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Inleiding

Cadmium is van nature als sporenelement in het milieu aanwezig maar kan voornamelijk 
in landbouw- en industriegebieden in sterk verhoogde concentraties voorkomen in de 
bodem. Mede door het groeiende milieubewustzijn treedt cadmium steeds meer op de 
voorgrond als een milieuprobleem wegens zijn bewezen toxiciteit voor plant, dier en 
mens. Daarbij kan het omwille van zijn lange verblijftijd in de bodem een permanent 
risico vormen voor het milieu en de volksgezondheid. Deze tekst is een bewerking van 
een onderdeel van het doctoraatsonderzoek over toxiciteit van cadmium in Arabidopsis 
thaliana van Frank Van Belleghem (2007). 

Didactische wenk: 

In dit onderzoek werd een link gelegd tussen morfologie, histologie en celleer en de tekst 
is bijgevolg bruikbaar voor de lessen biologie of in wetenschappelijk werk van de derde 
graad van het ASO en TSO (wetenschappelijke richtingen). 

Belangrijk daarbij is dat leerlingen inzien dat bij dit onderzoek alle parameters 
constant werden gehouden op de blootstellingsconcentratie van cadmium na. Gezien 
het in de klas onmogelijk is om dergelijk experiment uit te voeren (denk maar aan de 
gestandaardiseerde groeicondities in klimaatkamers en het voorbereiden en uitvoeren van 
een elektronenmicroscopische studie), worden hier een aantal resultaten verstrekt zodat 
de leerlingen een idee krijgen welke morfologische en fysiologische effecten blootstelling 
aan cadmium veroorzaakt bij planten. 

Niettegenstaande het hier een louter plantkundig onderzoek betreft kan het interessant 
zijn om deze resultaten in een ruimer kader te zien en alzo de mens er bij te betrekken!
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Vervuiling met cadmium

Door de industriële evolutie vormt Cd-vervuiling vanaf het eind van de 19de eeuw op 
verscheidene plaatsen in België een substantiële bedreiging voor het milieu. Twintig tot 
dertig jaar geleden was de zorg voor het leefmilieu nog een concept in wording en het 
hoeft dan ook geen betoog dat door het gebrek aan kennis (en de daaruit voortvloeiende 
afwezigheid van een samenhangende milieuwetgeving) de non-ferronijverheid lange tijd 
productiemethoden heeft aangewend die het leefmilieu niet ontzagen. In Noord-Limburg, 
bijvoorbeeld, is een gebied van 280 km2 vervuild met zink (Zn), cadmium (Cd) en lood 
(Pb) door historische aanwezigheid van zinksmelters (Oversteyns, 1992). 

Cd is een sporenelement dat voornamelijk als verontreiniging in zinkerts wordt aangetroffen 
onder de vorm van CdS (cadmiumsulfide). Het pyrometallurgisch raffinageproces van 
zink veroorzaakte daarbij een rechtstreekse uitstoot van Cd in de omgeving. Daarnaast 
vormde ook het stof van openliggende ertshopen een belangrijke bron van Cd-vervuiling. 
Bovendien werden cadmiumrijke zinkslakken veelvuldig gebruikt voor het opvullen van 
boswegen en het aanleggen van wijkpleintjes. 

Tegenwoordig zijn nog twee zinkbedrijven in werking, één in het grensgebied tussen de 
provincies Antwerpen en Limburg (Balen) en een ander in de gemeente Overpelt. Deze 
twee fabrieken hebben hun productieprocessen omgeschakeld van pyrometallurgische 
naar elektrolytische raffinage waarbij de uitstoot van honderden kilogram Zn, Cd en Pb 
per dag drastisch werd teruggebracht naar enkele gram per dag per fabriek (Staessen 
et al., 1995). Jammer genoeg zal de historische contaminatie van de bodem tot in de 
verre toekomst voor een verhoogde blootstelling aan deze elementen blijven zorgen.  

Naast deze industriële emissie zijn mijnbouw, elektrodepositie, fabricage van  kunststoffen 
(Cd wordt gebruikt als stabilisator in PVC), verfpigmenten, metaallegeringen en oplaadbare 
Ni-Cd batterijen belangrijke bronnen van Cd (Adriano, 2001). Tenslotte heeft tevens het 
verbranden van met Cd gecontamineerd voedselafval, het storten van gecontamineerd slib 
en het gebruik van met Cd verontreinigde fosfaathoudende kunstmeststoffen (ATSDR, 
1999) tot grootschalige Cd-vervuiling geleid. 

De belangrijkste humane blootstellingroutes zijn enerzijds opname via de longen door 
inhalatie van fijn stof en sigarettenrook en anderzijds het consumeren van met Cd- 
verontreinigde voeding en water (Jarup et al., 1998). Vooral bladgroenten zoals sla, 
spinazie en selder kunnen hoge concentraties Cd bevatten. Ook orgaanvlees zoals nieren, 
lever en hersenen kunnen een belangrijke bron van Cd zijn in de voedselkringloop. De 
EU- en Belgische normen voor Cd in groenten en vlees liggen tussen de 0,01 en 0,5 mg/
kg vers gewicht. 

Effecten van cadmium op de gezondheid

•	 Door de uiterst trage uitscheiding van Cd in de urine (met een biologische 
halfwaardetijd van 15-20 jaar) stapelt Cd zich op in de organen (Jin et al., 1998).

•	 Cd accumuleert in de niercortex, lage gehaltes in het dieet kunnen de nierwerking 
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verstoren, terwijl blootstelling aan hoge Cd-concentraties tot nierbeschadiging 
kan leiden (Jarup et al., 1998). 

•	 Cd wordt door het International Agency for Research on Cancer (IARC, 2003) 
beschouwd als een carcinogeen van categorie 1 (m.a.w. een voldoende bewezen 
kankerverwekkende stof). Cd wordt daarbij voornamelijk in verband gebracht met 
een verhoogde incidentie van longkanker (Nawrot et al., 2006) en in mindere mate 
met prostaat en nierkanker. Hoe Cd kanker veroorzaakt is nog niet opgehelderd 
maar het zou een gevolg kunnen zijn van de verstoring van DNA herstelprocessen 
(Waalkes, 2003). 

•	 Andere ziektes die met Cd worden geassocieerd zijn longemfyseem, diabetes 
gerelateerde complicaties, verhoogde bloeddruk, immunosuppressie en 
beenderweekheid (vb. de in Japan beschreven pijnlijke Itai–Itai ziekte (vrij 
vertaald: auw-auw ziekte)) (IARC, 1993; Jarup et al., 1998).

Kadering van het onderzoek

Planten kunnen een belangrijke factor zijn in de blootstellingroute voor de mens. Bovendien 
vormen met Cd gecontamineerde planten een potentieel gevaar voor herbivoren en hun 
predatoren wat de biodiversiteit negatief kan beïnvloeden. Om een algemeen beeld van 
de invloed van Cd op het milieu te kunnen schetsen is het bijgevolg van belang om 
fundamentele kennis te verwerven betreffende de opname en toxiciteit van Cd in planten. 
Het voornaamste doel van dit onderzoek betrof het onderzoeken van de effecten van 
laag tot gematigde blootstellingconcentraties van Cd op het wildtype van Arabidopsis 
thaliana (zandraket). Met dit werk hebben wij vooreerst getracht een nauwkeuriger beeld 
te vormen van het Cd-transport en -accumulatie in wortel en blad en werd vervolgens 
de relatie onderzocht van Cd-geïnduceerde effecten op de fysiologie, morfologie en 
fotosynthese met oxidatieve stress. Ten slotte werd een fluorimetrische analysemethode 
ontwikkeld om bepaalde facetten van oxidatieve stress te onderzoeken in een celcultuur 
van Arabidopsis thaliana. 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
als proefplant bij een toxicologisch onderzoek

A. thaliana is een éénjarige plant die de winter doorbrengt onder de vorm van een 
bladrozet. Pas na de winter ontwikkelt een bloeiwijze met bloemen, vruchten en zaden. 
Deze soort is wereldwijd over een zeer goot gebied verspreid, van het hooggebergte 
in centraal Afrika en de Himalaya tot in de gematigde streken van Europa. Deze grote 
verspreiding gaf aanleiding tot het ontstaan van vele ecotypes die aangepast zijn aan 
plaatselijke milieuomstandigheden. De plant past zich aan, aan daglengte en UV straling 
in het hooggebergte en ook aan al dan niet strenge vorstperioden en droogte.

In de huidige taxonomie, die zowel op morfologische als chemische eigenschappen 
steunt, wordt deze plant gerangschikt bij de Angiospermae (zaadplanten) in de klasse van 
de Magnoliopsida (vroegere dicotylen) en meer specifiek in de orde van de Capparales 
en de familie van de Brassicaceae (vroegere Crucifereae of kruisbloemigen). In ons land 
komt alleen de soort Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. voor. In het onderzoek werd echter 
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gewerkt met Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (ecotype Columbia), een modelplant voor 
wetenschappelijk onderzoek en het eerste organisme waarvan het genoom werd ontrafeld 
(telt in normale omstandigheden 8 chromosomen).

Zandraket 
(Deze tekening is afkomstig van: Lawalrée A, 1957, Flore Générale de la Belgique,  
Spermatophytes vol II Fascicule III. Jardin Botanique de l’Etat, Bruxelles, pp 490)

Blootstellen aan Cd

Voor het experiment werden kiemplantjes gedurende 21 dagen opgekweekt in een 
hydrocultuur met een minerale voedingsoplossing volgens Hoagland. Tijdens het 
experiment werd aan de hydrocultuur gedurende 21 dagen CdSO4 toegevoegd in 
verschillende concentraties, meerbepaald 0 – 1 – 5 en 50µM (micromolair). Alle andere 
parameters (lichtintensiteit, temperatuur, vochtigheid enz.…) werden constant gehouden 
in een klimaatkast zodat enkel de effecten van de Cd-concentratie als veranderende 
parameter kon worden bestudeerd. 

Didactische wenk: 

uit het voorgaande zou de leerling moeten leren dat in een experiment getracht wordt om 
slechts één variabele factor te onderzoeken terwijl alle andere factoren constant gehouden 
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worden. Natuurlijk bestaan er ook experimenten met multivariabele factoren.

Even rekenen:

De concentraties in µM kunnen worden omgerekend tot ppm (mg/kg) door gebruik te 
maken van de moleculaire massa van CdSO4 die 112,41g/mol of 112,41µg/µmol is, 
waarbij voor H2O geldt dat 1l = 1kg .

Omzettingstabel

1µmol/l 112,41 µg/l 112,41 µg/kg 112,41 ppb 0,11241 ppm

5 µmol/l 562,05 µg/l 562,05 µg/kg 562,05 ppb 0,56205 ppm

50 µmol/l 5620,5 µg/l 5620,5 µg/kg 5620,5 ppb 5,6205 ppm

Voorbereiding van het microscopisch onderzoek

Naast de traditionele macroscopische observatie werd een lichtmicroscopisch en 
elektronenmicroscopisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van Cd op weefsels, 
cellen en de ultrastructuur (de structuur die fijner is dan met een lichtmicroscoop is waar 
te nemen). 

Lichtmicroscopie

Na de blootstelling werden stukjes rozetblad gefixeerd in glutaaraldehyde en gedehydra-
teerd in alcohol en nadien in paraffine ingebed en versneden met een Leica MS 200R 
rotatiemicrotoom. De coupes werden gekleurd met safranine en aniline. De weefsels werden 
bestudeerd met een Polyvar Reichert-Jung interferentiemicroscoop en gefotografeerd met 
een digitale Olympus camedia C-5050 zoom camera.

Elektronenmicroscopie  

Stukjes van rozetbladeren van maximum 1mm2 werden gefixeerd in glutaaraldehyde 
(fixatie eiwitten) daarna in osmiumtetraoxide (fixatie van vetten en contrastering) en 
gedehydrateerd in een aceton reeks waarna het weefsel werd ingebed in Spurr’s epoxy 
hars. 

Het ingebedde en uitgeharde weefsel werd nadien versneden tot op 65nm met een Leica 
Ultracut UCT ultramicrotoom. De preparaten werden bestudeerd met een Philips EM 
208S transmissie-elektronenmicroscoop en de foto’s werden gemaakt met een digitale 
Morada 3.0 TEM camera.
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Stress door Cd

Symptomen van stress 

Planten die een bepaalde vorm van stress ondervinden kunnen snel reageren om met deze 
nadelige situatie te kunnen omgaan. Deze reactie kan zowel morfologisch, anatomisch 
en/of fysiologische van aard zijn. Denk maar aan het uitdrogen van planten die tijdens 
de schoolvakantie geen water krijgen! Als deze stresssituatie echter te lang aanhoudt kan 
dit leiden tot de dood van de planten. Asperges (1997) voerde in een aantal variërende 
stress situaties experimenten uit op herderstasje (Capsella bursa pastoris). Dergelijke 
experimenten werden reeds gedaan door de Franse wetenschapper Bonnier (1853, 
1922) met paardenbloemen (Taraxacum officinalis) in alpiene gebieden. Genetisch 
identieke planten (zelfde genotype) reageren verschillend op veranderende ecologische 
omstandigheden. Er ontstaan modificaties, het fenotype is verschillend. Er is echter een 
limiet aan deze adaptaties en op een zeker ogenblik zullen de planten afsterven.
Stress veroorzaakt door droogte of een tekort aan water in de cellen leidt tot morfologische 
en fysiologische veranderingen. 

Normaal levende plant Stress plant
normaal bladoppervlak klein oppervlak

dwarse doorsnede is eerder dun dwarse doorsnede is dik

weinig epidermisharen zeer veel epidermisharen

weinig anthocyanen in de epidermis veel anthocyanen in de epidermis

open huidmondjes verzonken en gesloten huidmondjes

donkergroene bladeren geelgroene bladeren

dunne cuticula dikke cuticula

Zichtbare morfologische en anatomische effecten van Cd-stress

Algemene morfologie van A. thaliana-bladeren

In dit onderzoek werden enkel rozetbladeren bestudeerd. Deze bladeren hebben de 
typische bouw van een tweezaadlobbige plant met een dorsiventrale structuur.
            

        

         Bladrozet gevormd     Een blad uit het bladrozet   
             voor de winter                                                         
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A. thaliana heeft spatelvormige rozetbladeren met tamelijk veel meercellige 
epidermisharen aan de bovenzijde en minder epidermisharen aan de onderzijde. 
Uit de kiemplant ontstaat in de herfst een bladrozet, sommige spreken van een 
wortelrozet. Later, in de lente, zal een rechte bloeistengel met stengelbladeren ontstaan.  

Morfologische effecten door Cd-stress

Onderstaande foto illustreert de morfologische veranderingen veroorzaakt door Cd-
blootstelling. 

Effecten van Cd-toxiciteit op de groei en  
morfologie van Arabidopsis thaliana

Wat hierbij het meest opvalt is de verminderde (1µM) of zelfs volledig geïnhibeerde 
groei (5 en 50µM). Verder is een verkleuring van vol groen naar geelgroen en zelfs naar 
roodpaars op te merken. De gele verkleuring (chlorose) heeft te maken met een verminderd 
aantal chloroplasten in de mesofylcellen (Baryla et al., 2001). De paarsverkleuring is te 
wijten aan de accumulatie van anthocyanen; dit fenomeen is ook waarneembaar na een 
droge vorstperiode in de winter. 

Anthocyanen zijn stoffen die in de vacuolen van de epidermiscellen worden opgeslagen 
en die een soort schild vormen waardoor de lichtintensiteit op de chloroplasten vermindert 
(Steyn et al., 2002). Op die manier bieden anthocyanen bescherming tegen een te 
sterke lichtintensiteit. Omdat in bepaalde ongunstige omstandigheden (stress) een soort 
overgevoeligheid voor licht kan optreden kunnen anthocyanen ook hier bescherming bieden. 
Deze overgevoeligheid is het gevolg van een geremde fotosyntheseactiviteit waardoor, 
zelfs onder gewone lichtomstandigheden, teveel lichtenergie wordt geabsorbeerd door 
de fotosynthesepigmenten. Dit kan leiden tot beschadiging aan het fotosyntheseapparaat. 
Ook in ons geval inhibeert Cd de fotosyntheseactiviteit. Dit wordt geïllustreerd in grafiek 
op volgende bladzijde, waarin de fotosynthesesnelheid, uitgedrukt in µmol CO2- verbruik 
per m2 bladoppervlak en per s, wordt voorgesteld.
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De fotosynthesesnelheid µmol m-2 s-1 bij verschillende Cd-concentraties, 
genormeerd t.o.v. de gemiddelde waarde gemeten  

bij de controleplanten (stippellijn op 1,0). 
De sterretjes duiden op een statistisch significant verschil (p<0,05).

Proef (anthocyanen)

 Zoek in de maand december of januari als het een tijdje koud en droog geweest is, een 
plantje van A. thaliana. De planten zullen onder deze ongunstige leefomstandigheden 
rood aanlopende stelen en bladeren hebben. De plant vertoont ‘droogtestress’. 

Pel de bovenepidermis af. Maak een waterig preparaat en bekijk dit met de lichtmicroscoop 
bij een vergroting van 10 x 40. De epidermiscellen bevatten roodpaarse anthocyanen en hier 
en daar zie je openstaande huidmondjes. Zuig nu met een vloeipapier het water onder het 
draagglas weg en zuig gelijktijdig een druppel van een 10% oplossing van KNO3 aan (dus 
langs één zijde de druppel KNO3 toevoegen en langs de andere zijde het water wegzuigen). 
Na enige tijd worden de vacuolen bolvormig (plasmolyse) en wordt de roodpaarse kleur veel 
intenser. De ademopening van de huidmondjes is nu gesloten en nog slechts spleetvormig.  

Epidermiscellen met anthocyanen in de vacuolen (10 x 40) 
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Epidermiscellen in plasmolyse na KNO3  (10 x 40)

Proef (observatie van epidermisharen)

Op een dwarse doorsnede van een blad zien we: 
• Een dikke boven- en onderepidermis van één cellaag; hierop ligt een dunne, wasachtige 

cuticula, door de epidermiscellen afgescheiden. De bovenepidermis is voorzien van 
vele meercellige en vertakte epidermisharen. In de onderepidermis komen veel meer 
huidmondjes voor dan in de bovenepidermis. 

• Het bladgroenhoudend weefsel of het mesofyl bestaat uit twee verschillende delen: 
aan de bovenzijde het palissadeweefsel, een ééncellige laag van langgerekte cellen 
met zeer veel chloroplasten en aan de onderzijde het sponsparenchym, een meercellige 
laag eerder losse bolvormige cellen met weinig chloroplasten. 

• De centrale hoofdnerf vormt een gesloten vaatbundel met een vezelring; bovenaan ligt 
het xyleem (houtvaten) en onderaan het floëem (zeefvaten). Links en rechts van de 
hoofdnerf kunnen meerdere, kleinere vaatbundels voorkomen. De uitersten bevatten 
alleen nog xyleemelementen.

Overzicht dwarse doorsnede blad met epidermisharen Cd  5 µM (10 x 5) 
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Vertakt meercellig epidermishaar of trichoom.  Cd 1 µM Cd (10 x 10) 

Opname van Epidermishaar in donkerveld Cd 1µM (10 x 15)

Effecten van Cd op de cuticula

De epidermiscellen worden door een dunne waslaag, de cuticula, bedekt. Deze waslaag 
wordt afgescheiden door de epidermiscellen zelf en bedekt de ganse epidermis behalve 
de ademhalingsopeningen van de huidmondjes. Bij A. thaliana wordt deze waslaag in 
ribbels of zeer dunne plooien afgezet. In dwarse doorsnede zijn daarom kleine tandjes op 
de epidermis te zien:

Epidermis in dwarse doorsnede met detail van de  
dunne cuticula onder de vorm van tandjes Cd 0 µM (10 x100)
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Het meeste water verdampt langs de huidmondjes. Bij droogte sluiten de ademopeningen 
om de verdamping van water te beperken. Toch blijft een minimale verdamping of 
transpiratie mogelijk doorheen de cuticula. Planten onder droogtestress vormen dikkere, 
externe epidermiscelwanden en scheiden meer was af zodat de cuticula dikker wordt om 
het waterverlies tot een minimum te beperken. Cd induceert een gelijkaardige reactie (zie 
onderstaande grafiek). 

Dikte van de cuticula bij cadmiumvergiftiging, 
in vergelijking met de controleplanten

De foto geeft een beeld van de dikke cuticula na vergiftiging met Cd 50µM (10 x 100)
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Effecten op het palissadeweefsel en het sponsparenchym 

De nadelige effecten die Cd heeft op de celstructuur zijn duidelijk zichtbaar op onderstaande 
foto’s, die een lichtmicroscopisch beeld geven van de doorsnede van het blad. Vanaf 
een concentratie van 1µM en vooral bij de hogere concentraties (5 en 50µM) is een 
vervorming te zien van de cellen van het palissadeweefsel en het sponsparenchym. De 
geordende structuur van het bladmesofyl van de controleplanten verandert onder invloed 
van Cd in een ongeordend en chaotische uitziend weefsel. 

       

        

    

Dwarse  doorsnede blad van planten 
blootgesteld aan 0  µM Cd vergiftiging 
(10 X 40) 

Dwarse  doorsnede blad van planten 
blootgesteld aan 5  µM Cd vergiftiging 
(10 X 40) 

Dwarse  doorsnede blad van planten 
blootgesteld aan 1  µM Cd vergiftiging 
(10 X 40) 

Dwarse  doorsnede blad van planten 
blootgesteld aan 50  µM Cd vergiftiging 
(10 X 40) 
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Om de effecten van Cd op de vorm van de cellen ook statistisch aan te tonen werd met behulp 
van digitale beeldanalyse de lengte/breedte verhouding van de palissadeparenchymcellen 
gemeten. De grafiek laat een afname zien van de lengte/breedte verhouding bij hogere 
Cd-concentraties ten opzichte van de controleplanten:

De hoogte/dikte verhouding van palissadeparenchymcellen  bij verschillende Cd-concentraties, 
genormeerd t.o.v. gemiddelde waarde gemeten bij de controleplanten (stippellijn). 

De sterretjes duiden op een statistisch significant verschil (p<0,05).

  

Effecten van Cd op ultrastructureel niveau

Het is uit voorgaande resultaten duidelijk geworden dat Cd ernstige effecten veroorzaakt 
op de groei, kleur en weefselstructuur. Ook wordt de fotosyntheseactiviteit sterk 
geremd. Omdat de chloroplasten essentiële organellen zijn voor fotosynthese werd een 
elektronenmicroscopische studie uitgevoerd naar de ultrastructurele effecten van Cd op 
de chloroplasten. 

Didactische wenk: 

het is nu de bedoeling dat de leerlingen zeer aandachtig de elektronenmicroscopische 
opnamen gaan vergelijken. Ze noteren de volgens hen veranderende structuren en zoeken 
naar eventuele effecten op het niveau van de fotosynthese en uiteindelijk naar mogelijke 
gevolgen voor de levensvatbaarheid van de planten.
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Controleplant

De chloroplasten in de controleplanten zijn mooi gevulde, halvemaanvormige structuren 
met een duidelijk afgelijnd buiten- en binnenmembraan. Ook de thylakoïden en de talrijke 
opeengestapelde grana zijn duidelijk zichtbaar. In het stroma zijn zetmeelafzettingen 
aanwezig die dienen als energiereserve en plastoglobuli (door osmiumtetraoxide 
donkergekleurde vetdruppeltjes). 

Plant blootgesteld aan 1 µM Cd

Deze chloroplasten zien er op het eerste gezicht normaal uit, maar toch is er een duidelijk 
effect zichtbaar. De grana zijn veel minder talrijk gestapeld in vergelijking met de 
controleplant. In de literatuur zijn de meningen over dit fenomeen verdeeld, maar het zou 
ondermeer te maken kunnen hebben met de bovenvermelde toegenomen gevoeligheid 
voor licht door Cd-geïnduceerde stress. Sterk gestapelde grana absorberen licht efficiënter 
dan minder sterk gestapelde grana, het “ontstapelen” van grana kan daarom gezien worden 
als adaptatiereactie tegen hoge lichtintensiteit (of in dit geval hogere gevoeligheid voor 
licht)(Allen & Forsberg, 2001). 
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Plant blootgesteld aan 5 µM Cd

Een verminderde zetmeelstapeling geeft aan de chloroplasten een platter uitzicht. Dit is 
een aanwijzing voor een verminderde fotosyntheseactiviteit door Cd-toxiciteit en/of een 
verhoogde energiebehoefte voor detoxicificatie (Kim et al., 2003). 
Een ander duidelijk zichtbaar effect is het opzwellen van zowel het buitenmembraan als 
de thylakoïdmembranen. Dit is een indicatie van membraandegradatie veroorzaakt door 
oxidatieve stress. Oxidatieve stress is het gevolg van een verhoogde concentratie van 
reactieve zuurstofvormen (zoals superoxide en hydroxylradicalen) in de cel. Reactieve 
zuurstofradicalen vervullen in gezonde cellen allerlei functies en worden onder controle 
gehouden door het antioxidatief verdedigingssysteem. Cd kan bepaalde enzymen van 
het antioxidatief verdedigingssysteem remmen waardoor hogere concentraties van de 
reactieve zuurstof radicalen schade kunnen berokkenen aan biologische structuren zoals 
membranen. Het toenemend aantal plastoglobuli is trouwens een indicatie van verhoogde 
membraanafbraak. 

Planten blootgesteld aan 50 µM Cd 

De hoogste blootstellingconcentratie veroorzaakt sterk opgezwollen thylakoidmembranen 
door ernstige membraandegradatie. In tegenstelling tot de verminderde zetmeelstapeling 
bij 5µM blootstelling, is bij 50µM een extreme stapeling waar te nemen waardoor de 
chloroplast volledig opzwelt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Cd 
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de afbraak en transport van zetmeel uit de cel verstoort waardoor - ondanks de lage 
fotosyntheseactiviteit - alle zetmeel in de chloroplast aanwezig blijft (Pietrini et al., 2003). 
Deze toxische effecten zijn overigens zo ernstig dat de plant nog nauwelijks overleeft. 

Slotdiscussie

Met deze tekst hebben we getracht om een overzicht te geven van effecten van Cd-
toxiciteit op zowel macroscopisch, lichtmicroscopisch als op elektronenmicroscopisch 
niveau. Uiteraard is dit maar een facet van een veel ruimer onderzoek. Uiteindelijk kon op 
basis van deze en andere resultaten (waaronder genexpressie) worden geconcludeerd dat 
Cd-toxiciteit gelijkaardig effecten veroorzaakt als droogtestress. Duidelijke aanwijzingen 
hiervoor waren ondermeer groeiremming van de plant, de accumulatie van anthocyanen, 
het sluiten van de huidmondjes, het dikker worden van de cuticula, maar ook het ontstapelen 
van de grana en zelfs (deels) de degradatie van de membranen van de chloroplast.
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