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Samenvatting 

 

Verontreiniging van bodems met zware metalen is een wereldwijd probleem. Hoge 

metaalconcentraties in de bodem kunnen het gevolg zijn van natuurlijke geochemische 

processen, of van menselijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld mijnbouw, het smelten van 

metaalertsen, of metallurgische industrie. Hoge metaal concentraties in de bodem zijn 

normaliter toxisch voor planten, en zetten als zodanig de locale plantenpopulaties onderdruk 

van de natuurlijke selectie. Dit heeft geleid tot de evolutie van ‘metaalhypertolerantie’ binnen 

een aantal plantensoorten. Deze soorten, de zogenaamde ‘metallofyten’, of althans de 

‘metallicole’ populaties van deze soorten, bezitten specifieke mechanismen, die het de plant 

mogelijk maken om hoge metaalconcentraties in de bodem, maar ook in (delen van) hun 

lichaam te tolereren. Een kleine minderheid van deze metallofyten, de zogenaamde 

‘hyperaccumulatoren’, accumuleert de metalen tot zeer hoge concentraties in het blad, terwijl 

de meerderheid, de zogenaamde ‘shoot excluders’ over een groot traject van 

bodemmetaalconcentraties relatief lage en min of meer constante metaalconcentraties in het 

blad handhaaft. De moleculaire en fysiologische basis van metaalhyperaccumulatie en 

metaalhypertolerantie is tot op heden grotendeels onbekend. Dit proefschrift probeert meer 

licht te werpen op enkele aspecten van de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen 

aan Zn/Cd hyperaccumulatie bij de ‘hyperaccumulatie-modelsoort’ Noccaea caerulescens, en 

aan hypertolerantie voor Cd, Zn en Cu bij twee metallofyten van het ‘shoot excluder type’, 

namelijk Silene vulgaris en S. paradoxa. 

Bij een andere Zn/Cd hyperaccumulator, Arabidopsis halleri, werd eerder aangetoond dat een 

(zeer) hoog expressieniveau van HMA4 een eerste vereiste is voor Zn/Cd-hyperaccumulatie 

en –hypertolerantie. Ook N. caerulescens bleek een sterk verhoogde expressie van HMA4 te 

bezitten. In hoofdstuk 2 worden verschillende NcHMA4 kopieën en hun promotors 

gekarakteriseerd via expressie in de hma2/hma4 dubbelmutant van Arabidopsis thaliana, die 

een sterk verminderd vermogen heeft om Zn van de wortel naar de spruit te transloceren. 

Expressie van NcHMA4, evenals van AtHMA4, complementeerde de dubbelmutant volledig, 

maar alleen wanneer de natuurlijke AtHMA4 promotor als promotor van het transgen gebruikt 

werd. Expressie van NcHMA4 en AtHMA4 onder de controle van elk van de geïsoleerde 

NcHMA4 promotors herstelde de gebrekkige Zn translocatie van de mutant 



slechts zeer gedeeltelijk, en verminderde de zichtbare symptomen van Zn deficientie in het 

blad niet of nauwelijks. Ook de karakteristieke complete reproductieve steriliteit van de 

mutant werd niet verholpen, in weerwil van het feit dat de NcHMA4 promotors gemiddeld 

twee maal zo actief in wortel en vijftig maal zo actief in de spruit waren dan de AtHMA4 

promotor. De weefselspecieke expressiepatronen, zoals vastgesteld door GUS expressie, 

kwamen slechts gedeeltelijk overeen. Zowel de AtHMA4 als de NcHMA4 promotors bleken 

vooral actief in de stele, maar de NcHMA4 promotors waren veel actiever dan de AtHMA4 

promotor in het meristematische deel van de worteltop en in de wortelkap. De AtHMA4 

promotor vertoonde geen detecteerbare activiteit in het blad, terwijl de NcHMA4 promotors 

een intense kleuring van de nerven, en in mindere mate ook van het bladmoes opleverden. 

Expressie van HMA4 onder een NcHMA4 promotor verhoogde de transcript concentratie van 

het door Zn deficientie geïnduceerde gen ZIP4, respectievelijk met een factor 7 en een factor 

35, t.o.v de transcript concentraties in de Athma2/hma4 dubbelmutant en ‘wildtype’. Deze 

resultaten suggereren dat expressie van HMA4 onder de controle van een NcHMA4 promotor 

de Zn deficientie in het blad van de dubbelmutant eerder verergert dan verlicht, ondanks het 

feit dat het de foliaire Zn concentratie significant verhoogt. Dit zou het gevolg kunnen zijn 

van expressie in het bladmoes, leidend tot Zn efflux vanuit de bladmesofylcellen en, in 

afwezigheid van een sterk verhoogde Zn translocatie van wortel naar spruit, tot een 

verhoogde mate van Zn deficientie. Aangezien NcHMA4 ook van nature, bij N. caerulescens, 

in hoge mate in het blad tot expressie komt, suggereert dit dat het genproduct, behalve bij de 

translocatie van Zn van wortel naar spruit, ook een rol zou kunnen spelen bij het transport 

van Zn binnen het blad, vanuit de stele, via het bladmesofyl, naar de ‘eindbestemming’, de 

grote epidermiscellen. Het relatief kleine effect van HMA4 expressie onder de NcHMA4 

promotors op de translocatie van Zn van de wortel naar de spruit in de dubbelmutant hangt 

vermoedelijk samen met een incorrecte weefselspecificiteit van het expressiepatroon binnen 

de ‘genetic background’ van A. thaliana, namelijk in de gehele worteltop in plaats van 

uitsluitend in de wortelkap, zoalshet laatste het geval is in wildtype A. thaliana, maar ook in 

N. caerulescens. 

In hoofdstuk 3 wordt de isolatie en clonering van een op AtHMA2 gelijkend gen van 

S. vulgaris en S. paradoxa beschreven, en de eventuele rol van dit gen bij Cd of Zn 

hypertolerantie onderzocht door middel van een co-segregatie analyse van segregerende F2  

  



en F3 generaties van kruisingen tussen planten uit metallicole en non-metallicole populaties. 

De transcript concentraties van zowel SvHMA2 als SpHMA2 waren ongeveer zes maal hoger 

in metallicole dan in non-metallicole planten. In de segregerende kruisingen van beide 

soorten co-segregeerde het hoge HMA2 expressieniveau met Cd hypertolerantie, maar niet 

met Zn hypertolerantie. De segregatiepatronen voor Cd and Zn tolerantie bij S. paradoxa 

waren identiek met de eerder voor S. vulgaris beschreven patronen, wijzend op mono- en 

digenetische controle van, respectievelijk, Cd en Zn hypertolerantie bij beide soorten. Deze 

resultaten suggereren dat bij beide soorten over-expressie van HMA2 het mechanisme achter 

Cd hypertolerantie is. Als dit zo is, dan vormt dit een opmerkelijk voorbeeld van 

onafhankelijke parallelle evolutie binnen verschillende soorten. De gebruikte metallicole 

populaties van S. vulgaris en S. paradoxa bezaten respectievelijk vijf en twee maal zoveel 

genomische kopieën van het HMA2 gen dan de non-metallicole populaties. Dit zou de 

verhoging van het expressieniveau in de metallicole populatie van S. vulgaris kwantitatief 

kunnen verklaren. Bij S. paradoxa speelt vermoedelijk ook een veranderde cis-regulatie een 

rol. Als het HMA2 locus zelf het segregerende Cd hypertolerantiegen is, dan moeten de 

individuele genomische kopieën van de metallicole populaties zich dicht bij elkaar op 

eenzelfde chromosoom bevinden, en samen als één enkel gen overerven, gezien de 

monogenetische segregatie van Cd hypertolerantie (zie boven). 

In hoofdstuk 4 wordt de isolatie en clonering van twee orthologen beschreven van 

AtHMA5, namelijk SvHMA5-1 en SvHMA5-2 van S. vulgaris en SpHMA5-1 van S. paradoxa, 

en de eventuele rol van deze genen bij Cu hypertolerantie onderzocht. Zowel HMA5-1 en 

HMA5-2 bleken veel hoger tot expressie te komen bij cupricole dan bij non-cupricole 

populaties van S. vulgaris. Deze verhoogde expressie bij de Cu-hypertolerante planten was 

geassocieerd met een sterke expansie van het aantal genomische kopieën van beide genen. 

Ook bij cupricole populaties van S. vulgaris waren de HMA5-1 transcript concentraties 

gemiddeld hoger dan bij non-cupricole populaties, maar er was geen verschil in het aantal 

genomische kopieën. Ook de expressie van MT2b, een voor een Cu-bindend metallothioneine 

coderend gen, was bij beide soorten significant hoger in cupricole dan in non-cupricole 

populaties. Bij beide soorten bezaten de cupricole populaties gemideld meer genomische 

kopieën van dit gen dan de non-cupricole populaties. In segregerende kruisingen tussen 

cupricole en non-cupricole S. vulgaris co-segregeerde Cu hypertolerantie met een verhoogd  

  



expressieniveau van zowel SvHMA5-1 als SvHMA5-2. Expressie van een SvHMA5-1 kopie, 

onder de controle van een SvHMA5-1 promotor van een cupricole plant, in de Cu-

hypergevoelige Athma5 mutant resulteerde in een expressieniveau in de wortel dat ongeveer 

gelijk was aan het ‘wildtype-niveau’ van AtHMA5, hetgeen suggereert dat de verhoogde 

expressie in cupricole S. vulgaris volledig toe te schrijven valt aan uitbreiding van het aantal 

genomische kopieën. Over-expressie van SvHMA5-1 in de Athma5 mutant, met behulp van de 

35S CMV promotor, resulteerde in een laag, maar significant niveau van Cu hypertolerantie. 

De resultaten suggereren dat Cu hypertolerantie een genetisch complexe eigenschap is, 

waarvoor in ieder geval een gecombineerde over-expressie van HMA5 en MT2b noodzakelijk 

lijkt. Omdat Cu hypertolerantie zowel bij S. vulgaris als S. paradoxa geassocieerd is met 

over-expressie van HMA5 en MT2b, lijkt het erop dat deze soorten min of meer identieke 

onderliggende mechanismen voor Cu hypertolerantie bezitten. Als dit zo is, dan vormt dit 

wederom een opmerkelijk voorbeeld van onafhankelijke parallelle evolutie bij verschillende 

soorten. 

Samenvattend, expressie van HMA4 onder de controle van een HMA4 promotor van 

een hyperaccumulator in A. thaliana resulteert niet in een Zn translocatie-fenotype dat in de 

buurt komt van dat van een hyperaccumulator, waarschijnlijk vanwege een incorrecte 

weefsel-specificiteit van de expressie van het transgen. De moleculaire mechanismen van Cd 

en Cu hypertolerantie in metallicole S. vulgaris en S. paradoxa lijken min of meer identiek. 

Dit suggereert dat natuurlijke selectie onder druk van metalltoxiciteit grotendeels dezelfde 

loci treft bij verschillende soorten van hetzelfde geslacht. Tot slot, verder onderzoek aan 

metaalhypertolerantie bij metallofyten van het ‘excludertype’ zou sterk gebaat zijn bij de 

beschikbaarheid van een genetisch transformeerbare modelsoort. 


