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Nederlandse samenvatting 

 

Celmembranen zijn opgebouwd uit verschillende soorten phospholipiden. Het 

grootste deel hiervan heeft een structurele rol en hun relatieve hoeveelheden zijn 

relatief constant. Een klein deel kan echter snel in aantal toenemen als gevolg van 

de activiteit van enzymen die het ene phospholipide om kunnen zetten in een ander. 

In zoogdiercellen is dit fenomeen uitgebreid onderzocht en deze phospholipiden 

blijken een rol te spelen in signaal transductie processen waarbij informatie van 

buiten de cel wordt vertaald in een adequate cellulaire reactie.  

 

Ook voor planten is het reageren op externe prikkels essentieel. Biotische en 

abiotische bedreigingen zoals infectie en verzilting liggen constant op de loer en als 

een plant zich hier niet tegen verdedigt, zal zijn groei en reproductie in gevaar 

komen. Wanneer planten worden blootgesteld aan overmatig zout of 

ziekteverwekkers leidt dit tot een complexe reactie op cellulair niveau. Eén van de 

veranderingen die optreedt is de verhoogde aanmaak van bepaalde phospholipiden, 

waaronder phosphatidylzuur (phosphatidic acid (PA) in het Engels). Deze 

observatie suggereert dat PA belangrijk is voor de plant om te reageren op de 

veranderende omstandigheden. 

 

Omdat onze maatschappij volledig afhankelijk is van de opbrengst van gewassen, is 

een begrip van de mechanismen die een plant gebruikt om zich te verdedigen tegen 

bedreigingen onontbeerlijk. Veel gewassen lenen zich echter slecht voor 

wetenschappelijk onderzoek. Om deze reden wordt er veel onderzoek gedaan aan de 

modelplant Arabidopsis thaliana, ofwel de Zandraket. Bevindingen met 

Arabidopsis kunnen later worden geëxtrapoleerd naar, en gevalideerd in relevante 

gewassen. De keuze voor Arabidopsis komt voort uit een aantal eigenschappen die 

deze plant extreem aantrekkelijk maken voor wetenschappelijk onderzoek, namelijk 

een korte generatietijd, eenvoudig te kruisen, een relatief klein genoom waarvan 

inmiddels de volledige basenvolgorde (sequentie) bekend is en bovenal het voordeel 

dat m.b.v. de bacterie Agrobacterium tumefaciens, DNA sequenties naar keuze (T-

DNA’s) kunnen worden geïntegreerd in het genoom van Arabidopsis, alhoewel de 

precieze locatie van de insertie helaas niet beïnvloed kan worden en dus willekeurig 

is. Genoemde eigenschappen hebben geleid tot grootschalige mutagenese van 

Arabidopsis, waarbij een groot aantal onafhankelijke planten een T-DNA insertie 

op een willekeurig locatie in hun genoom heeft geïntegreerd. Wanneer een 

gensequentie is onderbroken door een T-DNA insertie, dan is meestal de functie 

van dat gen verstoord, omdat er geen (volledig) eiwit meer geproduceerd kan 

worden. Door m.b.v. de genoomsequentie de precieze locatie van de T-DNA’s in al 

deze mutanten te bepalen en hun zaad te bewaren is er een T-DNA insertie-bank 

ontwikkeld waar elke onderzoeker voor bijna elk gen een  insertie lijn kan bestellen. 

Bovengenoemde achtergrondinformatie wordt beschreven in hoofdstuk 1. 
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Mijn onderzoek spitste zich toe op phospholipide signalering in planten en de vraag 

hoe belangrijk dit is voor de plant om zich aan te passen aan stressvolle condities. 

Om deze vraag te beantwoorden heb ik T-DNA insertie lijnen bestudeerd, waarbij 

genen die coderen voor enzymen die de phospholipiden produceren, waren 

onderbroken door een T-DNA insertie. Specifiek richtte mijn onderzoek zich op de 

genfamilies die coderen voor de enzymen phospholipase C (PLC; 9 genen) 

diacylglycerol kinase (DGK; 7 genen) en phospholipase D (PLD; 12 genen). Door 

de reactie van de mutanten op situaties, waarvan we weten dat ze de verhoogde 

aanmaak van phospholipiden tot gevolg hebben, te vergelijken met de 

ongemuteerde (wild-type) plant konden we een uitspraak doen over de functie van 

deze genen (en dus de eiwitten waarvoor ze coderen) in de aanpassing aan 

genoemde omstandigheden. 

 

De omstandigheden waaraan wij onze mutanten hebben blootgesteld waren 

verhoogde zoutconcentratie (verzilting) en infectie met de bacterie Pseudomonas 

syringae. P. syringae heeft het vermogen om Arabidopsis ziek te maken, maar 

Arabidopsis heeft allerlei afweermechanismen om zich hier tegen te verdedigen. 

Essentieel hiervoor is een snelle herkenning van de bacterie. Er zijn verschillende P. 

syringae stammen waarvan sommigen in staat zijn om de afweermechanismen van 

de plant voldoende te onderdrukken en dus tot ziekte leiden, ofwel virulent zijn. 

Deze pogingen van Pseudomonas om de afweer te onderdrukken kunnen op hun 

beurt ook weer door de plant herkend worden. Activatie van deze tweede 

verdedigingslinie leidt tot een zeer sterke afweerreactie. Deze reactie kan zo sterk 

zijn dat het plantenweefsel plaatselijk afsterft (in het Engels hypersensitive 

response, HR). De bacterie wordt in dit geval avirulent genoemd. Bij zowel de 

reactie op virulente als avirulente Pseudomonas is de verhoogde aanmaak van PA 

waargenomen. 

 

In hoofdstuk 2 wordt een mutant beschreven met een T-DNA insertie in het DGK5 

gen dat verhoogd gevoelig is voor virulente Pseudomonas. Normaalgesproken leidt 

infectie met Pseudomonas tot een verhoogde expressie van genen betrokken bij de 

afweer, waaronder PR1. Essentieel hiervoor is de aanmaak en het reageren op het 

hormoon salicylzuur (SA). Wij vonden dat de dgk5 mutant niet meer in staat was 

PR1 tot expressie te brengen na infectie met Pseudomonas. Om te onderzoeken of 

dgk5 nog goed kon reageren op SA hebben we wild type en dgk5 planten behandeld 

met SA en PR1 expressie gemeten. In wild-type leidde SA behandeling tot PR1 

expressie, maar niet in dgk5, wat suggereert dat DGK5 een rol speelt bij het 

reageren op dit belangrijke hormoon. 
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In hoofdstuk 3 werd de rol van twee PLD genen onderzocht in de reactie op 

avirulente Pseudomonas. Eerder is laten zien dat wanneer een bepaald 

Pseudomonas eiwit (AvrRpm1) in de plant tot expressie worden gebracht dit alleen 

al genoeg is om de afweer-reactie uit te lokken. Ook werd hierbij de productie van 

PA gemeten wat waarschijnlijk afkomstig was van PLD activiteit. Om te 

onderzoeken of deze twee PLD genen bijdragen aan een effectieve afweer werden 

T-DNA insertie lijnen getest op hun reactie na infectie met avirulente Pseudomonas. 

Lijnen met een T-DNA insertie in het PLD�1 of het PLD� gen ontwikkelde een 

minder heftige HR na infectie met avirulente Pseudomonas. De groei van 

Pseudomonas in de plant werd echter nog steeds effectief geremd, wat aangeeft dat 

de afweer niet verstoord was. Omdat we vermoedden dat PLD�1 en PLD� 

misschien elkaars functie konden overnemen werden beide T-DNA insertie lijnen 

gekruist en een dubbelmutant geïsoleerd waarin beide genen waren onderbroken 

door een T-DNA insertie. Deze dubbelmutant bleek wel verstoord te zijn in de 

afweer tegen avirulente Pseudomonas, wat aangeeft dat beide PLD genen betrokken 

zijn bij de afweer en overlappende functies hebben (redundant zijn). Om een beter 

beeld te krijgen van de rol van PA bij deze reactie brachten we het AvrRpm1 eiwit 

tot expressie in een pld� mutant waarna we de aanmaak van PA hebben bepaald. 

Zoals verwacht maakte de mutant minder PA, wat bewijst dat PLD� daadwerkelijk 

betrokken is bij de vorming van PA in reactie op AvrRpm1 herkenning. Verder 

suggereert dit dat de vorming van PA inderdaad belangrijk is voor een effectieve 

afweer. 

 

In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar het effect van verhoogde zoutconcentratie 

op de wortelgroei van PLC insertie lijnen. Van de 9 PLC genen hadden we voor 7 

de beschikking over bruikbare T-DNA insertie lijnen, maar geen van deze toonde 

een verhoogde gevoeligheid voor de negatieve effecten van zout op de wortelgroei. 

Omdat we verwachtten dat de PLC genen misschien redundant waren, wilden we de 

insertie lijnen met elkaar kruisen. Voor sommigen was dit echter niet haalbaar 

omdat de genen te dicht bij elkaar lagen op het chromosoom en dus de kans op 

recombinatie tussen deze genen te klein was. Daarom hebben we uiteindelijk lijnen 

met inserties in 3 verschillende PLC genen met elkaar gekruist om twee- en 

drievoudige mutanten te maken. Bij het testen van de wortelgroei van deze 

mutanten bleek de drievoudige mutant al minder te groeien onder de controle-

situatie (dus zonder toegevoegd zout) wat aangeeft dat de drie PLC genen 

belangrijk zijn voor normale wortelgroei. De gevoeligheid voor zout was echter niet 

toe genomen. We konden dus geen bewijs vinden voor een bijdrage van PLC genen 

aan zouttolerantie. 
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In hoofdstuk 5 wordt een onverwacht phenotype beschreven van een PLC3 T-DNA 

insertielijn. Deze bleek namelijk minder zijwortels te maken dan wild-type. De 

aanmaak van zijwortels wordt gereguleerd door het plantenhormoon auxine. Om te 

testen of de plc3 mutant misschien minder goed kan reageren op auxine hebben we 

de zaailingen behandeld met verschillende synthetische auxines. Dit waren NAA, 

wat ongehinderd over celmembranen kan diffunderen, en 2,4-D wat alleen door de 

cel kan worden opgenomen door specifieke auxine influx pompen in de 

celmembraan. De vorming van zijwortels was volledig hersteld in de plc3 mutant na 

behandeling met NAA, wat aangeeft dat de plc3 mutant niet verstoord is in het 

vermogen te reageren op auxine. Behandeling met 2,4-D veroorzaakte een 

verhoogde vorming van zijwortels in wild type maar dit effect was veel kleiner in 

de plc3 mutant, wat suggereert dat de mutant verstoord is in zijn vermogen om 

auxine de cel in te transporteren. Om meer inzicht te krijgen in de functie van PLC3 

hebben we gekeken waar het precies tot expressie komt. PLC3 bleek zeer specifiek 

tot expressie te komen in het phloem, vaatweefsel dat stoffen transporteert van 

bladweefsel richting de wortels. Omdat auxine geproduceerd wordt in het blad en 

vervolgens door het phloem naar de wortels wordt vervoerd alwaar het een 

specifieke cellaag aanzet tot delen en het vormen van een zijwortel, was dit 

consistent met onze hypothese dat PLC3 belangrijk is voor de cellulaire opname 

van auxine. Als dit het geval is, dan zouden in de cellen die PLC3 tot expressie 

brengen ook de auxine influx pompen tot expressie moeten komen, wat inderdaad 

zo bleek te zijn. Deze resultaten brengen ons tot een model waarin phospholipiden 

die gevormd worden door PLC3 de functie van auxine influx pompen beïnvloeden.  

 

 

 

 

 

 

 


