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Samenvatting 

 

De Zinkboerenkers, Thlaspi caerulescens (Tc; 2n = 14), is van nature 

een zink (Zn), cadmium (Cd) of nickel (Ni) hyperaccumulerende 

plantensoort, behorend tot de familie der Kruisbloemigen (Brassicaceae). 

De soort komt voor op bodems met een sterk verhoogd gehalte aan 

zware metalen, maar ook op „normale‟ bodems. De basenvolgorde van 

het coderende DNA van deze plant is voor 88% identiek met dat van 

Arabidopsis thaliana (Rigola et al., 2006). Hoewel de fysiologie van 

hyperaccumulatie van zware metalen al decennia intensief bestudeerd 

wordt, is de (moleculaire) genetica van dit fenomeen nog grotendeels 

onontgonnen. In hoofdstuk 2 besteedden we aandacht aan dit onderwerp 

middels de constructie van een genetische kaart, gebaseerd op AFLP
®

 

merkers en “Expressed Sequence Tags” (ESTs). Om deze kaart te 

kunnen construeren werd een F2 populatie van 129 individuen 

gegenereerd uit een kruising tussen een plant afkomstig van een sterk 

door Pb, Zn en Cd vervuilde plek bij La Calamine (LC), België, en één 

van een vergelijkbare groeiplaats in de buurt van het dorp Ganges (GA), 

in Zuid-Frankrijk. Deze twee locale populaties (“accessies”) verschillen 

in de mate van accumulatie van Zn, Ni en, vooral, Cd. We hebben de 

recombinatie van 205 AFLP
®
 merkers (waarvan 4 co-dominant) en 12 

co-dominante, op ESTs gebaseerde merkers geanalyseerd. Deze merkers 

verdeelden zich over zeven “linkage groepen” (LGs), die vermoedelijk 

met de zeven chromosomen van T. caerulescens corresponderen. De 

totale lengte van alle LGs bij elkaar was 516 cM, met een gemiddelde 

merkerdichtheid van één per 2,5 cM. Deze kaart werd gebruikt voor het 
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karteren van “Quantitative Trait Loci” (QTLs), gebaseerd op de 

fenotypische variatie binnen de F2 populatie. Voor de eigenschappen 

metaalaccumulatie in wortel en metallaccumulatie in spruit werden elk 

twee QTLs gevonden, zowel in het geval van Zn, als in het geval van Cd. 

Deze QTLs verklaarden 22 tot 42% van de totale fenotypische variatie 

van deze eigenschappen. We vonden slechts één gemeenschappelijke 

QTL voor Zn en Cd, namelijk voor accumulatie in de wortel. Van alle 

QTLs was het accumulatieverhogende allel afkomstig van de GA ouder, 

met uitzondering van één QTL voor Zn accumulatie in de spruit (LG1). 

In hoofdstuk 3 construeerden we nog een genetische kaart, gebaseerd op 

AFLP
®
 merkers en ESTs, en we vergeleken deze kaart met het “unified 

comparative genomic framework” van de Kruisbloemigen. Om deze 

kaart te maken werd een F3 populatie van 145 individuen gegenereerd uit 

de F2 populatie van hoofdstuk 2. We analyseerden 170 AFLP
®
 merkers 

en 44 co-dominante, op ESTs gebaseerde merkers. Ook nu groepeerden 

deze merkers zich tot zeven “linkage groepen”. De totale lengte van de 

kaart was 521 cM met een gemiddelde dichtheid van één merker per 2,45 

cM. De transitie van de acht chromosomen van de voorouderlijke AK 

(“ancestral karyotype”) kaart naar de zeven chromosomen van de 

Thlaspi caerulescens kaart zijn te verklaren door negen grote 

chromosomale reorganisaties, namnelijk vier translocaties, twee fusies 

en drie inversies. Voor elk van de eigenschappen Zn, Cd of Ni 

accumulatie in wortel of in spruit werd tenminste één QTL gedetecteerd. 

De in totaal 11 significante QTLs waren over vier LGs verspreid. 

Individuele QTLs verklaarden 8.5 – 40% van de totale fenotypische 

variatie binnen de F3 populatie. 
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Het identificeren van de genen die betrokken zijn bij de 

hyperaccumulatie van zware metalen en het herkennen van de sporen 

van de natuurlijke selectie in de structuur van deze genen is van 

essentieel belang voor een goed begrip van de evolutie van het 

fenomeen. In hoofdstuk 4 observeerden we een aanzienlijke variatie 

tussen T. caerulescens accessies, wat betreft de mate van accumulatie 

van Zn, Cd of Ni in spruit en wortel. In schril contrast hiermee vonden 

we nauwelijks enige differentiatie van metaalgerelateerde en niet-

metaalgerelateerde moleculaire markers. Met behulp van 

phylogenetische analyse konden twee duidelijk verschillende 

geografische groepen van accessies onderscheiden worden, namelijk die 

van Noordwest-Europa en die van Zuid-Frankrijk. De accessies van 

Noordwest- Europa waren onderling zeer verwant, veel meer dan die van 

Zuid-Frankrijk, ondanks de veel kleinere onderlinge geografische 

afstanden binnen de laatste groep. Twee geisoleerde accessies uit Noord-

Italië en Noord-Spanje stonden tamelijk ver van deze beide groepen af, 

maar ook van elkaar. De genetische afstanden tussen accessies 

varieerden per merker, maar waren te gering om er eventuele sporen van 

natuurlijke selectie in te kunnen herkennen. De synonieme en niet-

synonieme substitutiefrequenties tussen T. caerulescens en A. thaliana 

waren doorgaans niet significant verschillend van elkaar, behalve voor 

ZNT1, MRP4, NRAMP3 en NAS4, die allen een relatieve overmaat aan 

synonieme substituties vertoonden. Deze resultaten duiden op selectief 

neutrale variatie, dan wel conserverende („purifying”) selectie, 

respectievelijk.  De patronen van genetische variatie tussen de accessies 

waren niet gecorreleerd met die van de fenotypische variatie in 
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metallaccumulatie, noch met die van de mate of de aard van 

metaalverrijking van de bodem. Evolutionaire aanpassing aan sterk 

metaalhoudende bodems blijkt herhaalde malen, op locale schaal, 

opgetreden te zijn. 


