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Samenvatting 

 

Zware metalen en metalloiden zijn alomtegenwoordig als contaminanten in geïndustrialiseerde samenlevingen. De 

contaminatie van bodems wordt vooral veroorzaakt door het mijnen en smelten van de betreffende metalen. Hoge 

metaalconcentraties in de bodem zijn giftig voor planten en hebben bij een aantal soorten geleid tot de evolutie van 

‘hypertoleranties’ voor de betreffende metalen. Deze soorten worden gewoonlijk ‘metallofyten’ (= metaalplanten) 

genoemd. De fysiologische en moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan deze hypertoleranties zijn 

grotendeels onbekend. 

 Silene paradoxa en Silene vulgaris zijn geschikte soorten om metaaltolerantie te bestuderen, omdat zij beiden 

een breed spectrum van verschillend aangepaste locale populaties vertegenwoordigen, met of zonder specifieke 

hypertoleranties voor zware metalen. In dit proefschrift, “Metaaltolerantie bij Silene paradoxa L. en Silene vulgaris 

(Moench) Garcke”, werden, om de aard van deze hypertolerantiemechanismen op te helderen, metallicole (= afkomstig 

van metaalrijke bodem) en niet-metallicole populaties van S. paradoxa en S. vulgaris vergeleken.  

 De tolerantie voor arsenaat, de arseenaccumulatie en de door arsenaat geïnduceerde accumulatie van 

fytochelatinen (= metaalbindende peptiden) werden vergeleken tussen twee populaties van S. paradoxa, de ene 

afkomstig van een met arseen gecontamineerde koperertsafvalhoop (FC), de andere van een niet gecontamineerde 

bodem (CVD). In een eerste experiment werden de planten gekweekt met een hoge fosfaatconcentratie (1 mM) in de 

voedingsoplossing. De mijnpopulatie bleek significant beter bestand tegen een hoge arsenaatbelasting (FC>CVD). De 

arseenaccumulatie in de wortel was nagenoeg gelijk bij beide populaties, maar de mijnpopulatie accumuleerde veel 

minder fytochelatinen. In een vervolgexperiment werden planten van dezelfde populaties bij een laag fosfaataanbod 

(5µM) gekweekt. Ook in dit experiment was de arseenaccumulatie in de wortels niet verschillend en de 

fytochelatinenaccumulatie in de mijnpopulatie was lager dan in de referentiepopulatie. Echter, in dit experiment bleek 

de arsenaattolerantie van de mijnpopulatie juist lager te zijn dan die van de referentiepopulatie (CVD>FC). De hogere 

accumulatie van fytochelatinen in de referentiepopulatie is vermoedelijk het resultaat van een hogere activiteit van het 

enzym arsenaatreductase (ASR). In overeenstemming met vooralsnog ongepubliceerde resultaten met 

arsenaatreductase-deficiënte asr T-DNA knock-out mutanten van Arabidopsis thaliana, kon geconcludeerd worden dat 

bij een laag fosfaataanbod extern aangeboden arsenaat in de plant giftig is als arsenaat zelf, maar bij een hoog 

fosfaataanbod alleen als arseniet, dus pas na reductie door het enzym arsenaatreductase, hetgeen de omkering van de 

tolerantiefenotypen verklaart. 

 Bij dezelfde S. paradoxa populaties werden eveneens de toleranties voor cadmium (Cd) en zink (Zn) 

vergeleken. De mijnpopulatie (FC) vertoonde extreem verhoogde Cd en Zn toleranties ten opzichte van de 

referentiepopulatie (CVD), ondanks het feit dat de ertsafvalhoop slechts licht tot matig verhoogde concentraties van 

deze metalen vertoonde. De hypertoleranties voor Cd en Zn in de mijnpopulatie bleken geassocieerd te zijn met een 

verlaagde accumulatiesnelheid van deze metalen, zowel in de wortel als in de spruit (Cd), of alleen in spruit (Zn). Hoe 

dan ook, de sterk verhoogde tolerantie van de mijnpopulatie voor beide metalen kon kwantitatief bij lange na niet 

verklaard worden door deze verminderde accumulatie. De hypertolerantie voor Cd in de mijnpopulatie was 

geassocieerd met een verlaagde fytochelatinenaccumulatie, zoals eerder gevonden bij S. vulgaris. Omdat de 

mijnpopulatie tamelijk recent gevestigd is, waarschijnlijk uit pioniers afkomstig van een nabijgelegen populatie van 

serpentijnbodem met lage Cd en Zn concentraties, is het aannemelijk dat de hypertoleranties voor Cd en Zn ter plekke 

geëvolueerd zijn. Daarom mag aangenomen worden dat de giftigheid van Cd en Zn op de mijnafvalhoop, ondanks de 



matige concentraties in de bodem, aanzienlijk is, vermoedelijk vanwege de hoge zuurgraad van de bodemoplossing, en 

het vrijwel ontbreken van organisch materiaal. 

 Sommige ‘P-type ATPasen’ transporteren metaalionen via de plasmamembraan of het Golgi apparaat vanuit de 

cel naar buiten. De eiwitten behorend tot de 1b onderfamilie van de P-type ATPasen, met name HMA2 en HMA4, 

exporteren Zn en Cd vanuit de cel en worden daarom gezien als kandidaathypertolerantiegenen. Om deze reden werd 

bij S. vulgaris gezocht naar de ‘orthologen’ van de voor HMA2 en HMA4 coderende genen van A. thaliana. Een 

evenveel met AtHMA2 als AtHMA4 overeenkomend cDNA fragment van S. vulgaris, SvHMA2/4, werd gecloneerd en 

de expressie van dit gen werd vergeleken bij niet-metallicole en metallicole populaties van deze soort. De expressie 

bleek significant hoger te zijn in de metallicole populaties. Ook werd de co-segregatie geanalyseerd van Cd en Zn 

tolerantie met de expressie van het gen in het nageslacht van een kruising tussen een niet-metallicole en een metallicole 

plant, en tevens in het nageslacht van een kruising tussen twee metallicole planten met een verschillend niveau van Cd 

en Zn tolerantie. In de kruising tussen de metallicole en de niet metallicole plant werd een tamelijk strikte en 

significante co-segregatie gevonden tussen cadmiumhypertolerantie en SvHMA2/4 expressie, hetgeen suggereert dat 

verhoogde expressie van het SvHMA2/4 gen Cd hypertolerantie bewerkstelligt. Echter, in de kruising tussen de twee 

metallicole planten werd deze co-segregatie niet gevonden. In beide kruisingen was er geen co-segregatie van 

zinkhypertolerantie met SvHMA4 expressie. De hypertoleranties voor Cd en Zn bleken in beide kruisingen 

onafhankelijk van elkaar over te erven.  

 


