
VU Research Portal

Brassinosteroid biosynthesis and signalling in Arabidopsis thaliana and Petunia
hybrida
Verhoef, N.

2011

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Verhoef, N. (2011). Brassinosteroid biosynthesis and signalling in Arabidopsis thaliana and Petunia hybrida.
[PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/ed1f8c0b-9fd6-48d1-853c-c6d6c3cb2a46


 

Samenvatting 
Brassinosteroïden biosynthese en signalering in   

Arabidopsis thaliana en Petunia hybrida 
 

Aangezien de wereldbevolking alsmaar toeneemt, is het van belang om de voedselproductie 
op peil te houden. Naast verbeterde bemestingstechnieken en teeltmethoden, speelt ook 
plantenbiotechnologie een grote rol in de vergroting van de gewassenopbrengst.  
Door slechte irrigatiemethoden, overstromingen en woestijnvorming wordt de 
landbouwgrond steeds zouter en dit is erg nadelig voor het verbouwen van gewassen. Het 
verwijderen van zout uit de bodem is erg duur en daarom is het van economisch belang om 
oplossingen te vinden die er voor kunnen zorgen dat gewassen in verzilte gebieden kunnen 
groeien. Op dit moment worden twee technieken gebruikt om zouttolerantie in gewassen te 
vergroten: 1) directe selectie van bestaande variëteiten die al zouttolerant zijn en deze 
tolerantie door middel van kruisen over te brengen in landbouwgewassen en 2) de generatie 
van transgene planten door nieuwe genen te introduceren of het expressieniveau te wijzigen 
van genen die een rol spelen in zoutstress tolerantie. 
Het aanvankelijke doel van dit PhD onderzoeksproject was het onderzoeken van de rol van 
de GSK3 kinase GSK1 in zoutstress signalering in de modelplant Arabidopsis thaliana. In 
het genoom van Arabidopsis zijn 10 GSK3 kinasen geïdentificeerd die op basis van hun 
fylogenie in 4 subgroepen kunnen worden verdeeld. BIN2 is de best bestudeerde GSK3 
kinase en speelt een negatieve rol in de brassinosteroïden (BR) signaal transductie. 
Op basis van voorafgaand onderzoek door een Koreaanse onderzoeksgroep kregen wij het 
idee dat het uitschakelen van het GSK1 gen zou resulteren in een zoutgevoelige plant. 
Aangezien BIN2 en een andere GSK3 kinase ASKζ heel erg veel op GSK1 lijken, zou dit 
ook voor hun kunnen gelden. In hoofdstuk 2 hebben we bekeken of mutaties van deze 
genen invloed hadden op de zouttolerantie in Arabidopsis. In tegenstelling tot het 
Koreaanse onderzoek vonden wij geen rol voor GSK1 in zoutstress tolerantie en ook niet 
voor de andere GSK3 subgroep II leden BIN2 en ASKζ. Recente onderzoeksresultaten van 
andere onderzoekers suggereren dat niet alleen subgroep II betrokken is in zouttolerantie, 
maar ook andere subgroepen. Daarnaast lijkt het er ook sterk op dat GSK3 kinasen in plaats 
van een positieve rol juist een negatieve rol spelen in zoutstress signalering. Een vraag die 
nog beantwoord dient te worden is of GSK3 kinasen direct de zout tolerantie reguleren of 
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indirect via de BR signaal transductie cascade waar GSK3 kinases ook een belangrijke rol 
spelen.  
BRs zijn steroïde hormonen die van essentieel belang zijn voor de groei en ontwikkeling 
van een plant. Hoofdstuk 1 geeft een samenvatting weer over de huidige kennis omtrent 
BR biosynthese, BR signalering en de rol van BRs in verschillende groei en ontwikkelings-
processen zoals celdeling en celstrekking, vaatbundel ontwikkeling, abiotische en biotische 
stress, fotomorfogenese, kieming, veroudering en vruchtbaarheid.  
BIN2 reguleert op een negatieve wijze de BR signaal transductie cascade door de 
transcriptiefactoren BES1 en BZR1 te fosforyleren. In hoofdstuk 2 laten wij zien dat GSK1 
zowel als ASKζ ook een interactie kunnen aangaan met leden van de BES1/BZR1 
transcriptiefactor familie. Dat BIN2, GSK1 en ASKζ een mutuele rol spelen in BR 
signalering wordt verder bevestigd door een onderzoek aan verschillende soorten mutanten. 
Om meer te weten te komen over de functie van GSK1 en de andere groep II GSK3 kinasen 
in BR signalering en mogelijk in andere signaal transductie ketens hebben we groep II 
GSK3 kinasen gemerkt met verschillende Tandem Affinity Purification (TAP) tags in 
Arabidopsis en getracht bindingspartners te isoleren (hoofdstuk 3). Het is ons niet gelukt 
om bindingspartners te identificeren, dit vanwege technische complicaties en mogelijk ook 
doordat de GSK3 kinasen inactief lijken te zijn door de TAP tag die er aan vast zit. 
BR biosynthese en signalering is uitgebreid bestudeerd in Arabidopsis en in enigermate in 
plantensoorten zoals tomaat, rijst en roze maagdenpalm. In onze petunia collectie vonden 
wij verschillende mutanten families die defect lijken te zijn in de sterol/BR biosynthese of 
in de BR signaal transductie keten en dit stimuleerde ons om te onderzoeken of in petunia 
de BR biosynthese en BR signaal transductie keten geconserveerd zijn (hoofdstuk 4). 
Kruisbestuiving tussen de verschillende mutanten families leverde vijf verschillende 
complementatie groepen op. Vier van die groepen bleken sterol/BR biosynthese mutanten 
te zijn, omdat ze complementeerden na gesprayd te zijn met de meest actieve BR, 24-
epibrassinolide. Voor één groep mutanten konden we achterhalen dat het dwerg fenotype 
was ontstaan door een dTph1 transposon insertie in het BR biosynthese gen CPD. Eén 
groep mutanten herstelde niet na gesprayd te zijn met 24-epibrassinolide en zou dus een BR 
signaleringsmutant moeten zijn. Inderdaad, deze groep mutanten bleek een transposon 
insertie te hebben in een gen dat homoloog is aan de BR receptor BRI1 uit Arabidopsis. 
Met behulp van PCR gebaseerde methoden hebben wij een lid van de BES1/BZR1 
transcriptiefactor familie (PhBEH2) en een groep II GSK3 kinase (PSK9) uit petunia weten 
te isoleren. In een gist ´two-hybrid´ systeem, een techniek om eiwit-eiwit interacties te 
bepalen, vertoonde PhBEH2 interactie met een andere GSK3 kinase (PSK8) en 14-3-3 
eiwitten. De vondst van deze eiwitten insinueert dat de BR signaal transductie route 
geconserveerd is in het plantenrijk en dit wordt verder bekrachtigd door het feit dat PSK8 
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van petunia in gist een eiwit-eiwit interactie kan aangaan met leden van de BES1/BZR1 
familie uit Arabidopsis en BIN2 van Arabidopsis met PhBEH2 van petunia. 
PhBEH2 ging ook interacties aan met eiwitten die betrokken zijn in bijvoorbeeld 
gibberelline, auxine en abscisinezuur signalering. Deze interacties zijn nog niet eerder 
gevonden en mogelijk dat de BR signaleringsroute en andere (hormoon) signaal transductie 
ketens met elkaar kunnen communiceren via deze eiwit-eiwit interacties. 
Dit proefschrift levert informatie op over BR biosynthese en signalering in Arabidopsis en 
petunia. BR bevattende oplossingen worden al een tijd gebruikt in de horticultuur en 
agricultuur om de opbrengst en kwaliteit van gewassen te verhogen. Met behulp van alle 
kennis die is en wordt opgedaan omtrent de BR biosynthese- en signaleringsroute, kan in de 
toekomst de BR route zodanig genetisch gemanipuleerd worden dat dit kan leiden tot de 
komst van superieure gewassen met een juist formaat, een hoge productie en kwaliteit. 
 
 
 

 


