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Samenvatting 

Planten zijn in de natuur constant blootgesteld aan mogelijke ziekteverwekkers. Ze 

hebben niet de keuze om het een tijdje rustiger aan te doen of op bed fruit te gaan 

liggen eten. Ze zijn volledig aangewezen op hun fysieke ondoordringbaarheid en op 

hun afweersysteem. Gelukkig doen ze dit met verve en aanschouwt men in het veld 

meestal gezonde planten. De vraag hoe planten in staat zijn zich ziekteverwekkende 

organismen van het lijf te houden, is mede vanwege het belang in de land- en 

tuinbouw één van de grotere onderzoeksvelden binnen de plantenwetenschappen. 

Het onderzoek dat is beschreven in dit proefschrift, is gericht op één van de 

manieren waarop een plant zich kan beschermen. Dit mechanisme noemen we fysio-

specifieke resistentie, of gen-om-gen resistentie. Dit principe is gebaseerd op de 

aanwezigheid van een eiwit in het pathogeen, dat word herkend door een eiwit in de 

plant. Twee van deze plant eiwitten zijn in het hier beschreven onderzoek nader 

bestudeerd; de eiwitten I-2 and Mi-1 uit tomaat. I-2 biedt resistentie tegen de wortel 

infecterende schimmel Fusarium oxysporum, die groeit in de vaten van de plant en 

deze daardoor doet verwelken. Mi-1 biedt bescherming tegen wortelknobbelaaltjes; 

zoals de naam al aangeeft zijn dit aaltjes die zich nestelen in de wortels en daar 

gezwollen knobbels veroorzaken waaruit ze voedsel opnemen. Een groot aantal R 

(voor Resistentie) eiwitten is in de plant aanwezig en deze herkennen allemaal een 

pathogeen gerelateerd eiwit (Hoofdstuk 2). Zodra de plant via deze R eiwitten het 

gevaar bespeurt dat op de loer ligt, wordt een rigoureuze beslissing genomen. In het 

deel van de plant waarin infectie is waargenomen, plegen de cellen collectieve 

zelfmoord. Met het bewonderenswaardige doel voor ogen de rest van de plant te 

redden, kiest het R eiwit aldus de minder nobele “tactiek van de verschroeide aarde”. 

Dit zelfmoordmechanisme noemen we de overgevoeligheidsreactie, of 

Hypersensitieve Respons (HR). Ook zonder dat pathogenen in de buurt zijn, kan HR 

geactiveerd worden door specifieke mutaties te maken in het R eiwit. Een mutatie 

kan leiden tot een verkeerde regulatie van het R eiwit, waardoor deze de cel doet 

sterven zonder dat er acute dreiging is. De conformatie van een eiwit laat zich, 

simplistisch gezien, vergelijken met een kluwen touw. De resultaten die we hebben 

verkregen bleken grotendeels te verklaren te zijn door te kijken welk effect bepaalde 

mutaties uitoefenen op hoe het R eiwit “opgerold” is. Door het effect van mutaties op 

de activatiestaat te onderzoeken, hebben we aangetoond dat een geconserveerd 

stukje R eiwit sequentie (methionine-histidine-aspartaat) optreed als sensor voor de 

stimulus en deze omzet tot activatie van HR (Hoofdstuk 3). Een andere eigenschap 

van een eiwit (of een stuk touw) is dat sommige delen tegen elkaar aan liggen en 

aan elkaar gebonden zijn. Zodra zo’n binding verbroken word kan dat leiden tot het 

aannemen van een hele andere vorm. In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar 

bindingen tussen twee helften van het R eiwit Mi-1. We ontdekten dat wanneer deze 
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twee stukken apart van elkaar gesynthetiseerd worden, er genoeg bindingsplaatsen 

zijn om ze fysiek met elkaar te laten interacteren. In veel gevallen leidde dit tot 

reconstitutie van een actief R eiwit, dat haar functies (zoals HR stimuleren) nog kon 

verrichten (Hoofdstuk 4). Hoewel het R eiwit de belangrijkste rol speelt in dit type 

resistentie, kan het dit klusje niet in zijn eentje klaren. Het eiwit is ingebed in een 

complex van meerdere eiwitten die tezamen één of enkele functies uitoefenen in de 

cel. Van een klein aantal eiwitten is bekend dat deze nodig zijn om te zorgen dat het 

R eiwit stabiel blijft, en de juiste vouwing blijft aannemen. Deze eiwitten noemen we 

chaperones. In hoofdstuk 5 beschrijven we hoe we een nieuw eiwit hebben 

gevonden, genaamd RSI2, dat een deel van deze rol voor zich lijkt op te eisen in het 

toezicht op, en de regulatie van het I-2 eiwit. 


