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Samenvatting 

Vacuolaire verzuring: 

mechanisme, regulatie en functie in petunia bloemen 

 

De pigmentatie van bloemen is een essentiele factor voor de aantrekking van specifieke 

diersoorten (bijen, vlinders, vogels) die bestuiving en daarmee reproduktie bevorderen. In 

de het overgrote deel van plantensoorten behoren de pigmenten die de bloem kleuren tot 

anthocyanen. Anthocyanen worden gesynthetiseerd van algemene flavonoiden 

(dihyrdoflavonolen) middels een korte synthese route en vervolgens opgeslagen in de 

vacuole. De kleur van bloemen wordt bepaald door verschillende factoren, zoals (i) 

modificatie van de anthocyanen door o.a. hydroxylering, methyleeing, glycosylerieng, 

acylering. (ii) ophoping van co-pigmenten en metaalionen in de vacuole en (iii) de 

zuurgraad (pH) van de vacuole. Omdat anthocyanen fungeren als natuurlijke pH indicator, 

zijn bloemen met een lage vacuolaire pH rood en die met een hoge pH (bijna neutrale) 

blauw.  

In planten zijn drie verschillende klassen van pompen bekend die protonen (H
+
) 

transporteren over membranen. Vacuolaire H
+
-ATPase (v-ATPase) komen zijn grote 

complexen die bestaane uit meer dan 25 subuntits, en gebruiken ATP als energie bron. V-

ATPases komen voor in schimmels, dieren en planten en bevinden zich, met uitzondering 

van enkele celtypes in zoogdieren, in interne membranen. In plantencellen komen in interne 

membrane ook H
+
 pyrofosfatase (PPase) voor. H

+
-PPase bestaan uit een enkel eiwit en 

gebruiken pyrofosfaat als energie bron. P-ATPases zijn een grote familie van pompen die 

voorkomen in plant, dier en schimmels en pompen een verscheidenheid van ionen. Een 

subklasse van P-ATPase, welke alleen in planten en schimels wordt gevonden pompt 

protonen. Er wordt gedacht dat deze eiwitten (P3A-type ATPases) niet voorkomen in interne 

membranen maar exclusief gelokaliseerd zijn in de plasmamembraan.  

Proton pompen bouwen een electro-chemisch gradient op over de membraan, welke 

vervolgens wordt gebruikt als energiebron door sym- en anti-porters om ionen te 

transporteren. Mutaties in PPases of v-ATPases sub-units zijn vaak letaal of leiden tot 

problemen in de ontwikkeling van de plant wat aangeeft dat de pH gradient over 

intracellulaire membranen erg belangrijk is. Onderzoek naar proton pompen is hierdoor 
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beperkt tot biochemische en electrofysische methoden. In petunia zijn zeven mutanten (ph1 

tot ph7) gevonden die slecht in staat zijn om hun vacuolen te verzuren. Deze mutanten 

ondergaan een normale ontwikkeling maar, als gevolg van de mutaties, hebben de bloemen 

een blauwe kleur in vergelijking met de wild type planten. Uit analyse van de anthocyanen 

(hoeveelheid en type) blijkt dat ze gelijk zijn aan die van wild type bloemen, wat aantoont 

dat de mutaties alleen invloed heeft op de pH van de vacuolen. De eiwitten 

ANTHOCYANIN 1 (AN1), AN2 en AN11 activeren behalve genen betrokken bij de 

synthese van anthocyanen een additionele set van genen betrokken bij een vacuolaire 

verzurings route. Dit was in eerste instantie niet opgemerkt omdat an mutanten geen 

anthocyanen hebben en daardoor de pH shift niet zichtbaar was. Het bloemextract van an 

mutanten, daarintegen, gaf een hogere pH waarde dan die van de wild type bloemen, wat 

aangaf dat deze eiwitten ook betrokken zijn bij de regulatie van de vacuolaire pH. 

Het doel van dit project was om het moleculaire mechanisme van de vacuolaire verzuring te 

begrijpen door een moleculaire analyse van deze PH genen. 

Hoofdstuk 1 bespreekt de huidige kennis van de anthocyanin synthese in verschillende 

planten en vergelijkt dit met de regulatie van andere ongerelateerde processen zoals: de 

vorming van wortelharen en bladharen (trichomen), mucilage productie in zaadhuid en de 

kleuring van de zaadhuid in Arabidopsis. In al deze processen is een vergelijkbaar 

eiwitcomplex betrokken die bestaat uit bHLH, WD40 en MYB transcriptie factoren, wat 

suggereert dat deze processen mechanistisch en evolutionair verwant zijn. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de klonering en moleculaire analyse van het PH4 gen. We hebben 

PH4 twee keer in onafhankelijke methoden gekloneerd: 1) via transposon mutanten en 2) 

via een yeast two-hybrid screen waaruit blijkt dat PH4 bindt aan AN1. Het bloemextract 

van ph4 mutanten hebben een verhoogde pH (pH ~6.0) en de bloemen zijn blauw 

vergeleken met de wild type (pH ~5.3) bloemen wat aangeeft dat PH4 betrokken is bij de 

verzuring van de vacuole. De resultaten in dit hoofdstuk laten zien dat AN1 twee 

afzonderlijke processen reguleert door te binden aan verschillende MYB eiwitten. Interactie 

met AN2 resulteert in anthocyaansynthese terwijl binding aan PH4 zorgt voor activatie van 

genen in de vacuolaire verzurings route. Mutaties in PH4 lijken ook een ander proces 

(genoemd “fading”) te activeren wat er voor zorgt dat bloemen hun kleur verliezen als de 

bloemen verouderen. Er is weinig bekend over fading maar het is alleen te zien in bloemen 
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met 1) een hoge vacuolaire pH 2) een specifiek anthocyaan samenstelling en 3) de 

aanwezigheid van het dominante fading locus.  

Hoofdstuk 3 beschrijft de klonering van PH3 via transposon-tagging. PH3 codeert voor 

een WRKY transcriptiefactor die hoge homologie heeft met TTG2 uit Arabidopsis. TTG2 

is betrokken bij verschillende processen zoals trichoomontwikkeling, mucilage productie en 

pro-anthocyaan productie in de zaadhuid. Door moleculaire analyse van PH3 in 

verschillende ph en an mutanten weten we dat de expressie PH3 gereguleerd wordt door 

AN1, AN11 en PH4. Dit komt overeen met de regulatie van TTG2 (expressie van TTG2 

wordt gereguleerd door TTG1/GL3/EGL3 en GL1). Door deze gelijkenis vroegen we ons af 

of PH3 en TTG2 dezelfde functie hebben in petunia en Arabidopsis. De resultaten van het 

“gene-swap”experiment, waar we 35S:TTG2 in ph3 mutanten transformeerden, tonen aan 

dat TTG2 de functie van PH3 kan overnemen.  

Hoofdstuk 4 beschrijft de identificatie van een set AN1/PH3/PH4 target genen door middel 

van “mRNA profiling” gevonden, met als doel structurele eiwitten van de vacuolaire pH 

route te isoleren. In totaal hebben we 23 genen gevonden waavan de mRNA expressie 

wordt geactiveerd door AN1, PH3 en PH4 maar niet door PH2 en PH5. Hieruit kunnen we 

concluderen dat een verhoogde vacuolaire pH niet een aanleiding is tot verminderde mRNA 

hoeveelheid. Om te testen of deze genen daadwerkelijk betrokken zijn bij de verzuring van 

de vacuole, hebben we RNAi constructen gemaakt om de endogene transcripten in wild 

type planten te reduceren. Tot nu toe resulteerde dit voor twee genen (MACF55 en 

MAC9F1) in blauwe bloemen met een hogere pH van de bloemextract wat aantoont dat 

deze twee genen nodig zijn voor de verzuring van de vacuole. MACF55 heeft grote 

homologie met proton pomp P3A–ATPases en MAC9F1 met onbekende eiwitten uit 

Arabidopsis, rijst en tomaat. De expressie van MACF55 en MAC9F1 wordt direct door 

AN1 geactiveerd, zonder dat er tussen eiwitten bij betrokken zijn, zoals is aangetoond in 

planten die een 35S:AN1-GR construct tot expressie brengen. Omdat de meeste van de 

geisoleerde genen geen overeenkomsten vertonen met bekende genen uit andere soorten, is 

vervolg onderzoek noodzakelijk om de exacte functie van deze genen in de verzuring van 

de vacuole, te bepalen.  

In Hoofdstuk 5 laten we dat MACF55 mRNA, welke was geidentificeerd via mRNA 

profiling (Hoofdstuk 4), gecodeerd wordt door het genetische gedefinieerde gen PH5. PH5 

codeert voor een P3A–ATPase. P3A–ATPases worden gezien als “motor van de cel” omdat 



Samenvatting 

 134 

ze een electrochemische gradient over de plasma membraan creëren wat weer gebruikt 

wordt door andere pompen om o.a. ionen in de cel te transporteren. Het PH5-GFP fusie 

eiwit localiseert op de vacuolaire membraan wat duidt op een nieuwe functie van P3A–

ATPases. Omdat PH5 codeert voor een protonpomp en omdat alle ph mutanten en ph/an 

dubbel mutanten dezelfde vacuolaire pH shift vertonen, denken we dat PH5 het eiwit is dat 

de vacuole verzuurt. In het experiment, waarin we een 35S:PH5 construct in verschillende 

mutanten hebben geintroduceerd, laat zien dat alleen ph5 (en niet an1, ph3 of ph4 

mutanten) gecomplementeerd worden door dit transgen. Dit suggereert dat AN1, PH4 en 

PH3 andere genen induceren die nodig zijn om PH5 te activeren. PH5 is het eerste eiwit 

van de P3A–ATPase familie die niet op de plasma membraan te vinden is. Samengevat zijn 

al onze resultaten het begin om het mechanisme van vacuolaire verzuring, in bloemen, te 

begrijp


