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Samenvatting van het proefschrift getiteld: 

“De moleculair biologische analyse van het 

inflorescence meristeem van Petunia hybrida” 

 

Na de bevruchting ontstaat nieuw leven, een embryo, dat zich ontwikkelt en 

uitgroeit tot een volwaardig organisme. In het dierenrijk wordt tijdens de 

embryogenese de complete opbouw van het organisme vastgelegd terwijl 

planten starten met een eenvoudige opbouw en hun plant onderdelen pas in een 

veel later stadium ontwikkelen. Gedurende de ontwikkeling en groei van het 

organisme differentiëren cellen en verkrijgen deze een specifieke functie, een 

kleine groep cellen, de stamcellen, worden echter in een ongedifferentieerde 

staat gehouden en deze cellen kunnen in een later stadium alsnog een specifieke 

functie krijgen. Hoe deze stamcellen in stand worden gehouden, wordt in planten 

en dieren door andere intercellulaire signalen bepaald en zijn planten veel 

gemakkelijker dan dieren in staat om nieuwe regio’s voor stamcel productie aan 

te leggen. 

Zodra een plantenzaad ontkiemt, bestaat de zaailing uit een ondergronds 

deel, de wortel en een bovengronds deel, dat bestaat uit een stengel (hypocotyl), 

een of twee zaadbladeren (cotyledons) en tussen de cotyledons een stamcel 

regio, het meristeem. Vanuit dit meristeem kan de plant groeien en ontwikkeld 

hij stengel, bladeren en nieuwe vegetatieve meristemen in een strak geometrisch 

georganiseerde structuur. Na deze vegetatieve fase kunnen planten 

overschakelen naar de reproductieve fase waarin het vegetatieve meristeem kan 

worden omgezet in een bloem of een bloeiwijze. De bloei kan in een verschillend 

seizoen en/of in een verschillend jaar worden ingezet. Zo zijn er planten die bloei 

induceren in het voorjaar wanneer de dagen langer worden en de lichtintensiteit 

hoger terwijl andere planten pas gaan bloeien bij afnemende daglengte en 

lichtintensiteit. Eenjarige planten kunnen slechts eenmalig tot bloei komen terwijl 

meerderjarige planten in staat zijn elk jaar opnieuw te bloeien. Kortom, planten 

hebben verschillende strategieën ontwikkeld om zich te handhaven. 

Niet alleen in de tijd maar ook in opbouw van de bloeiwijze hebben planten 

verschillende tactieken ontwikkeld. Planten die al hun bloemen tegelijkertijd 

laten bloeien zijn in hoge mate afhankelijk van goede groeicondities voor 



zaadproductie en instandhouding van de soort terwijl andere planten het risico 

van bloei spreiden door bloemen te produceren gedurende een langere periode. 

Door de bloemen na elkaar te ontwikkelen verhoogd de plant de kans om 

levensvatbare zaden te produceren en kan op deze wijze slechte groeicondities 

gedurende het seizoen omzeilen. De verschillen in de productie, positie en timing 

van bloemontwikkeling aan de plant resulteert in drie verschillende bloeiwijzen 

(inflorescences), genaamd panicle, cymose en raceme. Planten met een panicle 

inflorescence vormt al hun bloemen tegelijkertijd terwijl planten met een cymose 

inflorescence de stengel met het meristeem wordt beëindigd met een bloem en 

groei wordt gecontinueerd door een nieuw inflorescence meristeem (sympodiaal 

inflorescence meristeem) dat zich net onder de bloem ontwikkeld. Deze cymose 

bloeiwijze resulteert uiteindelijk in een zigzag structuur van telkens nieuw 

gevormde bloemen. Voor planten met een raceme inflorescence groeit de stengel 

met het meristeem in de top door en worden de bloemen stuk voor stuk 

geïnitieerd aan de zijkant van de stengel.  

 In bloeiende planten vind je een enorme variëteit in bloeiwijzen maar de 

betrokken genen zijn veelal onbekend. Om de verschillen en overeenkomsten 

tussen de inflorescence types te bestuderen is het essentieel om te onderzoeken 

waar en wanneer genen specifiek tot expressie komen. Hiervoor hebben wij 

gebruik gemaakt van de raceme vertakkende Arabidopsis thaliana, de zandraket, 

en de cymose vertakkende Petunia hybrida. Helaas is de genetische informatie 

van petunia en andere Solenacea familieleden zoals tomaat nog gefragmenteerd 

en wordt de meeste genetische data verkregen in Arabidopsis. In hoofdstuk 2 

worden bekende en nieuw geïdentificeerde petunia genen besproken die 

belangrijk zijn voor de aanleg en onderhoud van het inflorescence meristeem.  

Het meest opvallende aan de cymose inflorescence is het ontstaan van het 

sympodial inflorescence meristeem waar vanuit de groei van de plant wordt 

voortgezet. In hoofdstuk 3 beschrijf ik de identificatie van een nieuwe mutant 

in petunia, genaamd veggie. De veggie mutant laat een sterk verlate bloei zien 

en tevens is de cymose vertakking verdwenen wat resulteert in een laat 

bloeiende plant met een solitaire bloem. Fenotypische analyse van deze mutant 

laat zien dat het defect in de inflorescence is ontstaan door een homeotische 

verandering (een verandering waarbij één plantdeel vervangen wordt door een 

structuur die normaal elders in de plant voorkomt) van de sympodiaal 

inflorescence unit naar een vegetatieve scheut. Door de productie van de 



dubbele mutant van veggie met het bekende meristeem identiteits gen ABERANT 

LEAF AND FLOWER werd het duidelijk dat VEGGIE nodig is het vegetatieve 

meristeem om deze een inflorescence identiteit toe te bedelen en de bloem 

ontwikkeling te initiëren. Ook de dubbel mutanten van veggie met de meristeem 

identiteits genen DOUBLE TOP, EVERGREEN en HERMIT zijn vervaardigd en zij 

leveren waardevolle informatie over de functie die elk van de bovengenoemde 

genen heeft in de totstandkoming van de cymose inflorescence. 

De isolatie en de moleculaire karakterisatie van VEGGIE staat beschreven 

in hoofdstuk 4. We hebben gevonden dat VEGGIE een fosfotidylethanolamine 

(PEBP) bindend eiwit is dat qua structuur en functie gelijk is aan FLOWERING 

LOCUS T (FT). FT is een positieve regulator van bloeitijd in Arabidopsis. Door 

expressie studies uit te voeren en veggie mutanten scheuten te enten op 

bloeiende wild type planten hebben we kunnen aantonen dat VEGGIE tot 

expressie komt in het vasculaire weefsel van het blad en het de synthese van 

een mobiel signaal, het florigen, promoot. Mogelijk is het het VEGGIE eiwit dat 

zich door de plant kan bewegen om zo gedurende de hele bloeiperiode elk van de 

sympodiaal inflorescence meristemen te voeden en op deze wijze de cymose 

inflorescence structuur te behouden. 

VEGGIE is niet alleen belangrijk voor de bloeitijd maar ook voor de 

specificaties van de cymose inflorescence van de petunia terwijl FT in Arabidopsis 

enkel een functie heeft tijdens de start van de bloei. VEGGIE en FT coderen voor 

gelijke eiwitten en laten gelijke expressie profielen zien maar door de identificatie 

van eiwitten die binden aan FT en VEGGIE proberen wij te achterhalen hoe zij 

bijdrage aan de ontwikkeling van het raceme en cymose inflorescence. In 

Arabidopsis is een bZIP transcriptie factor, genaamd FD, geïdentificeerd die 

interactie aangaat met FT en op deze wijze bloei initieert. In hoofdstuk 5, laten 

we zien dat VEGGIE kan binden aan verscheidende bZIP transcriptie factoren die 

allemaal behoren tot dezelfde subgroep waartoe ook FD behoort. Voor de 

verdere analyse hebben wij ons gefocust op de twee bZIP transcriptie factoren 

die het meest op FD lijken en hebben wij hun mogelijke functie in de 

inflorescence architectuur en bloei potentiaal bestudeerd. 

 De genen van de FLOWERING LOCUS T/TERMINAL FLOWER 1 (FT/TFL1) 

familie van Arabidopsis coderen voor eiwitten die gelijkenis vertonen met PEBP 

eiwitten en ze werken als bloei activator of remmer. FT/TFL homologen zijn 

geïdentificeerd in veel verschillende bloeiende planten wat er op wijst dat het om 



een geconserveerde gen familie gaat. In hoofdstuk 6, laten wij de identificatie 

van drie VEGGIE familieleden, PHBFT, PHIFT en PHMFT, zien en analyseren hun 

genomische structuur, fylogenetische relaties en expressie patronen. PHBFT en 

PHIFT clusteren met VEGGIE en we hebben kunnen aantonen dat PHBFT net 

zoals VEGGIE ritmisch gereguleerd is gedurende de dag en dat PhBFT zowel in 

korte- als in lange-dag condities tot expressie komt. PhMFT heeft een hoge 

sequence homologie met MFT van Arabidopsis en komt tot expressie op de tip 

van het stigma en gedurende zaad ontwikkeling. De verschillende functies die de 

VEGGIE familieleden tentoonspreiden suggereert dat deze genen mogelijk niet 

alleen werken als bloei activators of remmers maar dat er mogelijk nog andere 

onbekende functies zijn. 


