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Samenvatting 

Hyper accumulatie van nikkel in Thlaspi caerulescens: een zeldzame micro-

evolutionaire gebeurtenis 

 

Hyperaccumulatie van zware metalen is een betrekkelijk zeldzame eigenschap in het 

plantenrijk. Hoewel in de laatste jaren wel degelijk vooruitgang is geboekt, zijn de 

onderliggende fysiologische en moleculaire mechanismen, maar ook de ecologische 

aanpassingswaarde van dit fenomeen nog verre van volledig opgehelderd. In 

vergelijking met ‘normale’ planten worden hyperaccumulatoren gekarakteriseerd door 

een verhoogde metaalopnamecapaciteit, een versnelde translocatie van de opgenomen 

metalen van de wortel naar het blad, en een zeer efficiënte ontgifting van deze 

metalen door opslag in de vacuoles van bladcellen. De Zinkboerenkers (Thlaspi 

caerulescens), een hyperaccumulator van zink (Zn) maar soms ook van cadmium (Cd) 

of nikkel (Ni), biedt goede kansen om de overervings- en werkingsmechanismen van 

het hyperaccumulatiesyndroom verder te analyseren. Deze soort bezit namelijk een 

hoge mate van erfelijke variatie in metaalopname, metaaltranslocatie, en 

metaaltolerantie. Bovendien is die variatie grotendeels metaalspecifiek. Verder is de 

DNA sequentie van de Zinkboerenkers ongeveer 89% identiek met die van de 

modelsoort van de plantengenetica, Arabidopsis thaliana (de Zandraket), en dat maakt 

het mogelijk om de veelheid aan moleculaire technieken en de genomische informatie 

die voor de Zandraket beschikbaar zijn, ook op de Zinkboerenkers toe te passen.  

Het in dit proefschrift beschreven werk was er in eerste instantie op gericht om een 

beter inzicht te verkrijgen in de genetische basis van de variatie in de 

hyperaccumulatie van, en de tolerantie voor Zn en Ni binnen de Zinkboerenkers. 

Daartoe werden twee lokale populaties met contrasterende eigenschappen vergeleken, 
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namelijk één van een sterk met zink en cadmium vervuilde bodem bij La Calamine 

(LC, België), en één van een nikkelrijke ‘serpentijnbodem’ op de berg Monte Prinzera 

(MP, Italië). Ook werd een LC plant gekruist met een MP plant. Het nageslacht van 

deze kruising werd gebruikt om vast te stellen in hoeverre de accumulatie van Zn en 

Ni, en de accumulatie van en de tolerantie voor Ni, door dezelfde of door 

verschillende genen bepaald wordt. Uit de resultaten bleek dat MP planten veel meer 

Ni, maar ook meer Zn in hun bladeren accumuleren dan LC planten. MP planten 

waren gemiddeld ook meer nikkeltolerant dan LC planten. Uit een analyse van de 

variantie en de covariantie van deze eigenschappen in de F3 generatie van de kruising 

bleek dat de variatie in nikkel- en zinkaccumulatie binnen deze generatie voor 

respectievelijk 70 en 59% door erfelijke factoren (genen) bepaald wordt. De 

onderlinge genetische correlatie van deze eigenschappen was 77%, d.w.z. de variatie 

in beide eigenschappen wordt grotendeels door identieke genen gecontroleerd. Ook de 

variatie in nikkeltolerantie bleek deels erfelijk te zijn (± 50%), maar was in het geheel 

niet gecorreleerd met de variatie in nikkelaccumulatie.  

Een tweede doel van het onderzoek was het ophelderen van de rol van het aminozuur 

histidine (His) in het hyperaccumulatiesyndroom. Daartoe werden de His 

concentraties in wortel en blad en het effect van extern aangeboden His op het 

nikkeltransport van wortel naar blad, via het xyleem, vergeleken bij een aantal lokale 

populaties van de Zinkboerenkers en een populatie van de Witte Krodde (Thlaspi 

arvense), een verwante niet-hyperaccumularende soort. Ook werden vacuolaire 

membranen geisoleerd uit twee contrasterende populaties van de Zinkboerenkers en 

uit de Witte Krodde. De nikkeltransportcapaciteit van deze ‘tonoplastfracties’ werd 

vergeleken, waarbij Ni aangeboden werd als Ni-citraat complex, Ni-His complex, of 

als Ni-sulfaat. 
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Ook werd, bij dezelfde populaties, de verdeling van Ni over verschillende 

wortelsegmenten en wortelweefsels vastgesteld, het laatste met behulp van een 

histochemische kleuring van Ni met dimethylglyoxime. Het bleek dat alle populaties 

van de Zinkboerenkers een ongeveer tien maal zo hoge concentratie His in hun 

wortels hebben dan de Witte Krodde. De concentratie His in het blad was veel lager 

dan in de wortel en nauwelijks verschillend van de Witte Krodde. Extern aangeboden 

His verhoogde het Ni transport via het xyleem bij de Zinkboerenkers, maar niet bij de 

Witte Krodde, ondanks het feit dat beide soorten de aangeboden His in gelijke mate 

opnamen. De nikkeltransportcapaciteit van de gezuiverde ‘tonoplastfracties’ was 

vooral verschillend wanneer Ni aangeboden werd als Ni-His complex. In dit geval 

was er nauwelijks meetbaar transport bij de Zinkboerenkers, maar ongehinderd 

transport bij de Witte Krodde. De verdeling van Ni over wortelsegmenten en –

weefsels was zeer verschillend, namelijk geconcentreerd in de rhizodermis van de 

meristematische zone van de worteltoppen bij LC, en min of meer verspreid over de 

gehele wortel, inclusief de cortex, bij MP en de Witte Krodde. Uit de combinatie van 

experimenten kan geconcludeerd worden dat de hoge nikkeltranslocatie van de wortel 

naar het blad bij de Zinkboerenkers mogelijk gemaakt wordt door een hoge 

concentratie His in de wortels, in combinatie met een lage capaciteit om met His 

gecomplexeerd Ni over de tonoplast te transporteren, waardoor de vacuolaire retentie 

van Ni in volwassen perifere wortelweefsels tegengewerkt wordt.  

Tenslotte werden, om kandidaatgenen voor nikkelaccumulatie en –tolerantie te 

identificeren, de transcriptprofielen vergeleken van LC en MP, en van hoog- en 

laagaccumulerende, en hoog- en laagtolerante F4 families van de LC x MP kruising. 

Hiertoe werd gebuik gemaakt van de Agilent3 micro-array, die het gehele genoom 

van Arabidopsis bestrijkt. Meer dan drievoudige verschillen in expressie werden 
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slechts bij een klein aantal genen aangetroffen. Daaronder bevonden zich geen genen 

die op enigerlei wijze met de metaalhuishouding in verband gebracht kunnen worden. 

Het lijkt er op dat de sterke verschillen in de expressie van grote aantallen 

metaalgerelateerde genen, zoals die in vergelijkingen tussen hyperaccumulatoren en 

niet-hyperaccumulatoren gevonden is, niet gevonden worden bij intraspecifieke 

vergelijkingen van verschillende populaties of selectielijnen van een 

hyperaccumulerende soort, ondanks de soms grote fenotypische verschillen in 

accumulatie en tolerantie. Het is denkbaar dat expressieregulatie op eiwitniveau of 

subtiele structurele veranderingen in de eiwitstructuur hierbij een rol spelen. 


