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De wereldpopulatie groeit, voorspeld wordt dat er in 2050 9.5 miljard mensen op 

aarde zijn. Het is een grote uitdaging om in de toekomst aan de zoetwater- en voedselbehoefte 

van deze wereldpopulatie te kunnen voldoen. Zoutlandbouw kan bijdragen aan deze uitdaging 

door de druk op conventionele landbouw, die gebruikt maakt van zoetwater, te verlagen. Om 

dit te bereiken moeten er zouttolerante gewassen worden ontwikkeld, wat op het moment nog 

erg lastig is door het gebrek aan kennis van zouttolerantiemechanismen in planten. 

Zouttolerantie is een complexe eigenschap. Dit proefschrift beschrijft een aantal mechanismen 

die bijdragen aan de zouttolerantie van zout accumulerende halofyten van het geslacht 

Salicornia. Kennis over het functioneren van zouttolerantie bij halofyten kan worden gebruikt 

bij het ontwikkelen van zouttolerante gewassen.  

 In hoofdstuk 2 werden mechanismen betrokken bij de zouttolerantie van Salicornia 

dolichostachya onderzocht. Het groeioptimum van S. dolichostachya lag op 300 mM NaCl, 

zowel in een binnen als buiten uitgevoerd groei experiment. S. dolichostachya gebruikte NaCl 

voor de osmotische adaptatie aan zout en was in staat om water te blijven opnemen over de 

hele saliniteitsreeks (50-500 mM NaCl). Dit kon geconcludeerd worden uit het feit dat de 

osmotische potentiaal van de plant bij elk zoutniveau lager (meer negatief) was dan de 

osmotische potentiaal van het buitenmilieu. We onderzochten verschillende morfologische en 

fysiologische aanpassingen aan zout bij S. dolichostachya. De succulentie liet hetzelfde 

patroon zien als de groeicurve en de transpiratie nam af in reactie op zout. Deze 

eigenschappen worden beide in verband gebracht met de regulering van de interne Na
+
 

concentratie. De glycine-betaine concentratie, het belangrijkste ‘compatibele’ organische 

osmoticum van S. dolichostachya, veranderde niet in reactie op zout. S. dolichostachya 

accumuleerde hoge concentraties Na
+ 

in zijn weefsels (meer dan 300 mM). Omdat Na
+
 

concentraties hoger dan 200 mM in het cytoplasma vermoedelijk net zo giftig zijn voor S. 

dolichostachya als voor glycofyten, kan veilig aangenomen worden dat S. dolichostachya het 

overgrote deel van het cellulaire Na
+
 in de vacuole opslaat. Daarom onderzochten we in het 

volgende hoofdstuk in meer detail de manieren van vacuolaire Na
+
 compartimentering bij 

deze soort.  



 In hoofdstuk 3 werden de verschillen in activiteit van de vacuolaire H
+
-pompen en de 

Na
+
/H

+
 antiporter van S. dolichostachya en de taxonomisch verwante glycofyt Spinacia 

oleracea vergeleken. De activiteit van het V-H
+
-ATPase, het V-H

+
-PPase en de Na

+
, K

+
/H

+
 

antiporter werd door zout verhoogd bij S. oleracea, maar werd niet door zout beïnvloed bij S. 

dolichostachya. Hoewel S. dolichostachya bij de 200 mM NaCl behandeling veel beter 

groeide dan S. oleracea, was de activiteit van de Na
+
, K

+
/H

+
 antiporter bij dit 

blootstellingsniveau niet verschillend (zie Fig. 1 Chapter 8 Summary). Deze resultaten 

suggereren dat de superieure Na
+
 vacuolaire opslagcapaciteit van S. dolichostachya, in 

vergelijking met S. oleracea, veroorzaakt kan zijn door een sterkere retentie van Na
+
 in de 

vacuole, misschien veroorzaakt door een veranderde regulatie van SV of FV Na
+
-kanalen op 

het vacuolemembraan, of door een verschil in de vloeibaarheid van dat membraan. De 

constitutief hoge activiteiten van de Na
+
/H

+
 antiporter en de H

+
-PPase reflecteren 

waarschijnlijk de ‘Na
+
 accumulatie strategie’ van S. dolichostachya, wat ook naar voren komt 

in het genexpressie experiment beschreven in hoofdstuk 4. 

 In hoofdstuk 4 wordt de expressie van kandidaatzouttolerantiegenen onderzocht. De 

orthologen van AtNHX1, AtAVP, AtVHA subunit C, AtSOS1 en AtHKT1;1 werden gecloneerd, 

en S. dolichostachya en S. oleracea werden vergeleken met betrekking tot de expressie van 

deze genen in reactie op zout. We observeerden dat S. dolichostachya een hoger basaal 

expressieniveau had van SOS1, NHX1 en VHA-subunit C in vergelijking met S. oleracea, 

maar dat de AVP expressie hoger was bij S. oleracea. HKT1 expressie kon niet worden 

gedetecteerd bij S. dolichostachya, en bij S. oleracea werd de HKT1 expressie lager in reactie 

op zout (zie Fig. 1 Chapter 8 Summary). Het verschil in SOS1 expressie tussen de twee 

soorten was ongeveer een factor tien. We beargumenteerden in dit hoofdstuk dat de hoge 

SOS1 expressie en de niet-detecteerbare HKT1 expressie in S. dolichostachya ervoor zorgen 

dat er meer Na
+
 getransporteerd wordt kon worden naar het xyleem, en minder Na

+
 vanuit het 

xyleem geresorbeerd wordt, wat tot een verhoogde translocatie van Na
+
 naar de scheut leidt. 

Het feit dat GUS expressie vanaf de korte SdSOS1 promotor alleen in volgroeide worteldelen 

waargenomen werd, maar nooit in wortelepidermiscellen en de worteltop, waar SOS1 bij A. 

thaliana gelokaliseerd is, bevestigt deze theorie. Dit laatste suggereert dat halofyten en 

glycofyten deels dezelfde genen gebruiken om zouttolerante te bewerkstelligen, maar die 

genen op geheel verschillende wijze kunnen gebruiken, door verandering van het 

weefselspecifieke expressieniveau. 

 In hoofdstuk 5 werden de verschillen in SOS1 expressie tussen S. dolichostachya en S. 

oleracea, zoals gevonden in hoofdstuk 4, meer gedetailleerd bestudeerd. Beide soorten 
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hadden twee kopieën van SOS1. Dit kon de verschillen in expressie dus niet verklaren. 

Daarom werden de veronderstelde cis-regulerende DNA elementen in de S. dolichostachya 

SOS1 promotor vergeleken met die van de A. thaliana SOS1 promoter. Omdat de ‘genome 

walking’ strategie maar 596 basenparen van de SdSOS1 promotor opleverde, werd naar 

alternatieve strategieën gezocht om deze sequentie te verkrijgen. Met behulp van ‘next 

generation sequencing’ werd het genoom van de verwante diploïde Salicornia soort, 

Salicornia brachystachya, gesequenced en gedeeltelijk geassembleerd. Deze genoom 

assembly bevatte 2372 basenparen van de SbSOS1 promotor regio. Sommige veronderstelde 

cis-regulerende DNA elementen in de AtSOS1 promotor gaven indicaties voor de 

induceerbaarheid van het AtSOS1 gen. Cis-regulerende DNA elementen met een ABRE-

variant waren in grotere aantallen aanwezig in de AtSOS1 promotor dan in de SbSOS1 

promotor. Bovendien kwam het DRE/CRT element alleen voor in de AtSOS1 promotor. De 

transcriptiefactoren AREBs en DREBs binden aan deze elementen en kunnen beide worden 

geïnduceerd door osmotische stress. Binding van deze transcriptiefactoren, mogelijk in 

combinatie met het SOS2-SOS3 complex, kan gezorgd hebben voor de geïnduceerde 

verhoging van de AtSOS1 expressie in reactie op zout, maar het kan niet verantwoordelijk zijn 

geweest voor het sterk verhoogde constitutieve expressieniveau van SdSOS1. 

 In hoofdstuk 6, de algemene discussie, werden alle bevindingen van dit proefschrift 

besproken en mogelijke onderzoeksvragen voor vervolgexperimenten geformuleerd. 

Hoofdstuk 6 werd afgesloten met het onderstrepen van het belang van de identificatie van de 

genetische eigenschappen die ten grondslag liggen aan de zouttolerantie van een selectie 

taxonomisch divergente halofyten. Dit zou een behoorlijke facilitatie voor het 

zouttolerantieonderzoek betekenen en nieuwe mogelijkheden openen voor de ontwikkeling 

van zouttolerante gewassen.  

  



 

 


