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Het onderzoek naar de ef-Fekten van cadmium- en/o-F zaadcel concentraties
op de oocytmaturatie, de bevruchting en de daarop volgende embryonale ontwikkeling van de zeester Asterias rubens werd uitgevoerd in het kader van
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§ 1.0: INLEIDING:
§ 1,1: ALGEtEENi
De toenemende mate van verontreiniging van het milieu maakt het helaas
noodzakelijk onderzoek te verrichten naar de schadelijke effecten van deze
verontreinigingen op de flora en fauna. Omdat het stopzetten van de vervuiling op korte- dan wel op langere termijn een utopie blijkt, is het van
belang aan ds hand van toxicologisch onderzoek te komen tot gedragsrichtlijnen voor mens en maatschappij om verdergaande achteruitgang van het
milieu te voorkomen.
Verschillende methoden voor het verrichten van toxicologisch onderzoek zijn
de afgelopen decennia ontwikkeld. Met behulp van acute en chronische belastingBrnethodsn wordt er onderzocht wat de effekten zijn van dB toxicantbelasting. Op deze manier worden gegevens verkregen aver de lethaie en/of
sublethale concentraties van de in de onderzoeken gebruikte toxicant. DBze
gegevens zijn van groot belang maar leveren geen informatie over de effekten
van toxicanten op bijvoorbeeld physiologische processen binnen een organisme.
Voor het bestuderen van de effekten van toxicanten op het mariene milieu
wordt al geruime tijd onderzoek verricht aan verschillende diersoorten
binnen het phylum Echinodermata. Echinodermen zijn over ce gehele werBld
breed vertegenwoordigd. Ze zijn gemakkelijk te vangen en gemakkelijk gedurende een langere periode in aquaria te houden. De meeste Echinodermen
soorten geven hun gameten aan het externe milieu af. Dit maakt het mogelijk
op een eenvoudige wijze de kwetsbare embryonalB morfogenese onder verschillende gecontroleerde omstandigheden te bestuderen. Aangetoond is dat de
gamBtogeneee, de fertilisatie en dB daarop volgende embryonale morfogenese
van zeeëgels (Echinozoa) en zeesterrBn <Asterozoa> toxicant gevoelige processen zijn (Khristoforova, et al.,1984; Kobayashi,1977; 1984j Veegt, et
al.,1987). Mogelijk kunnen deze processen als parameters dienst doen voor de
bio-monitoring van het mariene milieu.
De zeester Asterias rubens is representatief voor de ons omringende ©stuariene wateren zoals de OosterscheidB en de Westerscheide. De westerscheide
is voortdurend onderhevig aan de, directe- dan wel indirecte, instroom van
verontreinigd water afkomstig van de grote rivieren uit het achterland.
Mogelijk is Asterias rubens een geschikte diersoort om als bio-monitoringorganisme voor deze wateren dienst te doen (den Besten, 1987).
Het onderzoek dat in dit verslag wordt gepresenteerd omvat de effekten van
cadmium op verschillende processen bij ds zeester Asterias rubens. Deze
processen zoals oocyt-maturatie, fertilisatie en embryonale morfogenese
worden in § 1.2 t/m § 1.8 aan de hand van gegevens over zeester en zeeëgel
nader toegelicht. In § 1.9 sn § 1.10 komt dB probleemstelling aan de orde,
warden de vraagstellingen geponeerd en wordt de onderzoeksopzet bespraken.
In hoofdstuk 2 worden de gehanteerde materiaal en mBthadBn beschreven. In
hoofdstuk 3 warden de bereikte resultaten gepresenteerd die uiteindelijk in
hoofdstuk 4 besproken zullen wordBn.

§ 1.2: GAfETQGENESE:
§ 1.2.1: Spermatoqenese:
Bij Echinodermen vormen de reproductie aktiviteiten een jaarlijks terugkerende cyclus. Binnen elk individu worden deze aktiviteiten gekenmerkt door
karakteristieke gebeurtenissen. Vele onderzoeken aan spermatogeneee cycli
van verschillende soorten Echinodermen hebben o.a. geleid tot een globale
fasering van deze gameten ontwikkeling (uit: Adiyodi en Adiyodi,1983).
Ruwweg kan de spermatogenese in vijf fasen worden ingedeeld. Fase I is de
•Fase direct na de spawnings-periode. Het enige wat nog aan de spawningperiode herinnert zijn enkele in het lumen van de testes achtergebleven
spermatozoën. Fase II wordt aangeduid als de rustperiode waarin de nietgespawnde spermatozoen worden geresarbeerd. In Fase III worden op de basale
lamina van het germinale epitheel nieuwe spermatogonia gevormd. De differentiatie van spermatogonia naar spermatocyten en van spermatocyten, spermatiden naar spermatozoen begint in deze fase. Fase IV is echter de fase
waarin de spermatogenese pas echt goed op gang komt. Aan het begin van de
meiose spreken we van spermatocyten. De eerste meiotische deling resulteert
in secundaire spermatocyten. Na de kort hierop volgende tweede meiotische
deling spreken we van spermatiden. Spermatiden ondergaan een aantal differentiaties samengevat onder de naam spermiogenese. Gedurende deze spermiogenese ondergaat de nucleus een vormverandering en condenseert het aanwezige chromatine. Bovendien krijgt in deze fase het voor de bevruchting zo
belangrijke acrosomale complex zijn uiteindelijke vorm. Aan het eind van de
spermiogenese spreken we van spermatozoen. In Fase V wordt het maximum van
het aantal te produceren spermatozoen bereikt en is het testis lumen valgevuld (net gameten.
§ 1.2.2: QoqenBse:
Ook de oogBnese, oftewBl de ontwikkeling van de vrouwelijke gameten, kan in
verschillende fasen onderverdeeld worden. Takahashi(1979) heeft een gefaseerde indeling gemaakt van de oogenese van de zeester Asterias pectinifera.
Schoenmakers et al.(1983) maakten een soortgelijke indeling voor de zeester
Asterias rubens. Evenals bij de spermatogenese wordt de in oogenese Fase I
gezien als rustfase, beginnend na de spawning van de vorige voortplantingscyclus. Oogonia differentiëren zich naar leptotene primaire oacyten die
vervolgens de zygotene, pachytene en diplotere stadia doorlopen. Groei van
de oocyten blijft tot het einde van het diplotene stadium achterwege. Voor
Asterias rubens duurt O B rustperiode ongeveer 4 maanden n.1. van ongeveer
half mei tot half september. Fase II wordt gekenmerkt door de eerste groei
van de primaire oocyten. In deze fase wordt in de oocyten het eerste dooiermateriaal aangetroffen en bovendien verschijnen er corticale granula in het
cytaplasma in de omgeving van de nucleus. De oocyten worden door een laag
follikelcellen omgeven. Deze ontwikkeling vindt Schoenmakers bij Asterias
rubens in de periode van half september tot half november. In Fase III
wordBn de oocyten groter en krijgen een diameter van ongeveer 30 tot 70 m.
In
Fase IV neemt de diameter toe van ongeveer 70 tot maximaal 150 um. Deze
explosieve groei wordt veroorzaakt door akkumulatie van dooiBr-materiaal.
DezB groei-fasen vallen jaarlijks samen met de periode van half november tot
eind februari. De oocyten in dB boven beschreven fasen III en IV worden

gekenmerkt door de aanwezigheid van een grote kern oftewel een germinal
vesicle. Voor Asterias rubens worden beicte groeifasen III en IV door Schoenmakers samengenomen in Fase III. In Fase IV voor Asterias rubens en in Fase
V voor Asterias pectinifera wordt de gestagneerde meiose gereïnitieerd. Op
de praphase volgt de metaphase I waarbij het eerste pool lichaampje <2n)
wordt uitgestoten. Na dBze -Fase spreken we van secundaire oocyten. In metaphase II wordt een tweede pool lichaampje (In) uitgestoten. We spreken nu
over ootiden. De ootiden zijn in het bezit van cle haploide gameten-kern.
Spawning treedt veelal op voor het ootidB-stadium en bevruchting is al
mogelijk voor de uitstoot van het tweede pool lichaampje. De maturatie, de
spawning en de bevruchting treden bij Asterias rubens in de periode van
begin maart tot half mei op.

§ 1-3! MATURATIE:
Reeds vele jaren wordt er onderzoek verricht aan het hormonale regulatie van
de oocyt-maturatie. Een eerste stap in het complexe proces, die aanzet tot
de uiteindelijke maturatie, is het vrijkomen van een peptide uit de radiale
zenuw van de zeBster. Dit peptide, ook wel Gonad Stimulating Substance (6SS)
genoemd, is thermostabiel, bevat 22 aminozuur peptiden en heeft een gewicht
van 2100d (Kanatani et al., 1971). Dit neuro-hormoon werkt in op de fallikelcellen die de oocyt omgeven. De follikelcellen worden hierdoor aangezet tot
het produceren en afgeven van een tweede hormcon. Dit tweede hormoon wordt
ook wel Meiase Inducing Substance genoemd (MIS). De structuur van MIS is
bekend en komt overeen met de stof 1-methyladenine (1-MeAde)(o.a. Cloud and
Scheutz, 1973; Kanatani et al.,1969). Verschillende experimenten hebben
aangetoond dat 1-MeAde aangrijpt op het plasmamembraan van de oocyt (o.a.
Kishimoto et al.,1976; Ikadai and Kanatani,1982; Meyer and Guerrier,1984).
Bij dezB hormoon-receptor intBraktie worden aan de binnenzijde van het
plasmamembraan Ca^-ionen vrijgemaakt (Moreau, Guerrier and Dorée,197S). De
hormoon-receptor interaktie zorgt tevens voor een verandering in de corticale regionen van de oocyt. Bij deze intsraktie komt er intracellulair een
stof vrij. Deze stof zou verantwoordelijk kunnen zijn voor de uiteindelijke
kern-maturatie, ook wal Germinal Vesicle BreakDown (GVBD) genoemd (Kishimoto
and Kanatani,1976). met behulp van centrifuge technieken is aangetoond dat
de cytoplasmatische stof, ook wel Maturation Promoting Factor (MPF) genoemd,
waarschijnlijk gelocaliseerd is in de hyalinelaag van de oocyt (Kishimoto et
al.,1977). Uit cross-tnicro-injectie experimenten met maturerend oocyt-cytoplasma is aangetoond dat MPF niet soort-specifiek werkt (Kishimoto and
Kanatani,1977). Tot op heden is er nog onduidelijkheid over de chemische
samenstelling, molecuul structuur en werkingsmechanisme van MPF. Wel is
duidelijk dat de in de praphase gestagneerde meioBe door dit complexe systeem gereïnitieerd wordt.
§ 1.3.1: 1-^tethyladenine-concentratie effect:
Om tot 100'/. GVBD te komen is het noodzakelijk dat oocyten blootgesteld
worden aan minimaal een treshold-concentratie # 1-MeAde. Bij concentraties
lager dan de treshold-concentratie matureren da oocytBn niet, ongeacht de
blootstellingsduur. 1-MeAde-concentraties hoger dan de treshold-concentratie
resulteren onder normale omstandigheden altijd in 100% GVBD. Meijer en
Guerrier (1984) stellen de 1-MeAcie-treshald-cancentratie voor zeester oocyten op ± 1.10"7" M. De treshold-concentratie is niet afhankelijk van dB
temperatuur. (% treshold concentraties die concentratie waarbij 50% maturatie optreedt).
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figuur 1: 1-MeAde dosis-response curve.
overgenomen uit: Pteyer et al.,(1984). "A starfish oocyt users guide". Ex
trait des Cahiers dB Biologie Marine; Tome XXV-1984-pp:457-480.
§ 1.3.2: GVBD-kinetiek;
Een tijd-effect-curve wordt verkregen door de oocyten batches bloot te
stellen aan een tresholdconcentratie 1-MeAde, of een concentratie hoger dan
deze, en de maturatietijd te noteren (fig.2). Dit effect is temperatuur
afhankelijk m.a.w. bij hoger temperaturen wordt eerder 100% GVBD bereikt.
Dit maakt het noodzakelijk proeven ondBr konstante temperatuur uit te voeren
<20*C).
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figuur 2: Kinetiek van door 1-i'teAde geinduceerde GVBD.
overgenomen uit: Meyer et al.,(1984). "A starfish oocyt users guide". Extrait dBS Cahiers de Biologie Marine; Tome XXV-1984-pp:457-480.

§ 1.3,3: 1-Methv1aden i ne-contactti jd:
Voor het bereiken van 100'/. GVBD is het noodzakelijk dat de oocyten gedurende
een bepaalde tijdsduur blootstaan aan minimaal een treshold-concentratie 1MeAde. Deze tijdsduur wordt de hormoon-afhankelijke-periode (Hormoon Dependent Period, HDP) genoemd. Wordt 1-MeAde, nog voordat de HDP verstreken is,
verwijderd dan treedt geen GVBD op. Na het opnieuw toevoegen van 1-MeAde
gaat het maturatiepraces door, ap het tijdstip waarop deze stagneerde na
het verwijderen van de 1-MeAde. De HDP werkt kumulatief. Als ar aan de
vereiste HDP voldaan is, heeft het verwijderen van 1-MeAde uit het medium
geen zin en gaat de GVBD door. Aangezien het hormooncontact-tijd-effect,
temperatuurafhankelijk is, hebben oocyt batches die behandeld zijn bij
verschillende temperaturen, verschillende HDP's. Een hogere temperatuur
resulteert in een kortere HDP.
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figuur 3: Hormoon afhankelijke periode.
overgenomen uit: Meyer et al.,(1954). "A starfish oocyt users guide". Extrait des Cahiers de Biologie Marine; Tome XXV-1984-pp:457-480.

§ 1.4J SPANNING:
§ 1.4.IJ Exogene -factoren:
Voor Echinodermen, waarbij bevruchting buiten het lichaam plaatsvindt, is
het van belang dat het vrijkomen van de mannelijke- en vrouwelijke gameten
oftewel "de spawning" synchroon verloopt. Aan de hand van verschillende
onderzoeken aan verschillende Echinodermen-soorten (Adiyodi en Adiyadi,
1983) is vast komen te staan dat er voor verschillende soorten verschillende
exogene factoren van belang zijn voor het op elkaar afstemmen van de spawning. Naast licht/donker cyclus, watertemperatuur, saliniteitfluctuaties,
aanwezigheid van andere soorten gameten in het externe milieu wordt zelfs de
voorjaarsbloei van phytoplankton gezien als mogelijke externe stimulus voor
het ingang zetten van een synchroon lopende spawning.
§ 1.4.2: Endogene factoren:
Volgens Shirai et al.,1981 en Kishimoto et al.,1984 is het vrijkomen van 6SS
uit de radiale zenuw van de zeester een eerste stap in het proces dat uiteindelijk leidt tot spawning. Het GSS zet de follikeicellen aan tot 1-fteAde
productie. G.i.v. 1-MeAde produceren de oocyten MPF in het oocyt-cytoplasma.
Het MPF werkt van binnenuit in op het plasmamembraan van dB oocyt Bn verbreekt hierdoor de desmosomen die de oocyt met de fallikelcellen verbindt.
Dit resulteert in het ten gronde gaan van de follikelcel-enveloppe. Vervolgens klonteren de follikeicellen samen waardoor de gelatineuze buitenlagen
van de oocyten in direct contact komen met de binnenwand van de gonaden. Uit
de gelatineuze lagen van de oocyten komt vermoedelijk een Contractie lr\~
ducerende Substantie (CIS) vrij die uiteindelijk verantwoordelijk is voor
het contraheren van ds gonadenwand, waardoor de gameten via de gonadacluct in
het extBrne milieu vrijkomen.

§ 1.5: QOCYT MORFOLOGIE:
De oocyt wordt omgeven door drie lagen. De buitenste is een gelatineuze
laag, ookwel jallycoat genoemd en is opgebouwd uit grote sulfaatgroephoudende glycoprateinen. Naast het stimulerBn van de motiliteit van het spBrma en
het realiseren van het sperma-oocyt contact heeft deze gelatineuze laag een
belangrijke -functie bij het tot stand komen van de acrosomale reactiB van
het penetrerend spermium. Onder deze gelatineuze laag bevindt 2ich dB vitellinemembraan. De vitellinemembraan bestaat uit verschillende suikerhoudende
proteïnen en bevat soortspecifieke spermiumreceptoren waarmee aan de buitenzijde van deze laag spermatozoen gebonden kunnen worden. Ook het onder de
vitellinemembraan liggende plasmamembraan bevat spermiumreceptoren. Experimenten waarbij de vitellinemembraan verwijderd werd wezen uit dat bevruchting bij deze oocyten wel optrad, echter minder soortspecifiek en vaker
polyspermisch (Caroll et al.,1977). Het plasmamembraan bestaat uit lipoproteinen. Karakteristiek voor dit membraan is da vorming van microvilli en de
aanwezigheid van corticale granula die een belangrijke rol spelen bij de
bevruchting (figuur 4).
spermiën

viteiline
membraan
plasmamGmbraan
•mitochondrium
corticaal
^.^-granulurn
-'^i,- kern
\" dooier
granulum

figuur 4: Schematische tekening van een zeeëgelei op het moment van bevruchting. Het ei heeft een doorsnede van 75mm sn is geheBl omgeven door een
dikke geleimantel die door het spermium gepasseerd wordt. Eiwitten op de
vitellinemembraan gaan een verbinding aan met eiwitten op het acrosoomfilament (primaire gametenbinding). Uireet onder het plasmamembraan liggen
duizenden corticale granula, die enige secondBn na de bevruchting fuseren
met het plasmamembraan van het ei. Hun inhoud komt terecht tussen plasmamembraan en vitellinemembraan. Het protoplasma van het ei bevat vele dooiergranula en mitochondriën en een kern met het haploïde genoom. De fusie van
één spermium en eicel activeert dB eicel, waardoor de embryonale ontwikke-
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ling in gang wordt gezet, (overgenomen
129-138.)

uit: Epel,

1977, Sc.American, 237;-

§ 1.6: SPERMATQZQQ MORFOLOGIE:
Het spermium is opgebouwd uit 4 verschillende onderdelen. Te onderscheiden
zijn: het acrosoomblaasje met het hieromheen liggende acroscommembraan met
het daarbuiten gelegen peri~acrosomaal-materiaal, de nucleus die aan de
onderzijde omgeven wordt door een ringvormig mitochondrium. Aan de andere
zijde omringt hBt mitochondrium enige vetdruppelB en twee centrioles. Een
van de centrioles ligt aan de basis van de flagel. Essentieel voor het tot
stand komen van de bevruchting is de motiliteit van het spermium. Voortbewogen door de flagel vindt het spermium de oocyt. De opbouw van de flagel
verschilt voor de verschillende groepen binnen het phylum Echinodermata. Bij
alle soorten vinden we echter wel een regelmatig patroon van fibrillen.
Meestal een ring van negen fibrillen die twee centrale fibrillen omgeven
(Adiyadi en Adiyodi,1983,vol.II.). Het mitochondrium dat het basale lichaam
van de flagel omgeeft voorziet de flagel van ATP. Voor het tot stand komen
van de primaire gametenbinding speelt het acrosomale-complex een belangrijke
rol. Het acrosoomblaasje bevat bij Echinoiden een eiwit met een molecuulgewicht van +/- 30500d dat Vacqueir en May (1977) (uitsAdiyodi en Adiyadi,1983,Vol.II.) "bindin" noemden. Dit eiwit functioneert als receptor voor de
glycoproteinen bindingsplaatsen op de vitellinemembraan van de cocyten. Voor
niet-echinoiden b.v, asteroiden wordt verondersteld dat er een binding
bestaat tussen een soortgelijk molecuul met bindingsplaatsen op de gelatineuze laag, daar spermatozoen van niet-echinoiden niet in de gelatineuze
laag penetreren. In ei-water van echinoiden hebben Conway en Metz (1976) een
phospholipase aktiviteit ontdekt die alleen optreedt na toevoeging van
spermien. Zij veronderstellen dat door deze phospholipase aktiviteit de
phospholipiden van het acrosoommembraan woeden omgevormd tot lysaphospholipiden. Het membraan krijgt hierdoor een instabiele structuur wat het mogelijk maakt te fuseren met andere membranen in gelijke conditie. Door Dan en
Hagiwara (1967) (uit:Adiyodi en Adiyadi,1983,Vol.II.) wordt verondersteld
dat de filamenten die geproduceerd worden tijdens het acrosomale proces
d.m.v. polymerisatie van actine tot stand komen. Tinley et al.(1973a,1978)
toonde aan dat het gehele peri-acrosomale materiaal bestaat uit monomerisch
actine (S-actine). Verhoging van de pH resulteert in omzetting van 6-actine
in gepolymeriseerd F-actine.

figuur 5: Schematische tekening van een spermatozoïde van Echinarachnius
parma (Echindermata). Het vooraan gelegen gebied van het acrosoom (AR)
bestaat uit het acrosoomblaasje, dat door een membraan is omgeven, en het
daarbuiten liggende peri-acrosomale materiaal. De onderzijde van de kern <N)
wordt omgeven door een ringvormig mitochondrium (M). Aan de andere zijde
omringt het mitochondrium enige vetdruppels (L) en de beide centrioles (O;
één ervan ligt aan dB basis van het -Flagel. (overgenomen uit: Summers et
al., 1975, American zoolagist, 15, 523-551).
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§ 1.7: FERTILISATIE:
§ 1.7,1: De reactie van het spermium op de oocyt:
Oe eerste stap in de richting van ds bevruchting wordt gezet door het contact van het spermium met de gelatineuze laag van de oocyt. Snel hierop
volgt dB acrosoom-reactie van het spermium (zie figuur 6). Het spermium
paseert bij echinoiden zonder oponthoud de gelatineuze laag en het acrosoom-filament dat uit het peri-acrosomaal materiaal is gevormd, bereikt de vitsllina-membraan oftewel het dooiervlies. Het acroscomfilament is aan de buitenzijde bekleed fret de inhoud van het acrosaom-blaasje. Twee functies
worden hieraan toegeschreven. Ten eerste bevat het acrosoomblaasje een
zuurreagerend mucopolysaccharide dat een complex vormt met de op het dooiervlies aanwezige eiwitten. Deze binding van eiwitten en koolhydraten wordt
ookwBl dB "primaire gametenbinding" genoemd. Ten tweede bevat het acrosoomblaasje een enzym dat in staat is het vitelline-tnembraan plaatselijk op te
lossen zodat het spermium dit membraan kan passeren. Vervolgens fuseren de
plasma-membranen van spermium en oocyt met elkaar.

figuur 6: "dB acroscomreactie". Schematische weergave van de acrosoom reactie bij Echiarachnius parma. A: Voor de acrosoomreactie. B:Het begin van de
acrosoomreactie met: 1) de éénzijdige fusie (zie pijl) van het plasmamembraan van het spermium en het membraan van het acrosoomblaasje; 2) veranderingen in het acrosoomblaasje; 3) uit het peri-acrasomale materiaal worden
filamenten gevormd, die omgeven zijn door het acrosomale membraan. Tesamsn
vormen zij het acrosoomfilament. C-0: Iets latere stadia waarbij de fusie
van da beide membranen volgens een gepreformeerde breuklijn wordt voltooid.
E: Voltooiing van de eerste verlenging van het acrosoomfilament; met materiaal van het acrosoomblaasje aan de buitenzijde van het membraan. F: De
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verlenging van het acrosoom-filament is compleet. G: Primaire gamatenbinding.
H: Fusie van de gameten. (overgenomen uit: Surn/ners et al. ,Amer.Zool., 15;
523-551, 1975.)
§ 1.7.2: De reactie van dB oocyt op het spermium:
De eicel reageert direct op de fusie van de plasma-membranen met het verlengen van de microvilli in de onmiddellijke omgeving van het penetrerend
spermium (zie -Figuur 7).

figuur 7: Schematisch overzicht van de corticale reactie, die geïnduceerd is
door de fusie van een spermium met de oacyt. Het acrosoomfilament passeert
het vitBllinemembraan en fuseert met het plasmamambraan (A,B). De microvilli
in de buurt van het spsrmium verlengen zich en strengelen zich ineen over de
spermiumkop (C-E). Het binnendringen van het spermium gaat gepaard met dB
fusie van dB corticale granula met het plasmamembraan. In de ruxmte tussen
vitelline- en plasmamembraan komen de sxcrstieproducten van de granula vrij
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(F). De corticale reactie breidt zich uit over de zygote
uit: Epel, Sc.American 237; 129-138, 1977).

<G,H) (overgenomen

De microvilli omstrengelen het spermium. Tegelijktijdig wordt de bevruchtingsheuvel gevormd doordat eicytoplasma het spermium binnendringt (Summers
et al.,1975). De membraan van de spermiumkern wordt hierbij opgelost. De
kern, mitochondrium en centrioles van het spBrmium migreren naar het eicytaplasma. Dicht onder de membraan van de zygote draaien kern, mitochondrium en
cantrioles 180 .De kern is nu naar buiten gericht terwijl de centrioles naar
het centrum van de zygote gekeerd zijn.
Naast morfologische veranderingen gaat het binnendringen van het spermium
in de oocyt ook gepaard met een aantal fysiologische veranderingen. Kort Cl
a 2 sec.)na dat het spermium contact heeft gemaakt met het plasma-membraan
van de oocyt worden Na^-ionen opgenomen uit het externe milieu. Hierdoor
treedt een dapolarisatie op van het plasmamembraan. Als deze depolarisatie
kunstmatig teweeg wordt gebracht blijkt bevruchting niet meer mogelijk
(Miyazaki and Hirai,1979; Miyazaki,1979; Schuel and Schuel, 1981; Schatten
and Hulser,1983; Whitaker and Steihardt,1983.). Er wordt gesproken over een
"fast block to polyspermy". Na ongeveer 20 sec. is er een tweede maar aanzienlijk grotere opname van Na"*-ionen. Tevens worden HT-ionen door de eicel
afgestaan waardoor de pH intracellulair verhoogd wordt. Tegelijkertijd
treedt er een sterke stijging op van de Ca^-concentratie. D B Ca^-ianen
zijn niet afkomstig uit het externe milieu maar worden intracellulair vrijgemaakt. Deze stijging van de Ca^-concentratie is een voorwaarde voor het
optreden van de corticale reactie, die begint op de plaats waar het spermium
contact maakt met de plasmamembraan van de eicel (figuur 8). De corticale
granula reactie begint met het fuseren van de corticale granula membranen
met het plasma-membraan van de eicel (Millonig, 1969) <uit:6uidice,G.,1986).
Voor deze fusie is een stijging van de intracellulaire Caz**-concentratie
noodzakelijk. Als gevolg van deze fusie komt de inhoud van de corticale
granula tussen plasmamembraan en viteilinemembraan vrij. De secretieproducten van de corticale granula bevatten glycoproteinen, proteasen en een
peroxidase (Epel.,1975). Twee functies zijn aan de proteasen toe te schrijven, ten eerste; het verwijderen van de overige spermareceptor plaatsen op
het plasmamembraan en ten tweede; het losbreken van de eiwitverbindingen
tussen plasmamembraan en vitellinemembraan waardoor het bevruchtings-tnembraan opgeheven kan warden. Zowel het plasmamembraan alswel het vitellinemembraan zijn semi-permeabel. Door de osmotische werking van dB glycoproteinen wordt water uit het externe milieu aangetrokken waardoor de bevruchtingsmembraan wordt opgeheven. Het tevens door de granula uitgestoten peroxidase speelt een belangrijke rol bij het uitharden van het bevruchtingsmembraan. Het membraan dat ontstaan is door ds fusie van het plasmamembraan met
de membranen van da carticale granula heet "hyaliene laag". De hyalienelaag
voorkomt dat het embryo tijdens de klievingen in losse cellen uiteen valt.
De hierboven beschreven corticale reactie wordt ook wel "block to polyspermy" genoemd (Rothschild and Swann,1952) en garandeert een monosperme bevruchting.
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figuur S: Schematische weergave van de corticale granula reactie en het
opheffen van het bevruchtingsmembraan, Ai Voor de bevruchting. B: Het corticale granula membraan (CGM) fuseert met het plasmamembraan <EPM). C: De
corticale excretia-producten worden aan de peri-vitelline ruimte afgegeven
<PVS). D: Hst bevruchtingsmembraan (FM) en ds hyaiienB laag (HL) worden
gevormd met de door dB granula uitgestoten producten. Vitellinemembraan
(vL), Micrcvilli (Mv1) (overgenomen uit: Giudice,G., 1986).
§ 1.8: EMBRYONALE MQRFOGENESE:"van bevruchte oocyt tot bipinnaria".
Na de bevruchting en de versmelting van de mannelijke- en vrouwelijke pronucleus begint de embryonale marfagenese. Gemmill (1914) heeft de embryonale
marfogenese voor de zeester Asterias rubens beschreven. Guidice (1986)
beschrijft de morfogenetische embryonale ontwikkeling voor verschillende
zeeëgel soorten. De embryonale marfogenese van de zeester komt tot en met
het gastrula stadium sterk met die van de zeeëgel overeen. Da eerste klieving vindt plaats in het vertikale vlak tussen de animale- en vegetatieve
pool en wel op de plaats waar de pool- lichaampjes zijn uitgestoten. De
zygote wordt in twee gelijke delen gekliefd. De tweedB klieving vindt ook
plaats in het vertikale vlak tussen beide polen echter haaks op de eerste
klieving. De hierna volgende klieving is equatoriaal en resulteert in een
achtcallig stadium. De vier cellen gelegen aan de animale pool zijn kleiner
dan de vier cellen gelegen aan de vegetatieve pool. D B acht gevormde cellen
liggen in parallelle horizontale vlakken t,o,v. elkaar. De hierna volgende
klievingen zijn schijnbaar onregelmatiger waarbij de cellen in de omgBving
van de animale pool kleiner blijven in vergelijking met de andere gevormde
cellen. De vorming van het blastocoel begint meestal bij het zestiencel lig
stadium. Verdergaande klievingen resulteren in de vorming van "de blastula".
De bolvormige, éencellaag dikke, blastula is in een vroeg stadium nog omgeven door het bevruchtingsmembraan. Na verloop van tijd worden dB, zich aan
de buitenzijde van de blastula bevindends, cilia aktisf en wordt het bevruchtingsmembraan verbroken waardoor de blastula vrij kan bewegen. Het
tweecel lig stadium wordt na ongeveer 4.5 a 5 uur na de bevruchting bereikt.
Ongeveer 10 uur na de bevruchting hebben de embryonen zich ontwikkeld tot
het zestiencel lig stadium. Na circa 36 uur hebben de embryonen zich ontdaan
van het bevruchtingsmembraan en zijn tot vrijzwemmende blastula's uitgegroeid. De vegetatieve pool begint vervolgens af te platten en tevens begint
de blastula zich in de vertikale as richting te verlengen. Aan de vegeta-
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tieve pool begint vervolgens het archenteron naar binnen te groeien. We
spreken nu van het "gastrula-stadium". De gastrula is na ongeveer 72 uur
volledig ontwikkeld. Het uiteinde van het naar binnen groeiende archenteron
verwijdt en cellen wordBn onregelmatig. Uit deze cellen komen de mesenchymcellen voort die uiteindelijk de verbindende strukturen vormen voor de
oesophagus en o.a. de musculaire elementen van de lichaamswand. Het doorgroei ende archenteran buigt zich naar de toekomstige ventraIe zijdB. Aan de
voorzijde van de ingroeiende darm oftewel stomodaeum ontstaan naar ventrale
zijde gerichte lipvormige vergroeiingen. Aan de ventrale zijde wordt de
lichaamswand samengedrukt en aan de dorsale zijde wordt deze verwijdt. Bij
het samengBdrukte ventrale gedeelte ontstaat een band van cilia. Hat verwijde voorste gedeelte van het ingroeiende archenteron groeit dorsaal uit
tot twee naar achter migrerende zakken, de enteracoelen. Karte tijd voordat
de orale opening zich vormt, doordat het archenteron aan ventrale zijde
kontakt maakt met de binnenzijde van dB lichaamswand, komen beide enterocoelen los van da darm. Na het ontstaan van de orale opening vindt er een
verdere differentiatie plaats van ento- en ectocerm van waaruit de verschillende organen zich zullen gaan vormen. De tot hier beschreven embryonale
ontwikkeling resulteert na ongeveer 8 dagen in een zichzelf voedende bipinnaria-larve.
§ 1.9i EFFEKTEN VAN TQXICANTEN:
Het is vanzelfsprekend dat als er gesproken wordt over toenemende mate van
verontreiniging van aquatische systemen, het van belang is te kijken naar
de effekten van deze verontreiniging op de zwakste schakels binnen deze
ecosystemen. Over de gehele wereld wordt gekekBn naar de effekten van microverontreinigingen op organismen die representatief zijn voor het daar ter
plaatse vervuilde milieu. Voor het bestuderen van de effekten van o.a. zware
metalen op mariene organismen wordt veelal gebruik gemaakt van verschillende
Echinodermen soorten. Dit phylum, waarvan de soorten over de gehele wereld
vcorkomBn, kent vele voordelen voor toxicologisch onderzoek (Kobayashy,1984). De meeste soorten zijn gemakkelijk te verkrijgen. Ze zijn gemakkelijk
te houden in aquaria. Bovendien worden de voortplantingsce11en afgegeven aan
het externe milieu, wat het mogelijk maakt dB verschillende ontwikkelingstad ia onder verschillende omstandigheden tB bestuderen.
Khristoforova (1984) zag bij de zeeëgelsoort Strongylocentrotus intermedius
bij langdurige blootstelling aan 0.1 mg Cd2*/! geen veranderingen optreden
in o.a. gonadenweefsel van adulte organismen, wel leidde deze blootstelling
tot afwijkende vcortplantingcellen en uiteindelijk niet levensvatbare nakomelingen. Vergelijkbare resultaten zijn gevonden in een experiment waarbij
adulte zeesterren CAsterias ruoens) gedurende 22 dagen werden blootgesteld
aan cadmium <0.1 mg Cd3"1*/!). Gekeken is naar het effekt van deze belasting
op de nakomelingen (den Besten and Veldhuizen-Tsoerkan,1987). Na 24 uur is
het aantal normale blastula's, afkomstig van voorbalaste adulte zeesterren
lager dan het aantal blastula's afkomstig van controle zeesterren. Na 48 uur
worden naast exo-gastrula's ook gastrula-stadia met onregelmatige archenteronen aangetroffen. Deze afwijkingen werdBn ook waargenomen bij experimenten
waarbij oocyten en zaadcellen direkt werden blootgesteld.
Kobayashi (1984) schrijft het voorkomen van onregelmatige klievingen na de
bevruchting toe aan polyspermie. Polyspermie, het verschijnsel waarbij één
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oacyt door meerdere spermiën bevrucht wordt, wordt geïnduceerd door zware
metalen (Kobayashi, 1984; Clark, 1936). Het optreden van polyspermie resulteert in de induktie van meerdere klievingsassen, het optreden van onregelmatige klievingen of zelfs het uitblijven van klievingsn. Deze afwijkingen
hebben veelal het vroegtijdig stoppen van de embryogenese tot gevolg. Eén
van de hoofddoelen van het hier beschreven onderzoek is het onderzoeken van
het optreden van polyspermie bij de vroege ontwikkeling van Asterias rubens.
Er is verschil in cadmium-gevoeligheid voor verschillende soorten echinodermen. Pagano et 31.(1982) onderzocht de effekten van cadmium op de bevruchting en embryonale ontwikkeling van drie mediterrane zeeëgel soorten. De
cadmium concentraties varieerden van 1 ug CcF^/l tot 0.1 mg Cd3*/!. Sij deze
soorten wercten alleen cadmium-effekten gekonstateerd bij de skelet differentiaties in het pluteus-stadium. Kobayashi (1977) toonde aan dat de vorming
van de pluteus-larve van de zeeëgel, Anthocidaris crassispina, gevoeliger is
voor cadmium dan vroegere ontwikkelingsstadia van deze zeeëgel. Klaarblijkelijk zijn de vroege ontwikkelingsstadia van zeeëgels minder kwetsbaar voor
cadmium dan de overeenkomstige ontwikkelingsstadia van de zeester Asterias
rubs-ns. Een verschillende gevoeligheid tussen opeenvolgende stadia zou
veroorzaakt kunnen worden doordat niet alle stadia in gelijke mate cadmium
opnemen. Zo zou het bevruchtingsmembraan een barrière kunnen vormen voor
cadmium-ionen in het externe milieu. Aan ds andere kant kan skelet-differentiatie bij zeeëgel embryos een gevoelig proces zijn omdat er tijdens dit
proces veel calcium wordt opgenomen. Vanwege de overeenkomsten tussen calcium en cadmium zou dan juist ook cadmium akkumulatie kunnen optreden.
Daarom is in dit onderzoek getracht de cadmium akkumulatie tijdens de embryonale ontwikkeling te meten.
Lee en Xu (1984) gebruikten dB maturatie van oocyten van de zeester Patiria
pectinefara om de toxiciteit van landbouwchemicaliën te testen. Zij vonden
dat na
blootstelling inhibitie van maturatie optrad. Den Besten st
al.,(1989) vonden dat na langdurige blootstelling van de zeester Asterias
rubens tijdens de gametogenese de oocyt-maturatie sterk vertraagd optrad. In
het laatse deel van het hier beschreven onoarzoek is daarom onderzocht of de
oocyt-maturatiB wellicht een bruikbare parameter is voor dB toxiciteit van
zware metalen.
I 1.9.1:
- I B polyspermie bij Asterias rubens aantoonbaar?
-Wat is de invloed van verschillende cadmium- en spermaconcentraties op
de fertilisatie en O B daarop volgende embryonale morfogenese van
Asterias rubBns?
-Is er verschil in cadmium-akkumulatie tussen de verschillende embryo
naIe stadia van Asterias rubens?
-Is de GVBD van
gevoelig proces?

zeester-oocyten (Asterias rubare) een voor cadmium
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§ 1.10: ONDERZOEKSOPZET;
§ 1.10.1: Het aantonen van golvsoBrmie:
Om aan te tonen dat onder invloed van cadmium polyspermie optreedt zijn
twee verschillende benaderingen gekozen. Allereerst is getracht bij abnormaal klievende embryos het aantal klievingsasters te bepalen. Hierbij is
zowel met fixatietechnieken als met levend materiaal gewerkt.
Daarnaast is een hypothese getoetst, of het voorkomen van polyspermie afhankelijk is van de gebruikte zaadcelconcentratie. Wanneer bovendien cadmium
palyspermie veroorzaakt zou dit te illustreren moeten zijn aan de hand van
en verandering in de relatie tussen het voorkomen van polyspermie en de
zaadcelconcentratie. In elk experimenten zijn drie tellingen verricht. In
telling één werden de aantallen onbevruchte oocyten, het aantal abnormaal
klievende embryos en het aantal normaal klievende embryos geteld. In de
tweedB telling werden normale blastula's, abnormale blastula's en het aantal
degenererende stadia geteld. In telling drie werden de aantallen abnormale
gastrula's, normale gastrula's en exo-gastrula's geteld.
§ 1.10.2: Maturatie:
In experimenten wordt gekeken naar de ef-Fekten van cadmium op de maturatie
van zeester oocyten. Bij deze experimenten wordt gebruik gemaakt van oocyten
afkomstig van met cadmium belaste adulte zeesterren en van oocyten afkomstig
van onbelaste adulte zeesterren. Ook worden cadmium ef-fekten op de maturatie
van acuut belaste oocyten, afkomstig van onbelaste adulte zeesterren, bestudeerd. Onbelaste oocyten worden als kontrole gebruikt. In 1-MeAde-gevoeligheidsexperimenten wordt gekeken naar de voor de maturatie benodigde
tresholdconcentratie 1-MeAde. Verwacht wordt dat onder invloed van cadmium
de tresholdconcentratie hoger zal worden. Bij dB GVBD-kinetiek experimenten
wordt verwacht dat da maturatie van cadmium belaste oocyten vertraagt zal
verlopen. Van oocyten afkomstig van cadmium belaste adulte zeesterren wordt
verwacht dat de cadmium effekten groter zullen zijn. De adulte zeesterren
zijn onder andere gedurende de gametogenese aan cadmium blootgesteld waardoor de oocyten gedurende hun ontwikkeling cadmium hebben kunnen akkumuleren. Tijdens de maturatie komt calcium in hst oocyt-cytaplasma vrij. Het is
mogelijk dat het in de oocyten geakkumuleerde cadmium door de grote gelijkenis op calcium gedurende de maturatie vrijkomt waardoor een inhibitie kan
optreden van de maturatie.
§ 1.10.3: Cadmium-akkumulatie:
Twee verschillende embryonale stadia worcten verzameld en doorgemeten namelijk blastula's met een bevruchtingsmembraan en gastrula's. Het is mogelijk
dat het bevruchtingsmembraan als een barrière dienst kan doen waardoor de
blastula's niet direkt in kontakt komen met toxicanten aanwezig in het
externe milieu. Gastrula's daarintegen hebben het bevruchtingsmembraan
verlaten en staan daardoor in direkt kontakt met de toxicanten aanwezig in
het externe milieu. Verwacht wordt dat de door het bevruchtingsmembraan
beschermde blastula's minder cadmium akkumuleren.
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§ 2.0: MATERIAAL EN METHODE:
§2.1: PROEFDIER:
Er is voor deze experimenten gebruik gemaakt van de veel in onze mariene
watBren voorkomende zeesterrensoort Asterjas rubens. In totaal zijn 69
zeesterren voor dit onderzoek gebruikt waarvan er 54 afkomstig waren uit de
Oosterschelde en 15 uit de Waddenzee. De dieren zijn in de volgende perioden gevangen:-november 1988 in de Waddenzee
-februari 1988 in de QosterschBlde,
De zeesterren verbleven gedurende de experimenten in geaëreerde aquariumbakken met een volume van 200 1. Het daarin aanwezige water had een saliniteit van 2.8"/. en een temperatuur van 10'C.
i 2.2: HET VERKRIJGEN VAN GAMETEN:
Bij aanvang van elk experiment wordt op het oog onderscheid gemaakt tussen
mannelijke- en vrouwelijke zeesterren. Mannelijke zeesterren hebben in
vergelijking met vrouwelijke individuen slankere armen.
i 2.2.1: Spermatozoën:
De mannelijke zeesterren worden uit de aquaria gehaald en naar de praktikumruimte vervoerd in glazen potBn met een inhoud van 31. Zeewater aanwezig in
deze potten heBft een temperatuur van 10°C. Vervolgens worden de zeesterren
verdoofd m.b.v. een osmo-shock. Na enkele minuten worden de dieren uit deze
met zoetwater gevulde potten gehaald en gedissecteerd waarbij eerst de
uiteinden van de armen worden afgeknipt om vervolgens de armen aan laterale
zijde open te knippen. De orale zijde van het dier wordt hierna verwijderd
waardoor de gonaden en de overige organen zichtbaar worden. De gonaden
worden bij de gonoduct afgeknipt. De tien gonaden per zeester zijn verzameld
in potjes met een inhoud van 55 ml. Door de gonaden te pletten komen de
spermatozoën vrij. Er wordt met een plastic potje van een geringer volume op
en neer bewogen in het potje waar de gonaden zich in bevinden. Het sperma
wordt met een pasteurse pipet afgezogen en overgezet in een afsluitbaar
plastic potje. Sperma op de bovenvermelde manier verzameld heeft een conCBntratie van 1.10to zaadcellen/ml (Rothschild,L., 1950). Er wordt gesproken
over "droog sperma". Sperma in deze toestand blijft, mits koel bewaard,
ongeveer vijf dagen houdbaar. Niet altijd is het mogelijk om genoeg sperma
te verzamelen uit de verzamelpot, zonder gonadenweefsel mee op te zuigen. In
dat geval wordt er aan de verzamelpot een bekende hoeveelheid gefiltreerd
zeewater toegevoegd en geschud om toch nog genoeg spermatozoen te kunnen
afpipeteren. Sperma op deze manier verzameld, en dat dus in aanraking is
geweest met zeewatBr, moet zo snel mogelijk in een experiment gebruikt
worden. Spermatozoën worden door het zeewater geaktiveerd en verliezen bij
het te lang uitstellen van het experiment hun motiliteit.
§ 2.2.2: Sperma-concentratie-bepa1inq:
Voor het verkrijgen van de juiste sperma-concentraties voor de belastingsexperimenten is er gebruik gemaakt van de methode die door Rothschild (1950)
is beschreven. Uitgaande van de droge sperma-cancentratie (1.1010 zaadcel18

lsn/ml) wordt een verdunningsreeks gemaakt, lopend van 1.10* zaadcellen/ml
tot 1.1010 zaadcellen/ml. Elke verdunning wordt met de spectrofotometer
dcorgemeten bij 460 nm. Ook wordt het aantal spermatozoën in de verdunningen
geteld m.b.v. een haëmacyt-teller. BeidB gegevens: de absorbtie-waarden en
de waarden verkregen uit de tellingen warden op half logaritmisch papier
uitgezet. Verkregen wordt een kromme waarbij het middenstuk een lineair
verband vertoond.
ABSORPTIE KRQWE

10 LQG(SPERMA-CDNCENTRATIE)
ABSORPTIE KROTE

10 LOG(SreRMA-CONCevlTRATIE)

Data range: X=7.5-8.7
Lijnvergelijking: Y=1.48X-10.87
Reg.Coëfficiënt: R^O.92
Bij latere sperma-concentratie-bepalingen is telkens gebruik gemaakt van
dezB grafiek, waarbij er voor zorg gedragen meet worden dat dB gemaakte
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verdunningen met bij behorende absarbtie-waarden binnen het bereik van het
lineaire gBcteelte van de kromme vallen. Op deze manier kan een schatting
gemaakt worden van de begin-concantratie om a.d.h. hiervan dB gewenste
sperma-concentraties te kunnen maken.
i 2.2.3: Qocyten:
Daar dB temperatuur in de aquaria kunstmatig laag gehouden wordt n.1. 10°C
ontbreekt de externe stimulus en moet de maturatie en spawning kunstmatig
op gang gebracht worden. Er wordt gebruik gemaakt van de stof 1-methyladenine (1-MeAde) dat in een concentratie van 1.10"1* Molair m.b.v. een
injectie-spuit van 1 ml wordt toegediend. De op het oog geselecteerde vrouwelijke zeesterren worden halverwege dB arm aan laterale zijde ingespoten.
In elke arm wordt op deze manier 0.2 ml 1.10""* M 1-MeAde toegediend. 0e
ingespoten dieren warden overgezet in potten gevuld met 2 è 31 zeewater met
een saliniteit van 2.8*/. en een temperatuur van 10°C. Na ongeveer 15 a 20
minuten nemen de dieren de karakteristieke spawningshouding aan. Variërend
van 30 tot 60 minuten na het toedienen van 1-MeAde worden de gematureerde
oocyten in het water afgezet. De oocyten zakken vervolgens uit op de de
bodem van de pot. Na dB spawning worden dB dieren in aquaria terug gezet.
§ 2.3; KwEEKQPZET:
Met dB op eerder beschreven manier verkregen gameten worden de belastingsproeven uitgevoerd. In plastic potjes van 35 ml wordt eerst ei-water gepipeteer d d.w.z. zeewater afkomstig uit de potten waarin de vrouwelijke zeesterren hun gameten hebben afgezBt. In de controlepotten wordt 19,8 ml Bn in de
belastingspotten 19,6 ml eiwater gepipetesrd. Vervolgens wordt er met een
pasteurse pipet een mono-layer van oocyten in de potjes aangebracht. Bij de
volgende stap wordt er aan de belastingspotjes Cda!*_oplossing toegevoegd in
volumina van 0.2 ml. De toegevoegde Cda*-aplossing heeft een honderdmaal
hogere concentratie dan de uiteindelijke gewenste eindconcentratie. De
spermatozoën worden ook in een honderdmaal zo hoge concentratie toegevoegd
in volumina van 0.2 ml om te komen tot de juiste eindconcentratie. Alle
potten hebben uiteindelijk 20 ml als eindvolume. Elk potje wordt gezwenkt om
de oocyten, het sperma en de toegevoegde Cdz*-oplossing goed te mengen
waarna het op de zwenktafel wordt geplaatst.
Bij elke bslastingsproef zijn telkBns minimaal
tjes gebruikt.

één mannetje

en drie vrouw-

Voor het inzBtten van dB kwaken wordt m.b.v. esn microscoop de motiliteit
van het te gebruiken sperma gecontroleerd. Ook de kwaliteit van de oocyten
wordt vooraf m.b.v. een microscoop gecontroleerd. Afhankelijk van de kwaliteit van de oocyten warden de kweken in duplo danwei in triplo ingezet.
De in dezB proeven gebruikte eindconcentraties zijn:
-Sperma-concentraties: 1.10*, 1.10a en 1.10* zaadcellen/ml
-Cadmium-concentratiBs: 10 ug/1 (10 ppb), 100 jug/1 <100 ppb), 1 mg/l
(1 ppm) en 10 mg/l (10 ppm).
Benodigdheden;-plastic potten (35 ml)
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-Cdz*-oplossingen (CdCla)
-zwenktafel
-automatische pipet <200yl)
-klimaatkamer <10°C)
De volgende stadia worden' geteld:
-Telling

I: onbevrucht, polyspermisch bevrucht, 2-8 cellig stadium,
8-16 cellig stadium.
-Telling II: debris, blastula, kleine blastula, kleine onregelmatige
blastula, onregelmatige ééncelligen.
-Telling III: gastrula, kleine gastrula, afwijkende gastrula, exogastrula.
Telling I wordt ± 4 è 5 uur na ds kweekinzet verricht. Telling II wordt na
± 24 uur na de kweekinzet uitgevoerd. Telling III wordt ± 48 uur na het
inzetten van de kweken uitgevoerd.
§ 2.4: HET AANTONEN VAN POLYSFERMIE:
Gp het moment dat de in de embryonen aanwezige chromosomen spindles vormen,
de z.g.n, mitotische asters, is het erfelijkheidsmateriaal m.b.v. verschillende fixatie technieken aantoonbaar. Op verschillende tijdstippen na het
inzetten van de kweken zijn bevruchte oocyten, afkomstig van zowel controlealswel cadmium belaste groepen, verzameld. De volgende fixatie technieken
zijn gebruikt:
FIXftTIE-METHODE I is beschreven door D. Mazio en M. Sartcharoff U964). De
geselecteerde embryonen worden gedurende de nacht, bij kamertemperatuur,
geplaatst in een oplosBing van:
- 3 delen ethanol (80'/.)
- 1 deel azijnzuur (100%)
Het geheel van fixatiBf en embryonen bevindt zich in afgesloten horlogeglazen. Na deze lange periode van fixeren worden de dekglazen verwijderd om
gedurende 15 minutBn de in de oplossing aanwezige ethanol te verdampen. De
embryonen worden vervolgens overgezet in azijnzuur (43"/,). M.b.v. een rempipet kunnen nu de embryonen op objectglazen overgebracht worden. Het preparaat wordt met een dekglas licht gesquashd en bekeken onder de interferentie
microscoop.
FIXATIE-CETHDDE II is een aangepaste vorm van fixatie-methode I. De samenstelling van de fixatie-oplossing is als volgt:
- 95 cc ethanol (80*/.)
- 10 cc azijnzuur (100"/.)
- 5 cc formaldehyde (37*/.)
Ook hier blijven de embryonen gedurende de nacht, bij kamertemperatuur, in
de oplossing aanwezig. Hierna worden de embryonen echter overgezet in ethanol (70%). De embryonen kunnen m.b.v. een rempipet ap abjectglazen aangebracht warden. Na het licht squashen m.b.v. dekglas zijn ze geschikt om
bekeken te worden.
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FIXATIE-fETHQDE III wordt alsvolgt gebruikt. De embryonsn worden gedurende
45 è 60 minuten geplaatst in een oplossing van:
- 3 delen ethanol <967.)
- 1 deel azijnzuur (100%)
Hierna worden ze gedurende 45 a 60 minuten geplaatst in een oplossing van:
- 1 deel ethanol (967.)
- 3 delen azijnzuur (100"/,)
M.b.v. een rempipet worden de embryonen op eBn objectglas aangebracht en
ingebed in een Z/. agar-gel. Hierna warden 2e gedurende de nacht in ethanol
(967.) geplaatst. De preparaten warden gedurende 5 minuten verder gedehydrateerd in ethanol (1007.). Vervolgens worden ze 3 maal 3 minuten gespoeld in
xylol. Dekglazen worden met behulp van DPX op de preparaten aange-bracht.
FIXATIE-METHODE IV: De embryanen worden opnieuw verzameld of al bestaande
preparaten kunnen worden hergebruikt. In het laatste geval warden de preparaten in de xylol geplaatst. De dekglazen laten hierdoor van de objectglazen
los en worden verwijderd. De gedehydrateerde preparaten worden via 100'/.,
96'/., 90'/., 80*/., 70'/. en 50"/. ethanol en aqua-dest gBhydrateerd. Elke stap neemt
5 minuten in beslag.
- De objectglazen met de nog hierop aanwezige embryonen warden gedurende
Ben half uur ondergedompeld in 5N HC1.
- Hierna warden ze 10 a 15 minuten met kraanwater gespoeld.
- Vervolgens worden ze gedurende één uur in Schiff's reagens geplaatst
en in het donker gehouden.
- Hierna worden de preparaten 3 maal 3 minuten met S0=-watBr gespoeld.
Samenstelling SÜ^-water;
- 200cc aqua-dest
- 10 cc natr i umb i sul f i et-op loss ing (107.)
- 10 cc IN HCL
- Aansluitend hierop warden de preparaten gedurendB 10 è 15 minuten met
kraanwater gespoeld.
- Na deze spoeling worden de preparaten opnieuw gedehydrateerd door ze te
plaatsen in 50'/., 70'/., 80'/., 90'/., 96'/. en 100'/. ethanol. Elke stap duurt 5
minuten. Hierna worden ze 3 maal 3 minuten ondergedompeld in xylol. Ook
hier duurt elke te gebruiken stap 5 minuten.
- Als laatste worden de dekglazen m.b.v. DPX aangebracht.
De met deze fixatie technieken verkregen preparaten worden m.b.v. een interferentie microscoop bekeken.
Ook worden er embryonen in verschillende stadia van ontwikkeling zander
enigerlei fixatie onder de interferentie microscoop bekeken.
Van de meeste onder de interferentie microscoop bekeken preparaten zijn
foto's en dia's gemaakt.
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§ 2.5: MATURATIE:
§ 2.5.1: Qocyt voorbereiding:
In elk experiment worden de oocyten van zowel belaste- alswel onbelaste
zeesterren gebruikt. De belaste individuen zijn resp. één en drie maanden
blootgesteld geweest aan 50 wg Cdz*/1 <50 ppb) cadmium. De op het oog geselecteerde vrouwelijke zeesterren worden verdoofd d.m.v. een osmo-shock.
Hierna worden de zeesterren gedissecteerd waarbij de gonaden overgebracht
warden in calcium-vrij-zeewater van 4*C (CaFSW). Door het zachtjes schudden
van de genaden in het CaFSW komen de oocyten en follikelcsllsn vrij. Met een
pasteurse pipet worden de vrijgekomen cellen gescheiden van het gonadenwBe-fsel. De verkregen cellen worden vervolgens met behulp van een tafelcentrifuge (500 RPM/0.5 min.) drie maal achtereen gecentri-fugeerd waarbij ze
telkens opnieuw in vers CaFSW worden overgezet. Op deze manier worden de te
gebruiken oocyten gescheiden van de -follikeicellen- De oocyten zijn nu klaar
voor gebruik en worden gedurende de experimenten in een koelkast bij 4*C
bewaard.
Samenstelling CaFSW: 26.4 g/l NaCl
0.75 g/l KC1
6.05 g/l MgCl2
4.23 g/l MgSQ^.TH^G
1.14 g/l EGTA
oplosmiddel: aqua-bidest.
Het geheel wordt m.b.v. verschillende normaliteiten
gebracht.

natronloog op

een pH^S

§ 2.5.2: 1-MeActe-qevce1iqheid:
Oacyten worden overgebracht in een plastic potje met een volume van 35 ml
zodat een mono-layer aan ongematureerde oocyten ontstaat. De oocyten worden
pas gebruikt als de inhoud van het potje op kamertemperatuur (20"O is
gekomen. Eerst wordt hBt spontane maturatie-percentage bepaald. Vervolgens
wordBn de oacyten in de titerplaat gepipeteerd. (De oocyten worden voor elke
1-MeAde-concentratie in duplo ingezet. Gestre&fd wordt naar ongeveer 200
oocytsn per inzet om de tellingen statistisch te kunnen verantwoorden.)
Vervolgens wordt op tijdstip t=0 de aerste 1-MeAde-concentratie toegevoegd
in een volume dat éentiende is van het eindvolume. Elke andere 1-MeAdeconcentratie wordt op een vaststaand later tijdsstip toegevoegd om aan het
eind van de incubatietijd voldoende tijd over te houden om de inzettan te
kunnen tellen. De incubatietijd bij deze experimenten bedraagt één uur. Bij
de tellingen worden twee stadia geteld n.1. wel- en niet gematureerd.
Benodigdheden: -automatische pipet (50 wl)
-titerplaat
-microscoop
-2 tellers
-verdunningsreeks 1-MeAde (13 concentraties van 1.10"*3 M
t/m 1.10"* M 1-MeAde)
-stopwatch

23

§ 2.5.3: GVBD-kinetiek;
De oocyten worden in een plastic potje (35 ml) buiten de koelkast geplaatst
totdat de kamertemperatuur (20°C) bereikt is. Het spontane maturatie-percentage wordt bepaald. Qp tijdstip t=0 wordt de threshold-1-MeAde-concentratiB
, in een volume van ééntiendB van het eindvolume, toegevoegd <thresholdconcentratie= die concentratie waarbij 50*/. van de oocyten matureert). Het
geheel wordt gezwenkt om de 1-MeAde goed te mengen. Vervolgens wordt begonnen met tellen. Het begintijdstip van elke telling wordt genoteerd en er
wordt geteld totdat 100'/. maturatie is opgetreden. Ook hier worden twee
stadia geteld n.1. wel- en niet gematureerd.
Benodigdheden: -threshold-concentratie 1-MeAde
-automatische pipet (500 ui)
-stopwatch.
§ 2.6: AKKUMULATIE EXPERIMENTEN:
Embryonen in verschillende stadia van ontwikkeling a-fkomstig uit zowel
controle- als met cadmium belaste kweken worden doorgemeten om eventuele
verschillen in cadmium-akkumulatie aan te tonen. Allereerst warden de gave
embryonen uit de verschillende kweken gesBlekteerd en verzameld. Met behulp
van een pasteurSB pipet worden de embryonen overgezet in gefiltreerd zeewater. De embryonen worden m.b.v. een microscoop geteld. Na de telling worden
de embryonen van het objectglas in het ge-Filtreerde zeewater terug gespoeld.
Vervolgens wordt het zeewater met de daarin aanwezige embryonen gecentrifugeerd (500 RPM/0.5 min.). (Er moet voorkomen warden dat de uiteindelijk door
te meten embryonen gedurende de behandeling kapot gaan). Na centrifugatie
wordt het teveel aan zeewater uit de centrifugebuizen gepipeteerd. De achtergebleven embryonen worden m.b.v. een rempipet overgezet in aqua-bidest.
Er wordt gebruik gemaakt van een rempipet om ar voor te zorgen dat een zo
gering mogelijk volume aan zeewater wordt meegenomen bij het overbrengen van
de embryonen in aqua-bidest. De verschillende embryonale stadia worden apart
verzameld. Bij elke nieuwe kweek worden er opnieuw op de boven beschreven
manier embryanen verzameld en toegevoegd aan de al eerder verzamelde exemplaren om te komen tot een hoeveelheid die geschikt is voor het uitvoeren
van een AAS-meting. De monsters worden tijdelijk opgeslagen bij -19°C.
Ook weefsels van ZOWBI met cadmium belaste- als onbBlaste adulte zeesterren
zijn verzameld. De gonaden en oocyten warden in plastic potjes van 50 ml
verzameld en tijdelijk bewaard bij -19°C.
Alvorens de verzamelde monsters in de vriesdroger te plaatsen warden de
dekseltjes van de 50 ml potjes geperforeerd. De monsters verblijven gedurende 2 a 3 dagen in de vriesdrager. De gevriesdroogde monsters warden m.b.v.
een vijzel fijn gemaakt en gewogen met een bovenweger. Monsters tot 250 ng
worden overgeplaatst in kleine zuurgespoelde teflon bommetjes. Monsters
zwaarder dan 250 ng maar lichter dan 500 ng worden overgeplaatst in grote
zuurgespoelde te-flon bommetjes. In de kleine bommetjes wordt 5 ml en in de
grote bommetjes wordt 7 ml HNG., (65%) toegevoegd. Vervolgens worden de
bommetjes gedurende 1 uur op een zandbad geplaatst bij een temperatuur van
80°C. De afgekpelde monsters worden met een injectie-spuit overgezet in
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kleine potjes met een totaal volume van 5 ml. De monsters in deze potjes
worden met HNO 3 (63%) tot een volume van 5 ml aangevuld. De potjes worden
leeg geschonken in centrifugebuizen en vervolgens gecentrifugeerd <5000
RPM/15 min.). Het geheel wordt over een 20 jum -filter geschonken en opgevangen in schone centrifugBbuizen. De monsters aanwezig in de afgesloten eentri fugebuizen zijn buiten de koelkast houdbaar.
De monsters worden met de vlam Atomaire absorptie spektrometer (Varian
SpectrAA-10 uitgerust met een deuteriurnlamp voor achtergrondkorrektie)
doorgemeten.
§ 2.7: GEGEVENSVERWERKING:
§ 2.7.1: Bevruchtinqspercentaqes en percentages onregelmatige klievinqen:
Telling I van elk experiment wordt gebruikt voor de presentatie van
de polyspermie resultaten. De tellingen II en III worden gebruikt als controle van de bij de eerstB telling gevonden aantallen. Oe aantallen normaleen abnormale stadia warden gekorrigeerd vaar de aantallen onbevruchte
oocyten in de kweken. Bij elke eerste tBlling worden de aantallen van zowel
normale- als abnormale stadia omgerekend naar percentages. De percentages
van elk experiment worden ARCSIFvW(P) getransformeerd. Vervolgens worden de
afzonderlijke factoren, zoals cadmium- en spermaconcentratie en de periode
waarin het experiment plaatsvindt, statistisch met elkaar vergeleken m.b.v.
een twee-faktor ANOVA voor gelijke— en ongelijke monstergrootte.
§ 2.7.2: Maturatieaeqevens:
De aantallen getelde maturerende- en niet maturerende oocyten worden gecorrigeerd voor de aantallen spantaan maturerende oocyten. De aantallen worden
omgerekend naar percentages. De percentages van de duplo-tellingBn worden
vervolgens grafisch weergegeven waarna de gevonden SO'/.-maturati ewaar den
m.b.v. een Student's-t-test met elkaar warden vergeleken.
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§ 3.0: RESULTATEN:
§3.1: HET AANTONEN VAN PQLYSPERMIE:
DB in § 2,4 beschreven fixatiemethoden leverden niet het gewenste resultaat
op. Alle preparaten waren na de beschreven behandelingen te sterk ontkleurd.
Vele zelfs zo sterk dat ze moeilijk op het objectglas terug te vinden waren.
Betere resultaten leverde het bekijken van verse en dus niet gefixeerde
embryonen op.
Een eerste e-f-fekt is één uur nadat de belaste kweek is ingezet al zichtbaar.
In vergelijk tot de onbelaste kweken blijven de cadmium belaste kweken
achter in ontwikkeling. Bovendien zijn niet alle in de belaste kweken aanwezige embryonen even ver in ontwikkeling. Terwijl de onbelaste embryonen na
driB uur het tweecellig-stadium bereikt hebben, zijn er in de belaste kweken
bevruchte oocyten aanwezig zonder duidelijk opgeheven bevruchtingsmembraan.
Wel vertonen deze belaste embryanen mitatische delingsasters die duiden op
aanzet tot klievings-aktiviteiten. Na vijf uur resulteert hst niet opheffen
of het vertraagd opheffen van het bevruchtingsmembraan in een veelvoud van
delingsasters in het cytoplasma van de belaste embryonen. Deze veelvoud aan
delingsasters is te wijten aan polyspermische bevruchtingen. Verdere ontwikkeling van polyspermisch bevruchte oocyten resulteert in onregelmatig klievende embryonen.
De onbelaste embryonen hebben zich na 24 uur tot blastula's ontwikkeld
terwijl de belaste embryanen degenereren of blastula's vormen met zeer
onregelmatige celpatronen en met celklompen in het coeloom.
Na 48 uur hebben de onbelaste embryonen het gastrula-stadium bereikt. Belaste embryonen daarintegen zijn na 48 uur veelal niet verder ontwikkeld dan
het blastula-stadium. Bij hoge cadmiumconcentraties (10 ppm) stagneert de
ontwikkeling in dit stadium wat resulteerd in permanente blastula's. Treedt
er toch gastrulatie op van belaste embryonen dan ontwikkelen deze zich tot
kleine onregelmatige gastrula's.
Verdere ontwikkeling van de onbelaste embryonen leidt na ongeveer 8 dagen
tot het bipinnaria-stadium. Bij lagere cadmiumconcentraties (tot max. lppm)
vertonen de onregelmatige gastrula's wel archenteron-differentiaties echter
geen enkel, met cadmium belast, embryo kan zich tot het bipinnaria-stadium
ontwikkelen.
De hierna volgende fotoserie geeft een beeld van de normale embryonale
morfogenese en van de door verschillende cadmium- en spermaconcentraties
verstoorde embryonale ontwikkeling.

§ 3,1.1: De normale embryonale rnaK-fqqeneset

•foto Is Een oocyt waardij de garminal vesicle
£5,onthaar is.<23OX>

nog gedeeltelijk

foto 2: Een gematureercte cxacyt. GVBD is opgetreden. <230X)
27

-foto 3; Eén uur nadat de kweek is ingezet vertonen alle bevruchte oocyten een opgeheven bevrucht i ngsmembr aan <1 uur; P
spermiën/ml).(90)0

•foto 4J Tweecellig delingsstadium. De delingsasters zijn zichtbaar (3 uur; 1<F spermiën/ml).(230X)
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-foto S: 8lastula-stadiun. Enkele biastula's hBbben het bevruch11 ngsmemfciraan al verlaten (24 uur; \(f spermién/ml),
(90X)

foto 6: 8Lastula-stadium met een nog intact bevruchtingsmembraan (23 uur; {(f1 spermiën/ml). (230X)

foto 7: Gastrula-stadiurn <48 uur; lQ a spermiën/ml)„<90X)

-Foto 8: Gast rul a waarbij de mesenchymcallen uitzaaien <43 uur;
IC?8 spermiën/ml >. (230X)
30

fata 9: Bipinnaria-larve. De vartaringsorganen beginnen zich te
ontwikkelen. De, met trilharen uitgeruste» arale opening is
gevormd <8 dagen; ÏO89 spermiëm/mi), (230X)
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§ 3.1.2: De verstoorde embryonale morfboenese;

foto 10: D B embryonale morfogenese ia uit faso. Sommige vertonen onregelmatigheden in het cytoplasma (1 uur; 10 ppmj 10*
spermiën/ml).<90X)

32

foto lis In de perivitellineruimte van de bevruchte oocyt
bevinden, zich van het eicytoplasma a-fgescheiden, onregelmatigheden (2 uur? lOppm? IQ85 spermiën/ml). <230X)

foto 12: In het cytoplaema van deze bevruchte oocyt is een
delingsaster zichtbaar. Het bevruchtingsmembraan is niet opgeheven (3 uur; lOppm; 10* spermiën/ml).(230X)
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•föta 13Ï Polyspermie. Het teveel aan ctelingsasters is duidBiijk
in het onregelmatig gevormde cytoplasma zichtbaar <5 uur; Ippm;
10* spermiën/ml).(230X)

•foto 14: Polyspermie. Het bevruchtingsmembraan is onvoldoende
opgelicht. Een teveel aan delingsaotera is zichtbaar in het
vreemd delende eicytoplasma <5 uur; lppn» lO^spermiën/ml).(230X)
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foto lSs Polyspermie <5 uur; tppm; 10** spermiën/fni). <230X)

•Foto 16: Polyspermie. Naast de restanten van een veelvoud aan
delingsasters is een grote hoeveelheid uitgestulpt cytoplasmatisch materiaal zichtbaar <23 uur; Ippm; 10*1 spermiën/ml).(230X)
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foto 17Ï Blastula-stadium met onregelmatigheden, binnen en
buiten de ééncel laag dikka wand (23 uur; lppm ; 10** spermiën/ml).(230X)

•foto 18: Slastula's met onregelmatigheden aan de binnenzijde
van de cellenwand <24 uur? Ippnt; 10** spermiën/ml). (90X)

foto 19: Blastula-stadium. Naast de onregelmatigheden zijn ook
de trilharon zichtbaar (24 uur; lppm? 10* spermiën/ml).(230X)

-foto 20: Permanente blaatula <48 uur; lOppm; 10* apermiën/ml).
(230X)
37

•foto 21 s Gastrulatia kan wel optreden maar de daaruit voortkomende gastrula blijft klein sn onregeLmatig (48 uur; lOppm; lü6*
spermiën/ml>.(230X)

-Fata 22s Kleine gastrula-stadia met misvarmdB archenteranen.
TevenB zijn exo-gastrula's an ctegensrerende bevruchte oocyten
saangetro-ffen (48 uur; lppm; 10* spermiën/ml). C90X)
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-foto 23: Exo-gastrula. Slechts een gedeelte van het archenteron
is naar buiten gestulpt (5 dagen; löppb; ICf spermiën/ml)<230X)

•foto 24i Aanzet tot het bipinnaria-stadium met misvormde archenteron-di-Fferentiaties <5 dagen; lppm; 10° spermiën/ml).
(230X)
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ftato 25: Misvormde archentBrorr-di-fferentiatiss <5 dagen; lOppb;
l<f spermiën/mU. (230X)

§ 3.2: BELASTINGSKUEKENi
§ 3.2.1: Percentage('/•) onbevruchte oocvten:

grafiek 1: '/• onbevruchte oocyten - spermaconcentratie.
In grafiek 1 staat het percentage onbevruchts oocyten, aangetroffen bij de
eerste tBHingen van ds experimenten die uitgevoerd zijn in de maanden
maart, april en mei, uitgezet tegen de drie verschillende sperma-cancentratiss n.1. i.10*, 1.10a en 1.10* spermatozoën/ml.
Grafiek 1 laat zien dat dB aan de oocyten toegevoegde sperma-concentratie
bepalend is voor het percentage anbevruchte oocyten. Voor elk uitgevoerd
experiment geldt dat naarmate de, aan de oocyten toegevoegde, sperma-concentratie toeneemt, het percentage anbevruchte oocyten, aangetroffen in dB
eerste telling, afneemt (p<0.003). Bij sperma-concentratie 1.10* spermatozaën/ml valt op te merken dat het tijdstip waarop, oftewel de periode waarin, het experiment is uitgevoerd mede bepalend is voor de hoogte van het
percentage onbevruchte oocyten. Naarmate het experiment later in het seizoen
wordt uitgevoerd, wordt het percentage onbevruchte oocyten, dat aangetroffen
wordt in de eerste telling, hoger <p<0.003). Een hoog percentage anbevruchte
oocyten, later in het seizoen, kan voorkomen worden door de te gebruiken
sperma-concentratiB te verhogen.
Grafiek 2 doet vermoeden dat de cadmium-concentraties ook bepalend zijn
voor het verhoogde percentage onbevruchte oocyten in de eerste telling van
elk experiment. Echter blijkt dat een toenemende cadmium-concentratie geen
significante stijging veroorzaakt in het percentage onbevruchte oocyten.
Ook hier is het tijdstip waarop, oftewel de periode waarin, het experiment
is uitgBvoBrd bepalend voor dB stijgende trend van het percentage onbevruchte oocyten (p<0.005) (overzicht statistiek zie bijlage I).
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grafiek 2: '/• onbevruchte oocyten - cadmiumconcentraties.
In grafiek 2 staat het percentage onbevruchts oocyten, aangetroffen in de
eerste tellingen van de experimenten uitgevoerd in de maanden maart, april
en mei, uitgezet tegen dB controle waarden en de cadmium-concentraties,
n.1. 100 ppb, 1 ppm en 10 ppm.
§ 3,2,2: PercentageC/.) onregelmatige, klievingen:

histogram 1:

histogram 2;

histogram 3:
In dB histogrammen 1, 2 en 3 staat het percentage onregelmatig klievende
embryonBn, aangetroffen in de eerste telling van de verschillende belastingsproeven, uitgezet tegen de verschillende cadmium-belaetingen. Histogram
1 presenteert de gevonden waarden bi j een sperma-concentratie van 1.10A
spermatozoën/ml, histogram 2 bij een sperma-concentratie van 1.10a spermatozoën/ml en histogram 3 bij een sperma-concentratie van 1.10"* spermatozoën/ml. In elk histogram zijn de in de verschillende maanden gevonden
waarden appart weergegeven bovendien wordt bij elke cadmium-concentratie,
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daar de meest rechtse kolom, de gemiddelde waarde over de maanden gepresenteerd.
De histogrammen laten zien dat bij elke sperma-concentratie een toenemende
cadmium-concentratie verantwoordelijk is voor een toename van het percentage onregelmatig klievende embryonen (p<0.005). In histogram L liggen de
percentages ogenschijnlijk hoger dan bij de kweken waarbij gebruik is gemaakt van een lagere sperma-concentratie. Echter blijken de gebruikte sperma-concBntraties niet significant verantwoordelijk voor de stijging van het
percentage onregelmatige klievingen. Het tijdstip waarop, oftBwel de periode
waarin, een experiment is uitgevoerd heeft geen invloed op het percentage
onregelmatig klievenoa embryonen (overzicht statistiek zie bijlage II).
§ 3.2.3: Resumé: "Cadmium, spermaconcentratie en tijd".
Cadmium:
Cadmium heeft geen effekt op het wel of niet bevrucht raken van dB zeester
oocyten. Cadmium is echter wel verantwoordelijk voor de manier waarop de
oocyten bevrucht worden. Een verhoogde cadmiumconcentratie, aanwezig in dB
kweekvloeistoffen, leidt tot verhoogde percentages onregelmatige klievingen.
Spermaconcentrat i e:
De in de kweekvloeistoffen aanwezige spermaconcentratie is wel verantwoordelijk voor het wei of niet bevrucht raken van de zeester oocyten. Hoe hoger
de spermaconcentratie hoe lager het percentage onbevruchte oocyten. De
verschillende gebruikte spermaconcentraties hebben geen significante invloed
op het percentage onregelmatige klievingen.

De ouderdom van de gameten speelt een belangrijke rol. Hoe ouder dB gameten
hoe hoger de spermaconcentratie moet zijn om het zelfde percentage bevruchte oocyten te verkrijgen. Is dB bevruchting eenmaal opgetreden dan
speelt het overrijp zijn van de gameten klaarblijkelijk geen rol meer.
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I 3.4s MATURPiTIE:
Bij de maturatie experimenten is er gekeken naar de e-ftekten van cadmium op
de voor de maturatie benodigde 1-MeAde tresholdconcentratie <1-MeAde gevoeligheid). Ook is er gekeken naar de e-ffekten van cadmium op dB maturatietijd
van zeester oocyten (ÖVBD-kinetiek). Bij beide experimenten zijn naast
oocyten a-Fkomstig van drie maanden met cadmium belaste adulte zeesterren ook
controle oocyten gebruikt die, één uur voor aanvang van de experimenten,
acuut met cadmium zijn belast.
De maturatie experimenten zijn laat in de onderzoeksperiode uitgevoerd. De
resultaten van deze experimenten vertonen grote onregelmatigheden waarschijnlijk veroorzaakt door da slechts kwaliteit van oocyten. Slechts de meest
betrouwbare resultaten worden hier gepresenteerd. De overige gevonden gegevens zijn opgenomen in bijlage IV.
§ 3.4.1; 1-MeAde gevoeligheid:

grafiek 3s

grafiek 4:
In de grafieken 3 en 4 staat het percentage gematureerde aocytsn uitgezet
tegen de 1-MeAde concentraties. De oocyten, die gebruikt zijn in het experiment dat resulteerd in grafiek 3, zijn afkomstig van controle zeesterren en van zeesterren die gedurende drie maanden met 50 ppb cadmium belast
zijn geweest. De oocyten, die gebruikt zijn voor het experiment dat resulteerd in gra-fiek 4, zijn afkomstig van controle zeesterren. De controle
oocyten zijn 1 uur belast geweBst met 1 ppm cadmium alvorens blootgesteld
te worden aan de verschillende 1-MeAde concentraties.
Zowel bij de drie maanden met 50 ppb belaste- als bij de één uur 1 ppm
belaste oocyten is geen significant verschil mBt de controle oocyten aangetoond. Er treedt, ongeacht os cadmium belasting, geen verandering op van
de benodigde treshaldcancentratie 1-MeAos voor het ingang zetten van de
GVBD.

§ 3.4.2: GVBD-kinatiek:

grafiek 6:
Zowel in grafiek 5 als grafiek 6 staat het percentage gematureerde oocyten
uitgezet tegen de tijd in minuten. Grafiek 5 presenteert d@ gegevens zoals
deze verkregen zijn uit een experiment dat begin juni 1988 is uitgevoerd.
De bij dit experiment gebruikte oocyten zijn afkomstig van controle zeesterren en van 2eesteerren die gedurende een periode van drie maanden belast
zijn geweest met 50 ppb cadmium. Het experiment dat resulteert in grafiek 6
is een maand later uitgevoerd en maakt gebruik van oocyten afkomstig van
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controle zeBSterren en van oocyten die afkomstig zijn van gedurende één
maand met 50 ppb cadmium belaste zeestarren.
Bij beide experimenten matureren de controle oocyten sneller dan de oocyten
afkomstig van belaste zeestBrren (p<0.01). In grafiek 5 is na circa 30
minuten 50% van O B controle oocyten gematureerd terwijl de oocyten van
belaste zeesterren pas na 50 minuten voor 50'/, gematureerd zijn. In grafiek
b wordt het 50"/. maturatie niveau van de controle oocyten na circa 18 minuten bereikt. D B belaste oocyten zijn pas na ongeveer 55 minuten voor 50%
gematureerd.
5 3.5:ftKKUMULATIEEXPERIMENT:
Het doorrreten van verschillende embryonale stadia van Asterias rubens is
niet gelukt. De gehanteerde methode leverde geen problemen op echtBr de te
verzamelen embryonen verkeerden allen in eBn zeer slechte staat. Zelfs
controle kweken vertoonden zeer veel afwijkingen en waren daardoor snel
geïnfecteerd. Uiteindelijk zijn alleen weefsels van adultB zeesterren verzameld en doorgemeten.
Drie adulte zeesterren zijn gedurende 67 uur met 1 mg Cd**/! (1 ppm) belast. De oocyten hadcten gedurende deze korte blootstelling 0.29 ± 0.07 ug
CcP'Vg.droaggewicht geakkumuleerd en de gonaden hadden na 67 uur (1 ppm)
2.15 ± 0.84 ug Cd2*/g.drooggewicht geakkumuleerd.
Drie adulte zeestarren die gedurende 72 uur aan 0.5 mg Cd^/l <500 ppb)
zijn blootgesteld geweest hadden 0.14 ± 0.09 «g Cd^/g.drooggewicht in de
oocyten en 1.70 ± 1.03 jug Cda*/g.drooggewicht in dB gonaden geakkumuleerd.
Drie adulte zeesterren die gedurende 1 maand zijn blootgesteld geweest aan
50 ug CcPVl hadden 0.54 ± 0.03 ug CcPVg.drcoggewicht in de oocyten en
3.53 + 1.62 ug Cdz"Vg.drooggewicht in de gonaden.
Controle zeesterren hadden geen
waarden zijn gemiddelden ± S.D.

cadmium
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geakkumuleerd.

De bovenvermelde

§ 4.0: DISKUSSIË:
In dit onderzoek is er onder andere gekeken naar de effekten van verschillende cadmium- en zaadcelconcentraties op dB bevruchting en embryonale
ontwikkeling van de zeester Asterias rubens. De effekten van de verschillende cadmium- en zaadcelconcentraties zijn aan de hand van in vitro kweekexperimenten bestudeerd.
Het verschijnsel waarbij een oocyt door meerdere spermiën bevrucht
wordt heet polyspermie. In de literatuur worden optredende onregelmatigheden
bij de eerste klievingen van zeeëgel-zygoten aan dit verschijnsel toegescheven (Clark,1936; Kobayashi,1984). De resultaten van dit onderzoek laten
zien dat polyspermie ook bij de zeester Asterias rubens optreedt. Evenals
bij zeeëgels kan bij Asterias rubens polyspermie door het zware metaal
cadmium geïnduceerd worden. Hogere cadmiumconcentraties in het kweekmedium
veroorzaken hogere percentages polyspermische klievingen.
De normale afweer van dB oocyt tegen polyspermie, de zogenaamde "block
to polyspermy", funktianeert door de aanwezigheid van cadmium in het kweekmedium onvoldoende. Het block to polyspermy bestaat uit twee processen. Ten
eerste treedt kort na het kontakt van het spermium met de oocyt een membraandepolarisatie op. Deze depolarisatie wordt veroorzaakt door de instroom
van natrium-ionen vanuit het externe milieu op de plaats waar het spermium
kontakt maakt met de oocyt. Qocyten waarbij deze depolarisatie kunstmatig
teweeg wordt gebracht raken niet bevrucht (o.a. Miyazaki and Hirai,l979;
Miyazaki,1979). Het is onwaarschijnlijk dat dit proces, dat door de uitstroom van éénwaardige natrium-ionen wordt veroorzaakt, door tweewaardige
cadmium-ionen aanwezig in het externe milieu wordt verstoord.
Ten tweede treedt na enige seconden de acrosoomreaktie op, hetgeen
resulteert in het opheffen van het bevruchtingsmembraan. De resultaten laten
ziBn dat onder invloed van cadmium deze acroscomreaktiB vertraagd optreedt.
Het vitellinemembraan en het plasmamembraan van de oocyt zijn voor het
optreden van dB acrosoomreaktie met behulp van eiwitten met SH-groepen met
elkaar verbonden. Deze eiwitten worden als mogelijke aangrijpingspunten
gezien voor cadmium. Een komplexering van deze eiwitten met cadmium zou een
mogelijke inhiberende wBrking kunnen hBbben op het opheffen van het bevruchtingsmembraan <Guidice,1973). Echter blijft het probleem bestaan dat er geen
duidBlijkheid is over de manier waarop cadmium de oocyt binnendringt om tot
deze komplexering te komen.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat cadmium geen effekt heeft op het
wel of niet bevrucht raken van de oocyten, maar alleen invloed heeft op de
manier waarop ds bevruchting plaatsvindt. De zaadcelconcentratie heeft wel
invloed op het wel of niet bevrucht raken.
De vooronderstelling dat hogere zaadcelcancentraties in kombinatie met
cadmium in O B kweekexperimentan zouoen leiden tot hogere percentages polyspermische klievingen moet afgewezen worden. In dit onderzoek worden geen
significante verschillen gevonden tussen lage (Ï-IO* zaadcellen/ml) en hoge
(1.10* zaadcellen/ml) zaadcelconcentraties. De kans op spermium-oocyt kontakt in kweken met een hoge zaadcelconcentratie is groter. Echter de laagste
zaadcelcancentratie (1.10* zaadcellen/ml) was hoog genoeg om tot polyspermische bevruchtingen te komen.
Naast polyspermie veroorzaakt cadmium, in concentraties hoger dan 1 mg
Cd z+ /1, ook een stagnatie van de embryonale ontwikkeling van zeeegel-embryonen (GuidiCB,1973). Bij Asterias rubens werkt cadmium, in concentraties
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variërend van 10 jug Cda"7l tot 10 mg CcPVl, vertragend op de embryonale
ontwikkeling. Pagano et al.(1982) onderzocht de effekten van cadmium op de
bevruchting en embryonale ontwikkeling van drie mediterrane zeeëgelsoorten.
De cadmiumconcentraties varieerden van 1 yg Cd3*/1 tot 0.1 mg Cd3*/!. Bij
deze zeeëgelsoorten werden alleen cadmium-effekten gekonstateerd bij de
skelet-dif-Ferentiaties. Dit is duidelijk anders bij Asterias rubens waar
ook de vroege embryonale ontwikkeling door cadmium beïnvloed wordt. Bij een
cadmiumcancentratie van 10 mg CcPVl ontwikkelt het zeester-embryo zel-fs
niet verder dan het blastula-stadium. Deze in groei gestagneerde blastula
wordt permanente blastula genoemd (Kobayashi,1984). Geen enkel in dit onderzoek onderzocht embryo dat blootgesteld is aan cadmiumconcentraties variërend van 10 ug Cd31*/! tot 10 mg CcPVl ontwikkelde zicht tot een bipinnarialarve.
Lee en Xu (1984) vonden dat landbouwchemicaliën (triphenyl-tin-acetaat,
triphenyl-tin—fluoridB en kalium-pentachloorphenaat) een inhiberende werking hadden op de GVBD van in vitro bBlaste zeester-oocyten.
AcutB belasting van zeester-oocyten <in vitro) met cadmium (1 mg Cdz
"*"/l) gedurende 1 uur voor aanvang van de maturatie-experimenten had geen
invloed op de GVBD van zeester-oocyten. Zowel de 1-MeAde gevoeligheid als de
GVBD-kinetiek vertoonden in vergelijking met contrale-oocyten geen veranderingen onder invloed van cadmium. Bij oocyten a-fkomstig van met cadmium
belaste zeesterren <50 uq Cd**/!, 3 maanden, in vivo) werd alleen een inhibitie van de maturatietijd gevonden, de voor de GVBD benodigde tresholdcancentratie 1-MeAde veranderde niet.
De in vitro experimenten tonen aan dat de oocyten een goede barrière
voor het in het kweekmedium aangeboden cadmium hebben. De gevonden resultaten bij de in vivo experimenten kunnen mogelijk op de volgende wijze
verklaard worden. Het is aangetoond dat het uit het externe milieu opgenomen cadmium onder andere in de gamete akkumuleert (Lipina et al.,1987). In
het komplexe proces van de oocyt-maturatie warcten onder invloed van 1-MeAde
aan de binnenzijde van het plasmamembraan Caz*-ionen vrijgemaakt (Moreau,
Guerrier and Dorée,1978). Calcium en cadmium vertonen grote gelijkenissen.
Het is voor te stellen dat oncter invloed van 1-MeAde in plaats van calcium,
het in de oocyten geakkumuleerde cadmium wordt vrijgemaakt en zodoende de
GVBD inhibeert. Dat er geen verschuiving wordt waargenomen bij de in vivo
belaste ocyten van de 1-MeAde tresholdconcentratie bij de 1-MeAde-experimenten kan mogelijk door het volgende verklaard worden. De oocyten in de 1MeAde-experimenten zijn gedurendB 1 uur met verschillende 1-MeAde-cancentraties geïncuiaeerd. Het is mogelijk dat gedurende dit uur naast het in de
oocyten geakkumuleerde cadmium voldoende calcium wordt vrijgemaakt om tot
GVBD te kamen. Voor het vrijkomen van voldoende calcium in dB oocyt en het
optreden van de GVBD van zowel controle-oocyten als de in vivo belaste
oocyten, is dan slechts de in het kweekmedium aanwezige 1-MeAde-concentratie
bepalend. Wordt deze lijn voortgezet, dan is te verwachten dat dB hormoonafhankelijke periode (HDP) wel een verschuiving laat zien bij de in viva
belaste zeester in vergelijking met controle-oocyten. Controle-oocyten
zullen waarschijnlijk eerder aan de voor de GVBD noodzakelijke intracellulaire calciumconcentratie kunnen voldoen dan de in vivo belaste oocyten
waarbij naast calcium ook cadmium vrijkomt. Verdergaand onderzoek zal dit
moeten aantonen.
In de Nederlandse mariene wateren treedt bij Asterias rubens de maturatie, de spawning en de bevruchting op in dB periode van begin maart tot
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half mei (Schoenmakers et al.,1983). Zeesterren die gedurende cteze periode
in gevangenschap worden gehouden en verstookt blijven van de externe stimulus voor het in gang zetten van de spawning, zullen de gameten tot ver
voorbij de in de veldsituatie gebruikelijke spawningsperiode bij zich dragen. De resultaten van experimenten die uitgevoerd worden mBt deze overrijpe
gameten vertonen onregelmatigheden. Deze onregelmatigheden kunnen niet
alleen worden toegeschreven aan de beoogde proefomstandigheden, zoals
aangeboden cadmium en/of zaadcel-concentraties, maar ook aan ds kwaliteit
van de in de experimenten gebruikte gameten.
Zowel bij de kweekexperimenten als bij de maturatie—experimenten was
het overrijp zijn van de gameten een storende faktor. Ook hBt meten van de
cadmiumgehalten van verschillende embryonale stadia werd hierdoor onmogelijk, omdat meer dan 65X van de in de kweken aangetroffen embryonale stadia
afwijkingen vertoonde. Er zijn wel adulte zeesterren doorgemeten op de
aanwezigheid van cadmium.
De zeester Astenas rubens voedt zich, in de ons omringende mariene
wateren, voornamelijk met de mossel, ftytilus edulis. Deze filterfeeder is
in staat grote hoeveelheden cadmium in zijn organen te akkumuleren. Uit
onderzoek naar de distributie van voedingsstoffen over de verschillande
organen bij Asterias rubens blijkt dat de caeca pylorica het orgaan is
waarin het merendeel van de voedingsstoffen wordt opgeslagen (Broertjes,
J.J.S., et al., 19B0). Naast voedingsstoffen kunnen ook schadelijke stoffen
zoals cadmium geakkumuleerd worden. Zware metalen worden in de caeca pylorica aan, op methallotioneinen (MT's) lijkende, proteïnen gebonden. Akkumulatie van het aan deze proteïnen gebonden cadmium wordt gezien als een
detoxifikatie. Voor de groei van nieuw gonadenweefsel en de produktie van
vcortplantingscellen vindt er een her-distributie plaats van opbouwstoffen.
Voor Asterias rubens zijn deze stoffen, die nodig zijn voor de vitellogenese, afkomstig uit de caeca pylorica (Vcogt Bt al.,1985). Hieruit valt te
konkluderen dat het grootste gedeelte van het, in de gameten aangetroffen,
cadmium uit de caeca pylarica afkomstig is. Uit onderzoek, naar dB effekten
van cadmium en zink op het stBroïd-fnetabolisme en steroïde nivo's van de
zeester Asterias rubens, konkludeerden Vaagt et al.(1987) dat het bBlangrijkste cadmium-opname-patroon niet verloopt via het opgenomen voedsel,
maar via opname uit het externe milieu.
Zeesterren die gedurende eén maand blootgesteld zijn aan 50 wg CcPVl
hebben ongeveer evenveel cadmium in hun weefsels geakkumuleerd als zeesterren die gedurende 3 dagen aan 0.5 mg Gd**/l zijn blootgesteld. Dit is in
avereenstemming met hetgeen Vcogt et al.(1987) konkludeerden: Het cadmiumopnamepatroon verloopt niet noodzakelijk via het dooier-transport, maar
cadmium wordt ook rechtstreeks uit het externe milieu opgenomen.

51

SAMENVATTING:
In dit onderzoek zijn de e-ffekten van cadmium- en/o-f zaadcel concentraties op de maturatie, de bevruchting en dB daarop volgende embryonale ontwikkeling onderzocht. De onderzoeksvragen werden als volgt geponeerd:
-Is polyspermie bij Asterias rubens aantoonbaar?
-Wat is de invloed van verschillende cadmium- en zaadcelconcentraties
op de -fertilisatie en embryonale mor-fogenese?
-Is er verschil in cadmium-akkumulatie tussen de verschillende embryo
naIe stadia van Asterias rubens?
-Is de 6VBD van de zeester-oocyten een cadmiurn-gevoelig proces?
Zeester-oocyten (Asterias rubens) zijn in kweekexperimenten met verschillende zaadcelconcentraties (1.10**, 1.1CP en 1.10ö zaadcellen/ml) bevrucht. Gedurende de bevruchting zijn de kweken aan verschillende cadmiumconcentraties (100 ppb, lppm en 10 ppm cadmium) blootgesteld. Een meer oan
normale hoeveelheid delingsassen duidt op polyspermie. Verschillende -fixatie- technieken zijn gebruikt om deze delingsassen zichtbaar te maken, echter
zonder SUCCBB. Aan de hand van het bekijken van verse embryonen is aangetoond dat polyspermie bij de zeester Asterias rubens ondBr invloed van
verschillende cadmiumconcentraties optreedt.
Ook voor het beantwoorden van de twBede onderzoeksvraag zijn kweekexperi menten gebruikt waarbij de gameten en de na de bevruchting gevormde
embryonen in vitro aan verschillende cadmium- en zaadcelconcentraties zijn
blootgesteld. Gegevens zijn verkregen door het uitvoeren van tellingen. Uit
de resultaten blijkt dat de acrosoomreaktie onder invloed van cadmium trager
verloopt wat resulteert in het te laat opheffen van het bevruchtingsmembraan
wat leidt tot polyspermie. Bovendien verloopt de embryonale morfogenese
onder invloed van cadmium vertraagd. Bij een cadmiumconcentratie van 10 ppm
stagneert de embryonale morfagenese wat leidt tot permanente blastula's.
Geen enkel embryo (Asterias rubens) dat aan cadmium is blootgesteld <100
ppb, 1 ppm en 10 ppm) ontwikkelt zich tot een bipinnaria-larve. Verder is
aangetoond dat de verschillende gebruikte zaadcelconcentraties geen verandering in het percentage polyspermische klievingen veroorzaken. De zaadcelconcentratie is alleen van belang voor het optreden van de bevruchting maar
niet voor de manier waarop de bevruchting plaatsvindt. De ouderdom van de in
deze experimenten gebruikte oocyten was een faktor die de resultaten vertroebelde.
Overrijpe gameten maakte de experimenten voor het aantonen van mogelijke verschillen in cadmium-akkumulatie door verschillende embryonale
stadia onmogelijk. Metingen aan cadmium-belaste adulte zeesterren bevestigde dat cadmium ook rechtstreeks uit het externe milieu kan worden opgenomen.
De maturatie-expenmenten aan in vitro met cadmium-belaste oocyten vertoonden geen significante verschillen in vergelijking met de controle-oocyten. Bij in vivo cadmiumbelasting vertoonde de oocyten een inhibitie van de
voor de GVBD benodigde maturatie-tijd. De tresholdconcentratie 1-MeAde die
nodig is voor de GVBD veranderde niet. Een mogelijke verklaring hiervoor kan
zijn dat de grote gelijkenis van calcium en cadmium ervoor zorgdraagt dat er
ondBr invloed van 1-MeAde het in de oocyten geakkumuleerde cadmium wordt
vrijgemaakt in plaats van calcium en zodoende de GVBD kan inhiberen. De
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tresholdconcBntratie 1-MeAde verandert niet omdat waarschijnlijk de 1-MeAdeincubatie-tijd lang genoeg is voor het vrijmaken van voldoende calcium-ionen
voor het initiëren van de GVBD.
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