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Summaryy & Samenvatting 





Summary y 

Externall  factors such as cold, heat, pathogens and osmotic stress influence plant 

developmentt and growth. Plants have mechanisms to perceive these signals and transduce 

themm into an appropriate response. During recent years, enzymes involved in phospholipid 

metabolismm have been implicated in this signal transduction process. The recent advances 

inn this field are discussed in Chapter 1. 

Chapterss 2 to 7 describe the effects of osmotic stress on phospholipid signalling in 

plants.. In general this is illustrated in the bi-flagellate green alga Chlamydomonas 

moewusii,moewusii, that was used as a model system for higher plants. When these cells are 

osmoticallyy stressed, they respond by the activation of several phospholipid signalling 

pathways. . 

Uponn osmotic stress, two new phospholipids were found. The characterization and 

identificationn of one of them, phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate [PtdIns(3,5)P2], is 

describedd in Chapter 2. When the cells were treated with moderate osmotic stress, they 

respondedd by producing another new phospholipid, that was identified as lyso-

phosphatidicc acid (L-PA). The identification and characterization is described in Chapter 4. 

Twoo previously known phospholipids, phosphatidic acid (PA) and diacylglycerol 

pyrophosphatee (DGPP), were found to increase due to the activation of phospholipase C 

(PLC)) and phospholipase D (PLD), which is described in Chapter 3. A recently identified 

phospholipidd in animal systems is phosphatidylinositol 5-phosphate (PtdIns5P). This novel 

phospholipidd was not previously recognized in plants but has now been identified in 

Chlamydomonas.Chlamydomonas. Its level is affected by osmotic stress (Chapter 5). We noticed that 

treatmentt of Chlamydomonas cells with low concentrations of KC1 resulted in the specific 

activationn of PLD, independently of all other lipid signalling pathways. A study of this 

phenomenonn is presented in Chapter 6. When plants are grown on low levels of salt they 

adaptt to the osmotic stress. The effect of adaptation on phospholipid signalling was 

investigatedd and in Chapter 7 cells are shown to react to renewed osmotic stress as before 

butt with lower response levels and with the dose-dependent responses shifted to higher 

stresss levels. 

Ann overview of phospholipid signalling and mitogen-activated protein kinase 

(MAPK)) signalling during osmotic stress is given in Chapter 8. 
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Samenvatting g 

Externee factoren, zoals koude, hitte, pathogenen en osmotische stress, beïnvloeden de 

ontwikkelingg en groei van planten. Deze hebben mechanismen die externe signalen 

ontvangenn en omzetten in een toepasselijke respons. Gedurende de laatste jaren is 

aangetoondd dat enzymen die een functie hebben in het metabolisme van fosfolipiden, een 

roll  spelen in dit signaaltransductie proces. De recente ontwikkelingen in dit 

onderzoeksveldd worden beschreven in Hoofdstuk 1. 

Inn de Hoofdstukken 2 tot en met 7 worden de effecten beschreven van osmotische 

stresss op fosfolipide signalering in planten. Hierbij is hoofdzakelijk de bi-flagellaire 

groenalgg Chlamydomonas moewusü gebruikt, als model systeem voor hogere planten. Als 

cellenn van deze alg osmotisch worden behandeld, reageren ze door activatie van 

verschillendee fosfolipide signalerings routes. In een aantal hoofdstukken wordt de turnover 

vann diverse bekende signalerings fosfolipiden tijdens osmotische stress beschreven. 

Daarnaastt wordt er in andere hoofdstukken aandacht besteed aan de vorming van 

fosfolipidenn die specifiek worden gesynthetiseerd gedurende osmotische stress en 

voorheenn niet of nauwelijks zijn herkend in planten. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de karakterisering en identificatie van een nieuw 

fosfolipide,, fosfatidylinositol 3,5-bisfosfaat [PI(3,5)P2], dat specifiek wordt gesynthetiseerd 

tijdenss osmotische stress, maar niet tijdens andere stress behandelingen. 

Tweee reeds bekende fosfolipiden in planten signalering zijn fosfatidylzuur (PA), en 

zijnn gefosforyleerde vorm, diacylglycerol pyrofosfaat (DGPP). De synthese van beide 

moleculenn wordt gestimuleerd door osmotische stress als gevolg van de activatie van de 

enzymenn fosfolipase C (PLC) en fosfolipase D (PLD). Dit is beschreven in Hoofdstuk 3. 

PAA kan ook worden omgezet in een ander molecuul, namelijk lyso-fosfatidylzuur (L-PA). 

Ditt lipide wordt gevormd gedurende osmotische stress zoals blijkt uit de identificatie van 

eenn nieuw gesynthetiseerd fosfolipide in Hoofdstuk 4. Uit de karakterisering van L-PA 

synthesee blijkt dat het gevormd wordt door de activatie van een specifiek fosfolipase A2. 

Inn dierlijke systemen is recentelijk een nieuw lipide gevonden: fosfatidylinositol 5-

fosfaatt (PI5P). Dit was voorheen niet geïdentificeerd in planten, in tegenstelling tot twee 

vann zijn isomeren (PI3P en PI4P). Met behulp van geavanceerde technieken is ons 

duidelijkk geworden dat PI5P ook aanwezig is in Chlamydomonas. In Hoofdstuk 5 wordt 

naastt de identificatie van PI5P ook beschreven dat de concentratie van dit lipide wordt 

beïnvloedd door osmotische stress. 

Dee activatie van de PLC en PLD route zoals beschreven in Hoofdstuk 3, vindt 

plaatss bij een relatief hoge osmotische stress. Echter, wanneer lage concentraties KC1 
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wordenn gebruikt, resulteert dit in de specifieke activatie van de PLD route, onafhankelijk 

vann andere lipide signalerings routes. Een studie naar dit fenomeen is beschreven in 

Hoofdstukk 6. Hieruit blijkt dat deze specifieke activatie niet het resultaat is van osmotische 

stresss maar het gevolg is van depolarisatie van de membraan, geïnduceerd door KC1. 

Alss planten groeien op lage zoutconcentraties, kunnen zij zich aanpassen om zo te 

kunnenn overleven. Het effect van adaptatie op fosfolipiden signalering werd onderzocht 

voorr Chlamydomonas cellen. In Hoofdstuk 7 wordt getoond dat zout-geadapteerde cellen 

nogg steeds in staat zijn te reageren op hernieuwde osmotische stress maar dan met lagere 

responss niveaus en met de dosis-afhankelijkheid curves verschoven naar hogere 

concentraties. . 

Tenslottee wordt er in Hoofdstuk 8 een algemeen overzicht gegeven van osmotische 

stresss geïnduceerde fosfolipiden signalering en mitogen-geactiveerde eiwit kinases 

(MAPK)) in planten waarin de hierboven beschreven effecten in een breder kader worden 

geplaatst. . 
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