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Samenvatting 
Onderzoek naar hoe planten reageren op abiotische stress richt zich met name op de 
talrijke fysiologische, cellulaire en moleculaire aanpassingen in de plant. Bij deze 
aanpassingen aan verschillende stress stimuli, spelen diverse signaaltransductie routes die 
talrijke biochemische en moleculair genetische mechanismen onderling verbinden, een 
belangrijke rol. Eén schakel in planten signaaltransductie routes die van groot belang is 
voor de overleving van cellen gedurende abiotische stress, is de binding van 14-3-3 
eiwitten aan specifieke, zogenaamde, target eiwitten. Het onderzoek dat in dit proefschrift 
wordt beschreven richt zich met name op de rol van Arabidopsis 14-3-3 eiwitten in suiker 
metabolisme (Hoofdstuk 3), ijzer homeostase (Hoofdstuk 4) en in adaptatie mechanismen 
bij zout stress (Hoofdstuk 2 & 5). 
De rol van 14-3-3 eiwitten in de regulatie van ionentransporters in planten is in de 
afgelopen jaren duidelijk geworden. Zo zijn de zeer belangrijke Na+-transporter SOS1 en 
het K+-kanaal KAT1 geïdentificeerd als 14-3-3 interactie partners. In Hoofdstuk 2 tonen 
we aan dat er een onderlinge relatie bestaat tussen het K+-kanaal GORK, 
calcium-afhankelijke kinases (CDPKs) en 14-3-3 eiwitten. Met behulp van een semi in 
vivo pull-down experiment met recombinant GORK C-terminus (GORK-C) als aas, tonen 
we aan dat endogeen 14-3-3 LAMBDA, PHI en NU binden aan dit GORK construct, wat 
er op duidt dat deze eiwitten in 1 complex voorkomen. Echter, een experiment waarmee 
een directe 1-op-1 interactie aangetoond kan worden (yeast two-hybrid) liet geen directe 
interactie tussen de GORK-C en 14-3-3 zien. Aangezien de pull-down van 14-3-3 
afhankelijk was van fosforylering, hebben we met massa-spectrometrie bepaald welke 
GORK-C aminozuren door twee kinases, CPK21 en PKA, worden gefosforyleerd. 
Daarnaast hebben we ook aangetoond dat 14-3-3 een interactie aangaat met verschillende 
CPKs, waarbij CPK21 en CPK23 verhoogde activiteit laten zien door binding met 14-3-3. 
De activiteit van twee andere CPKs, CPK3 en CPK6, werd niet door 14-3-3 interactie 
beïnvloed. Tot slot hebben we met behulp van de niet-invasieve vibrating probe techniek, 
zout-stress geïnduceerde veranderingen in ionen fluxen van kalium (K+) en protonen (H+) 
gemeten in wortels van wild-type (Wt) planten en in een aantal mutanten: gork, cpk21, 
aha2 en 14-3-3 single mutanten. De metingen laten zien dat twee 14-3-3 single mutanten 
(phi en chi), een zout-geinduceerde K+-flux laten zien die overeenkomt met die van de 
gork mutant: een lagere K+-flux bij zout stress. Dit is een aanwijzing dat in planta 14-3-3 
eiwitten een rol spelen bij de regulatie van het GORK kanaal onder zout-stress, hetzij 
direct door interactie met GORK (al hebben we dat hier niet kunnen aantonen) hetzij 
indirect via binding aan en regulatie van CPKs.     
14-3-3 eiwitten zijn belangrijk als regulatoren van suiker metabolisme, door o.a. het 
reguleren van sucrose fosfaat synthase (SPS) en zetmeel synthase (SS). In Hoofdstuk 3 
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voegen we de regulatie van het cytoplasmatische invertase enzym, CINV1, toe aan de 
kaart van 14-3-3 gereguleerde processen. Met behulp van de yeast-two-hybrid assay en 
anisotropie metingen met het fosfo-Ser547 peptide van CINV1, laten we zien dat 14-3-3 
bindt aan CINV1 op het aminozuur motief rondom Ser547 op de uiterste tip van de 
C-terminus en dat Ser547 gefosforyleerd wordt door twee calcium-afhankelijke kinase, 
CPK3 en CPK21. In aanwezigheid van ATP en CPK3 nam de invertase activiteit van 
CINV1 sterk toe als ook het 14-3-3 eiwit werd toegevoegd, wat er op duidt dat 14-3-3 
binding de invertase activiteit stimuleert. Deze conclusie wordt versterkt door metingen 
van de invertase activiteit alsmede ook de hexose concentraties (glucose en fructose) in 
wortels van een vier-voudige 14-3-3 knock-out mutant, qKO, (kappa/lambda/phi/chi; 
klpc), die sterk gereduceerd waren. In planta metingen laten zien dat dit mechanisme van 
invertase regulatie wordt aangestuurd door licht, wat een ander voorbeeld is van een rol 
van 14-3-3 eiwitten in het effectueren van licht/donker signalering (naast de meer 
bekende rol bij regulatie van nitraat reductase en de plasma membraan ATPase o.i.v. licht). 

-3-3 eiwitten in de 
licht-afhankelijk sucrose omzetting in Arabidopsis.   
Onlangs heeft men ook aangetoond dat één specifieke 14-3-3 isovorm, 14-3-3OMICRON, 
een rol speelt bij de Fe homeostase in planten die Fe-tekort hebben. In Hoofdstuk 4 
combineren we groei-analyse, analyse van het Fe-gehalte, gen expressie en kwantitatieve 
analyse van eiwitten die aan 14-3-3 binden (14-3-3 interactomics) in Wt planten en drie 
qKO 14-3-3 mutanten (klpc, klun and unpc) om de rol van deze 14-3-3 eiwitten aan te 
tonen bij het aanpassingsproces aan Fe-tekort. Een aantal mutanten reageerden anders dan 
Wt op ijzer tekort ten aanzien van biomassa productie en Fe gehalte. Mutanten die de kl 
mutatie combineerden met un (klun) of pc (klpc) mutaties hadden hogere Fe gehaltes dan 
Wt planten bij laag extern Fe, terwijl dit fenotype afwezig was in de mutant die un met pc 
mutaties combineert (unpc). Het is bekend dat één 14-3-3 isovorm (OMICRON) van 
belang is voor de expressie van genen die betrokken zijn bij het gehele Fe opname proces. 
Daarom hebben we de expressie van dit 14-3-3 gen en een aantal Fe-acquisitie genen FIT, 
FRO2, IRT1 en AHA2 gemeten als reactie op Fe-tekort. In de klun mutant was de 
expressie van al deze genen hoger dan in de Wt plant en deze verhoogde expressie 
correleerde met de sterkere accumulatie van Fe in de wortels van deze mutant. Om een 
beter inzicht te krijgen in het effect van Fe tekort op het gehele 14-3-3 interactoom van de 
wortels, hebben we een pull-down experiment gedaan met vier His-gelabelde 14-3-3 
eiwitten, KAPPA, LAMBDA, NU and UPSILON, gekoppeld aan magnetische bolletjes. 
Zo hebben we in totaal 117 interacterende eiwitten geïdentificeerd in Wt wortels, waarvan 
20 al waren geïdentificeerd en/of gevalideerd in eerdere studies, zoals EIF4A, V-ATPase, 
CINV1 en CPK3. Door gebruik te maken van de kwantitatieve affiniteits-zuivering 
massa-spectrometrie technique (qAP-MS), konden we aantonen dat het onthouden van Fe 



Samenvatting 

170 

aan wortels gedurende 24 uur resulteert in een differentiële interactie (meer dan wel 
minder interactie) van 27 eiwitten met 14-3-3. Wat de functie betreft, spelen vele van deze 
eiwitten, waarvan de interactie met 14-3-3 eiwitten verandert onder invloed van Fe-tekort, 
een rol in de glycolyse en citroenzuur cyclus, in ATP-synthese (als onderdeel van de 
FoF1-synthase) en in de cysteine/methionine synthese. De vergelijking van het 14-3-3 
interactoom in wortels van de klun mutant met die in Wt wortels (bij voldoende Fe in het 
medium), liet een verschil in binding van ruim 30 eiwitten zien: sommige waren alleen 
aanwezig in klun of in Wt wortels en van de 20 gemeenschappelijke eiwitten waren 17 
eiwitten kwantitatief meer aanwezig in de pull-down van de  klun mutant. De conclusie 
van deze studie is dat ook 14-3-3 eiwitten uit de non-epsilon groep een duidelijke functie 
hebben bij de adaptie aan Fe tekort. De identificatie van de talrijke nieuwe 14-3-3 targets 
die op Fe-tekort reageren, vraagt om verder inzicht in de functionele consequenties van 
14-3-3 interactie. 
In Hoofdstuk 5 hebben we de rol van 14-3-3 eiwitten in een andere abiotische stress 
situatie bestudeerd, namelijk zoutstress. Om de rol van specifieke 14-3-3 isovormen in 
zoutstress adaptatie te bestuderen, hebben we de fysiologische en metabole aanpassingen 
van de 14-3-3 qKO mutanten bestudeerd. Wt en drie qKO 14-3-3 mutanten werden 
gekweekt op grond in de kas en blootgesteld aan zout. Meting van vers gewicht en 
Na+/K+ gehaltes van rozetbladeren en bloeistengel lieten duidelijke verschillen in groei en 
Na+/K+ ophoping zien tussen Wt en de mutanten, en ook tussen de mutanten onderling. 
Met name de klpc mutant hoopte duidelijk minder Na+ op in de bladeren en bloeiwijze 
dan de Wt plant. Om de reden voor dit verschil te vinden hebben we vervolgens de 
verdamping en de expressie van het HKT1 gen (codeert voor een Na+ transport eiwit) 
gemeten. De lagere Na+ gehaltes in klpc waren niet te verklaren door verschillen in 
verdamping, maar er was wel een duidelijke correlatie met een sterkere expressie van het 
HKT1 gen in de klpc mutant.    
Om verder inzicht te krijgen in hoe zout-gestuurde metabole processen onder invloed 
staan van 14-3-3 regulatie, hebben we de veranderingen in het wortel metaboloom van Wt 
en de 14-3-3 mutanten geanalyseerd na 24 uur zoutbehandeling. Met de analyse, 
uitgevoerd met GC-MS, zijn in totaal 153 metabolieten geïdentificeerd, waaronder 80 
bekende en 73 onbekende stoffen. Twee verschillende analyse methodes (PCA en HCA) 
toonden een duidelijke scheiding tussen controle en zout behandelde planten aan, binnen 
zowel de Wt als 14-3-3 mutanten. Een vergelijkende analyse van de zout-response 
verhoudingen van Wt en 14-3-3 mutanten toonde aan dat de zout geïnduceerde 
veranderingen in het metaboloom van de klpc mutant het meest verschilde van die van Wt 
planten. Met name de gehaltes aan reducerende suikers en hun gefosforyleerde vormen, 
Glucose-6P and Fructose-6P, waren lager in klpc bij zoutstress. Omdat in de klpc mutant 
ook de Na+ gehaltes lager waren dan die in Wt, blijft het de vraag in hoeverre de lagere 



Samenvatting 

171 

gehaltes aan bovengenoemde suikers de groei van klpc onder zoutstress beïnvloeden. Een 
antwoord op die vraag kan mogelijk worden verkregen door het bestuderen van de triple 
en dubbel mutanten met mutaties in de KLPC genen, als het effect op Na+ 
accumulatie/HKT1 expressie en op het metaboloom van elkaar gescheiden kunnen 
worden door isovorm specificiteit.  
Samengevat, dit proefschrift beschrijft niet eerder bekende aspecten van de functie van 
14-3-3 eiwitten in suiker metabolisme, in de regulatie van het uitwaarts-rectificerende 
GORK kanaal en bij aanpassing van de plant aan abiotische stress, te weten Fe-tekort en 
NaCl-overmaat. Door het combineren van uiteenlopende strategieën en methoden, 
waaronder fysiologische, proteomics/metabolomics en moleculair genetische technieken, 
levert dit proefschrift niet alleen nieuwe inzichten in het brede scala van functies van 
14-3-3 eiwitten in de plant, maar is ook een rijke bron van aanknopingspunten voor 
nieuwe studies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


