkers, die een betrouwbare 
interpretatie van data kan bemoeilijken. Om te kunnen onderscheiden tussen stress 
geinduceerd door vervuiling en adaptaties aan natuurlijke variaties, bestudeerden we effecten 
van temperatuur, zoutgehalte en zuurstofconcentraties op de expressie van MXR-gerelateerde 
genen in kieuwen en de spijsverteringsklier van M. edulis. Veranderingen in 
expressiepatronen werden gevonden bij hoge maar niet lage temperatuur, laag zoutgehalte en 
lage zuurstofconcentraties van pgp, mvp), topoll) en hsp70, doch niet van mrp2. Om vals 
positieve en/of vals negatieve interpretaties te voorkomen, moeten deze effecten van 
omgevingsfactoren mee worden genomen bij bemonsteringsstrategieen voor 
monitoringsprogrammas. 
Om effecten van natuurlijke omgevingsfactoren bij toepassing van genexpressie als biomarker 
nader te onderzoeken, werden mosselen uit habitats met een verschillende structuur (rotskust, 
waterkolom) geanalyseerd, om vast te stellen of verschillen in ecotype de respons in 
genexpressie op schadelijke stoffen (benzo[a]pyrene, cycloheximide, rifampicine and 2-
acetylaminofluorene) beinvloeden. Verder werd de waarde van MXR-gerelateerde gen 
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expressie als biomarker voor vervuiling onderzocht in een aantal fjorden in Noorwegen, die 
met verschillende xenobiotica waren verontreinigd. In kieuwen en spijsverteringsklier van M. 
edulis werd op transcriptioneel niveau de expressie van P-gp, MVP en MDR-related protein 
als fase 0 eiwitten, HSP70 als algemeen stresseiwit en TopoII als indicator voor celproliferatie 
geanalyseerd. Tijdens experimentele blootstelling werd specifieke induceerbaarheid door 
xenobiotica in relatie tot de habitatstructuur worden aangetoond. Mosselen van de rotskust 
vertoonden een geringere response respons in induceerbaarheid van MXR-gerelateerde 
transcripten van -gp en mrp te vertonen dan mosselen die zich aan boeien onder stabielere 
condities hadden ontwikkeld Tijdens de campagne in Noorwegen werden plaats-specifieke 
verschillen in expressie van MXR-gerelateerde genen vastgesteld. Het bleek dat in niet-
getijden habitats contaminatie met polyaromatische koolwaterstoffen P-gp-gerelateerde 
expressie in de spijsverteringsklier remden, terwijl contaminatie niet koper MRP-gerelateerde 
beschermingsmechanismen induceerde. Onze studie duidt erop dat geremde of geinduceerde 
expressie van MXR-gerelateerde genen goede biomarkers kunnen zijn voor het opsporen van 
schadelijke effecten van chemicaliën in vervuilde mariene habitats mits rekening wordt 
gehouden met natuurlijke omgevingsfactoren. Derhalve moet gecorrigeerd worden voor 
verschillen ten gevolge van de natuurlijke omgeving en verschillen in gevoeligheid van 
mosselpopulaties asls gevolg van habitat-specifieke adaptaties. 
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