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SAMENVATTING  
 

Planten produceren een groot aantal stoffen (secundaire metabolieten) die ze nodig 

hebben tijdens hun groei en ontwikkeling, en interactie met hun omgeving. De plant 

gebruikt vluchtige stoffen voornamelijk om te communiceren en interageren met 

dieren. Het merendeel van de vluchtige stoffen die geproduceerd worden door 

bloemen dienen om potentiële bestuivers aan te trekken.  De mix van vluchtige 

stoffen die een bloem produceert is in het algemeen plant specifiek en bestaat in 

petunia voornamelijk uit vluchtige phenylpropanoid/benzenoids. De biochemische 

route die deze stoffen produceert is slechts gedeeltelijk gekarakteriseerd. Voor deze 

thesis hebben we petunia gebruikt als model systeem om de biochemische routen 

die leiden tot de vluchtige stoffen in de bloem te bestuderen, alsook de wijze waarop 

de route wordt gereguleerd in de cel. Deze vluchtige stoffen zijn biologisch en 

economisch belangrijk en komen naast petunia ook voor in bvb. basilicum en 

tomaat, waar ze mede de smaak bepalen. Zowel geurende als niet-geurende 

petunia’s maken het mogelijk om deze genetisch met elkaar te vergelijken en op 

deze manier nieuwe genen te ontdekken. 

 Benzoënzuur (benzoic acid; BA) is een belangrijk stof in planten en een 

centrale component voor de productie van vluchtige stoffen in de bloemen van 

geurende petunia’s. In bacteriën zijn de genen die betrokken zijn bij de productie van 

BA bekend, maar in planten zijn ze nog niet gekarakteriseerd.  Experimenten waarbij 

precursoren worden toegediend aan planten wijzen op het bestaan van twee routes 

voor de productie van BA, waarbij één route oxidatief is en de andere niet. Welke 

route actief is, is waarschijnlijk soort -en weefselspecifiek. In hoofdstuk 2 tonen we 

voor de eerste keer genetisch bewijs dat de oxidatieve route de belangrijkste is in 

petunia bloemen.  Een belangrijke stap in die oxidatieve route wordt gekataliseerd 

door het enzyme  3-ketoacyl-CoA thiolase 1 (KAT1) en wanneer je de expressie van 

het KAT1 gen in petunia bloemen verlaagt  (gene silencing) resulteert dit in een 

verlaging van de BA productie en een verlaging van de vorming van vluchtige stoffen 

vanuit BA. Deze resultaten tonen dat de oxidatieve route de belangrijkste is in 

petunia en weerleggen eerdere resultaten die bekomen werden met andere 
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technieken. Ze sluiten echter niet uit dat de niet-oxidatieve route in petunia bestaat.  

We laten ook zien dat het KAT1 eiwit gelocaliseerd is in de peroxisomen wat 

aantoont dat voor de productie van deze stoffen verschillende compartimenten in de 

cel gebruikt worden en dat er bijgevolg transporteiwitten nodig zijn die de 

betreffende stoffen in en uit deze compartimenten transporteren.  

 Waar en wanneer een gen tot expressie komt hangt grotendeels af van 

transcriptiefactoren (TFen) die binden aan promotoren en hierbij het gen 

(in)activeren. De productie en emissie van vluchtige stoffen in petunia bloemen is 

sterk gereguleerd, zowel tijdens de ontwikkeling van de bloem als gedurende de 

dag/nacht cyclus. Om een gecoördineerde emissie van vluchtige stoffen te 

garanderen worden genen coderend voor o.a. biosynthetische enzymen, 

transporters en TFen gezamelijk geactiveerd.  Weinig TFen die betrokken zijn bij 

bloemgeur productie zijn gekend en slechts een aantal van hun target genen zijn 

geïdentificeerd. In tegenstelling tot de witte bloemen van de geurende Petunia 

hybrida cultivar Mitchell (W115; wit 115) komt in de rode bloemen van de niet-

geurende cultivar R27 (rood 27) de R2R3-MYB TF ODORANT1 (ODO1) niet tot 

expressie. In hoofdstuk 3 hebben we de activiteit van beide ODO1 promotoren in 

bloemen van beide cultivars getest. De resultaten hiervan wijzen erop dat het 

grotendeels de promotor is die bepaalt of ODO1 al dan niet tot expressie komt, en 

niet de genetische achtergrond van de bloemen. De ODO1 promotoren van beide 

cultivars vertonen kleine verschillen en beide cultivars brengen een tweede TF, 

EMISSION OF BENZENOIDS II (EOBII), tot expressie. Wij hebben aangetoond dat 

EOBII de ODO1 promotor bindt en dat de bindingsplaats in de R27 promotor 

gemuteerd is waardoor ODO1 niet geactiveerd kan worden. Kleine genetische 

mutaties in de ODO1 promotor hebben dus geleid tot een sterk verschillende 

genactiviteit tussen deze twee petunia’s. Aangezien ODO1 expressie cruciaal is voor 

geurproductie ligt deze mutatie mee aan de basis van de verschillende fenotypes 

tussen deze petunia’s. De identificatie van de  EOBII bindingsplaats in de ODO1 

promotor maakt het mogelijk om onbekende EOBII-target genen in silico te 

identificeren. Verder suggereren onze experimenten dat er in petunia bloemen, 

behalve EOBII, nog andere TFen nodig zijn om het ODO1 gen te activeren.  
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 Hoofdstuk 4 beschrijft de identificatie van een petunia ABC-transporter. Het 

expressiepatroon van PhABCG1 is karakteristiek voor een gen dat betrokken is bij 

de bloemengeurproductie in petunia.  Omdat PhABCG1 bovendien ook gereguleerd 

wordt door ODO1 is een rol in bloemengeurproductie zeer waarschijnlijk.  Silencing 

resulteert niet in een verandering van de emissie van vluchtige stoffen. Ectopische 

expressie van het gen in bloemen van een geurende petunia heeft ook geen effect 

op de emissie van de vluchtige stoffen, maar resulteert wél in verhoogde 

accumulatie van de vluchtige stof benzylbenzoaat in de cel. Omdat het PhABCG1 

eiwit zich op het celmembraan bevindt kan een rol in het intracellulaire transport van 

componenten uitgesloten worden. Aangezien we de cellaag waarin PhABCG1 actief 

is nog niet kennen, kunnen we een rol in de emissie van vluchtige stoffen of 

transport tussen verschillende cellagen van de petal verwachten. In vitro of in vivo 

transport proeven zullen moeten worden uitgevoerd om het substraat van PhABCG1 

te achterhalen. 

 

 

 

 




