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Samenvatting
Net zoals vele andere planten produceren en bewaren tomaten secundaire
metabolieten in haarkliertjes. Haarkliertjes bevinden zich op het vegetatieve
weefsel van planten en zijn van epidermale afkomst. Een groep van metabolieten
geproduceerd door deze gespecialiseerde cellen zijn vluchtige terpenen, die
uitgestoten worden wanneer de plant aangevallen wordt door herbivoren. De
vluchtige stoffen worden waargenomen door vijanden van de herbivoren
(predatoren en parasieten) en een indirect voordeel voor de plant is dat deze
natuurlijke vijanden voeden van of eieren leggen in de herbivoren. Alle
terpenen worden door prenyl difosfaten en terpeen syntheses gesynthetiseerd van
dezelfde bouwblokken (de vijf koolstof atoom eenheden isopentenyl difosfaat en
zijn isomeer dimethylallyl difosfaat). Productie van terpenen is strikt gereguleerd
in tijd (en ruimte). Deze regulatie omvat transcriptie factoren die binden aan de
promoter van terpeen synthases en waarmee de expressie van terpeen syntheses
gereguleerd wordt. Het doel van dit project was om transcriptie factoren te
identificeren die terpeen biosynthese in haarkliertjes van tomaat reguleren. Twee
methoden werden hiervoor toegepast. De eerste methode was een yeast-one-hybrid
screen met een haarklier specifieke cDNA bibliotheek om de eiwitten die binden
aan de promoter van een monoterpeen synthese (SlMTS1) te identificeren. In de
yeast-one-hybrid screen werd een transcriptie factor ontdekt, genoemd Emission of
Terpenes (SlEOT1). De tweede methode was het analyseren van een sequentie
database gebaseerd op pyrosequencen van tomaten haarklier cDNA (GS FLX, 454
Life Science) en een transcript-profiling database gebaseerd op haarkliertjes van
controle en jasmonzuur behandelde tomaten (Genome Analyzer II, Illumina). Het
doel van deze analyse was transcriptie factoren ontdekken die potentieel betrokken
zijn bij terpeen biosynthese. Twee transcriptie factoren werden geselecteerd
(SlMYC1 en SlWRKY4) en aangetoond is dat deze interacteren met de promoter
van terpeen syntheses. Opvallend is dat SlEOT1 en SlMYC1 een toegevoegd effect
hebben op de regulatie van SlMTS1.
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