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Samenvatting 
 
Seksuele reproductie draagt bij aan het behouden van genetische variatie binnen een 
populatie. De mannelijke en vrouwelijke seksuele organen zijn vaak gelokaliseerd in 
dezelfde bloemen. Dit zou altijd tot zelfbestuiving leiden. Om toch kruisbestuiving te 
stimuleren zijn bloemen van veel plantensoorten geëvolueerd om bestuivers te lokken die 
hun pollen naar andere planten kunnen overbrengen. Met hun felle kleuren, spectaculaire 
vormen, en/of de productie van geuren trekken ze potentiële bestuivers aan, die beloond 
worden voor hun hulp in de vorm van nectar. Deze bestuivers zijn vaak insecten; meestal 
bijen, hommels, vlinders of motten, maar er zijn ook gevallen bekend waar vogels en 
vleermuizen deze rol vervullen. Vaak is de relatie tussen de plant en zijn bestuiver zeer 
specifiek. 
  
Het werk dat beschreven wordt in dit proefschrift behandelt de geurproductie door bloemen 
van de Petunia hybrida cultivar ‘Mitchell’. Geurproductie heeft verschillende 
karakteristieken. De compositie, het ritme, het orgaan waar het gemaakt wordt, en het 
ontwikkelingsstadium waarin de geur uitgescheiden wordt, zijn allemaal eigenschappen die 
varieren en waarmee de bloem zich aan zijn specifieke bestuiver kan aanpassen. Dat deze 
verschillende eigenschappen aanpassingen kunnen zijn aan de verschillende bestuivende 
insecten wordt geillustreerd in twee ‘wilde’ petunia soorten. Petunia axillaris heeft slanke 
witte bloemen en wordt door motten bestoven, terwijl bijen de open, gekleurde bloemen 
van Petunia inflata bestuiven (zie Hoofdstuk 1, figuur 2). De door motten bestoven 
petunia’s hebben een sterke geur, die in een dag/nacht ritme wordt uitgescheiden met een 
maximale emissie rond middernacht. Dit correleert met het foerageergedrag van de motten. 
De gekleurde, door bijen bestoven soorten hebben geen ritmische emissie, en de geur is ook 
een stuk minder sterk. 
 
De bloemen van petunia Mitchel lijken op die van Petunia axillaris, en ook de geur is 
vergelijkbaar. Door gebruik te maken van een vezel bekleed met een polymeer van 
siliconen konden de bloemen van petunia Mitchell gemeten worden terwijl ze nog aan de 
plant vastzaten (zie Hoofdstuk 2, figuur 1). Vervolgens werden ze er geanalyseerd in een 
geavanceerde gaschromatograaf gekoppeld aan een massaspectrometer, waarmee de 
identiteit en de hoeveelheid van de verschillende geurstoffen kon worden vastgesteld. Deze 
methode gaf ons de mogelijkheid om verschillende aspecten van de bloemgeur van petunia 
te onderzoeken. De bloemblaadjes zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de geur-emissie 
en de bloem begint pas te geuren als hij geopend is, met een maximale emissie in de nacht. 
De bloemgeur van petunia Michell bestaat voornamelijk uit een mix van 12 verschillende 
vluchtige benzenoid moleculen. Benzenoiden zijn zogenaamde phenylpropanoiden. 
Phenylpropanoids zijn betrokken bij houtvorming, de productie van kleurpigmenten, 
bescherming tegen UV licht, verdedigingsmechanismen tegen pathogenen; verder zijn er 
phenylpropanoids waarvan bekend is dat ze een medicinale werking hebben zoals 
salicylzuur. 
 
De verschillende karakteristieken van de bloemgeurproductie van petunia Mitchell zijn 
gebruikt om een strategie te ontwikkelen om genen te vinden die betrokken zijn bij de 
productie van benzenoiden, en bij de regulatie hiervan. De genen die tot expressie kwamen 
in de bloemblaadjes van volledig geopende bloemen, op het moment van de dag dat de 
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geurproductie van start ging, werden verzameld in een cDNA bank. Hierdoor werd een 
tijdsopname verkregen van alle genen die tot expressie kwamen tijdens de aanvang van 
geurproductie. Ongeveer 800 fragmenten werden uit deze bank geamplificeerd en op 
microarray glaasjes gespot. Deze microarrays werden gebruikt om de genexpressie in 
petunia bloemblaadjes op twee verschillende tijdstippen met elkaar te vergelijken. De 
genexpressie om drie uur ’s middags werd vergeleken met die van 9 uur ’s ochtends. Er zijn 
echter veel klokgenen die ritmisch tot expressie komen, maar niets met geur te maken 
hebben, deze zouden met deze aanpak ook als kandidaat kunnen opkomen. Om deze weg te 
kunnen strepen werd ook een vergelijking gemaakt met een petunia soort met weinig 
geurproductie, geoogst op hetzelfde tijdstip.  
 
De genen waarvan de expressie correleerde met geurproductie waren in twee groepen te 
ordenen. De eerste groep genen (DAHPS, EPSPS, CM en PAL1 en 2) is betrokken bij de 
productie van phenylpropanoiden. Phenylpropanoiden zijn afkomstig uit de shikimaatroute, 
een biochemische route die complexe stoffen maakt uit eenvoudige bouwstenen. De 
producten van twee genen (DAHPS en EPSPS) spelen een rol in deze shikimaatroute. 
Verder werden er nog drie genen (CM, PAL1 en 2) gevonden die coderen voor eiwitten die 
betrokken zijn bij de verbinding tussen de shikimaat route en de phenylpropanoid 
biosynthese. De verhoogde expressie van deze genen leidt er toe dat er, op het moment dat 
de geur aanvangt, genoeg bouwstenen zijn voor de biosynthese van vluchtige benzenoiden. 
De andere groep genen die een verhoogde expressie vertoonde op het moment van 
geurproductie, codeert allemaal voor eiwitten (SAMS, SAHC hydrolase, Methionine 
synthase, SHM1 en 4), die betrokken zijn bij de biosynthese van een methyldonor die nodig 
is om benzenoid moleculen vluchtig te maken. Zo wordt een van de belangrijkste 
componenten van de geur van petunia Mitchell, methyl benzoaat, gevormd door een 
verestering van benzoëzuur. Er werden verder nog enkele genen gevonden coderend voor 
eiwitten die mogelijk betrokken zijn bij de laatste stappen in de benzenoid biosynthese 
route (3-KAT, CoA- synthase). Verdere studies naar de enzymatische activiteit van deze 
eiwitten zouden deze functie kunnen bevestigen.  
 
Een van de meest veelbelovende kandidaten die naar voren kwam was een transcriptie 
factor van het R2R3-MYB type. Deze transcriptie factor leek betrokken te zijn bij de 
regulatie van de benzenoid biosynthese route in bloemen, en werd daarom ODORANT1 
(ODO1) genoemd. Het ritme van ODO1 expressie correleert met de emissie van de 
benzenoiden, en de expressie is ook enkel waar te nemen in de bloemblaadjes waar de geur 
geproduceerd wordt. Met behulp van transgene planten waarin de expressie van het ODO1 
gen was stilgelegd werd de rol van ODO1 in de benzenoid biosynthese route bevestigd. In 
alle lijnen met verminderde ODO1 expressie werden minder benzenoiden geëmitteerd door 
de bloemen (zie hoofdstuk 4, figuur 5). Verder bleken de genen waarvan de expressie 
correleerde met productie van vluchtige benzenoiden lager tot expressie te komen in deze 
transgene lijnen (zie Hoofdstuk 4, figuur 6). De promotor van een van de genen betrokken 
bij de biosynthese van de bouwstenen (EPSPS) werd specifiek geactiveerd door ODO1, 
waarmee een directe activatie werd aangetoond.  
 
Omdat geur en kleur beide gesynthetiseerd worden vanuit dezelfde 
phenylpropanoidbouwstenen, zou het kunnen dat niet alleen geur maar ook de kleur van 
bloemen zonder ODO1 expressie verminderd was. De bloemblaadjes van petunia Mitchell 
zijn echter wit, dus een vermindering was niet te zien. Om dit te onderzoeken werden 
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kruisingen gemaakt van een petunia met paarse bloemen met petunia Mitchell, alsmede met 
de lijnen met verminderde ODO1 expressie. Het nageslacht van beide kruisingen vormt 
bloemen met dezelfde roze kleur (zie Hoofdstuk 4, figuur 10), terwijl de geurproductie 
lager was in de kruisingen met de lijnen met verminderde ODO1 expressie. Verlies aan 
geur heeft dus geen invloed op de kleur! Dit kan worden verklaard doordat de biosynthese 
van kleur en geur is gescheiden in de ontwikkeling van de bloem. De biosynthese van kleur 
vindt plaats tijdens de vroege ontwikkelingsstadia van de bloem, en deze stopt al als de 
geurbiosynthese aanvangt. De activiteit van ODO1 levert enkel de bouwstenen voor de 
geurproductie, en hun productie wordt waarschijnlijk op een andere manier gereguleerd 
voor de kleurproductie.  
 
Tot slot werd met behulp van transgene ODO1 overexpressie lijnen gepoogd om de 
geurproductie te verhogen in petunia Mitchell. De transgene lijnen hadden echter geen 
significant vermeerderde ODO1 expressie. Metingen aan bloemen van deze lijnen wezen 
uit dat er in sommige gevallen een kleine vermeerdering van sommige vluchtige 
benzenoiden te zien was. Deze experimenten zullen echter herhaald moeten worden. De 
ontdekking van ODO1 zorgt voor vele mogelijke onderzoekslijnen voor de toekomst. Gaat 
ODO1 interacties aan met andere transcriptiefactoren in de cel, en zo ja welke? Is het 
mogelijk om de geur van de bloemen petunia of andere plantensoorten te veranderen? Kan 
deze ontdekking ook in andere planten gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
smaakverbetering?  


