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Samenvatting 

Hogere planten vertonen een enorme diversiteit, niet alleen wat betreft hun uiterlijke kenmerken, maar 

ook de enorme verscheidenheid aan secundaire metabolieten die ze kunnen synthetiseren. En van de 

grootste en best bestudeerde klassen van secundaire metabolieten zijn flavonoiden. Flavonoiden 

bestaan uit een reeks van verschillende subgroepen, zoals isoflavonoiden, flavanonen, flavonolen en 

anthocyanen, die een reeks van verschillende functies hebben voor de plant, o.a. in de bescherming 

tegen UV licht en pathogenen en andere vormen van “stress”. Andere flavonoiden dienen juist de 

samenwerking van de plant met andere organismen, als (chemisch) signaal molecuul naar symbiotische 

bacteriën (Rhizobia) of als visueel signaal om specifieke bestuivers (bijv. insecten en kolibries) naar de 

bloemen te lokken. Dit enorme repertoire aan functies hangt samen met een enorme chemische 

diversiteit: in de natuur zijn tot op heden meer dan 9000 flavonoiden met verschillende chemische 

structuur aangetroffen. Hoe deze enorme chemische verscheidenheid is ontstaan tijdens evolutie is 

grotendeels onbekend, mede doordat onderzoek zich tot dusver vooral richtte op overeenkomsten 

tussen soorten, en niet of nauwelijks op de verschillen. 

Om de moleculaire basis van de genoemde chemische diversiteit te onderzoeken, hebben we 

ons gericht op de biosynthese van anthocyanen, de subgroep van flavonoiden die de meeste bloemen 

en vruchten kleuren. In de eerste stappen van de anthocyaan route wordt het basis skelet (een 

anthocyanidine) gesynthetiseerd en dit wordt in het laatste deel van de route “versierd” door substituties 

met suiker, hydroxyl-, acyl- en/of methylgroepen op specifieke posities. Deze modificaties zijn met 

namen verantwoordelijk voor de diversiteit aan chemische structuren. Omdat de genen en enzymen die 

verantwoordelijk zijn door de verschillende substituties, weinig zijn bestudeerd, is de genetische basis 

van het ontstaan van de diversiteit in anthocyaan structuren grotendeels onbekend. 

Dit proefschrift beschrijft de identificatie van genen en enzymen die betrokken zijn bij de 

methylering en acylering van anthocyanen. Voor deze studie hebben we gebruik gemaakt van twee niet 

erg verwante soorten, druif en petunia, om inzicht te krijgen in de genetische variatie.  

Hoofdstuk 2 beschrijft de identificatie van een enzym van druif dat in staat is om in vitro 

anthocyanen te modificeren. Omdat het moeilijk is om op basis van dergelijke in vitro data met 

zekerheid vast te stellen dat dit ook de voornaamste activiteit van dit enzym is in in vivo, hebben we 

gebruik gemaakt van petunia mutanten een soort die geschikt is voor genetische experimenten.  

Middels analyse van 3 petunia mutanten hebben we drie anthocyaan-methyltransferases van petunia 

kunnen identificeren. Vervolgens hebben we deze petunia mutanten gebuikt om de verschillende druif 

en petunia methyltransferase tot expressie te brengen en de activiteit en substraatspecificiteit van deze 

enzymen onder in vivo condities te bestuderen. De resultaten laten zien dat hoewel de 

substraatspecificiteit van de anthocyaan methyltransferases op een aantal cruciale punten verschilt hun 

sequenties zeer sterk op elkaar lijken en dat deze enzymen nauw verwant zijn aan caffeoyl-CoA 

methyltransferases. De resultaten laten zien dat de structurele verschillen tussen anthocyanen van 

petunia en druif, voor een deel zijn terug te voeren op kleine verschillen in de sequentie van de 

anthocyaan methyltransferases welke de substraatspecificiteit van deze enzymen wezenlijk veranderen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de identificatie van een nieuwe familie van gene die een rol spelen in de 

acylering van anthocyanen. We tonen aan dat de petunia mutant glucoslyation at five (gf), waarin zowel 

5-glucosylering als acylering van anthocyanen is geblokkeerd, gemuteerd is in een gen dat codeert voor 

een acyltransferase. Het genoom van druif bevat twee genen, VvAAT1 en VvAAT2, die nauw verwant 

zijn aan GF van petunia. Analyse van de expressiepatronen van deze genen liet zien dat VvAAT2 zeer 

waarschijnlijk codeert voor het enzym dat anthocyanen acyleert in druif. GF, VvAAt1 en VvAAt2 



behoren tot een subgroep van de superfamilie van BAHD eiwitten, die slechts geringe verwantschap 

heeft met eerder (in vitro) gekarakteriseerde anthocyaan acyltransferases. Dit impliceert dat 

anthocyaan-acyltransferases meerder keren onafhankelijks zijn ontstaan tijdens evolutie uitgaande van 

verschillende voorouder genen. 

De kleur van een anthocyaan wordt niet alleen bepaald door het substitutiepatroon, maar hangt 

mede af van de pH binnen de vacuole, waar anthocyanen accumuleren. Middels petunia mutanten met 

een blauwe bloemkleur (ph mutanten) is recent een nieuwe route geïdentificeerd die de vacuolaire pH 

reguleert in de bloembladcellen waar ook anthocyanen accumuleren. Mutanten met veranderde kleuren 

van bloemen, vruchten op zaden als het gevolg van storingen in de anthocyaan route zijn in vele 

soorten geïsoleerd, maar om onverklaarbare redenen zijn ph mutanten uniek voor petunia. Dit doet de 

vraag opkomen in hoeverre deze PH genen uniek zijn voor petunia en verwante soorten, of dat ze wijd 

verbreid voorkomen in het plantenrijk. Hoofdstuk 5 beschrijft de identificatie en karakterisering van 

homologen van de petunia genen PH1 en PH5, welke coderen voor twee verschillende types van P-

ATPase membraan pompen. Voor PH5 konden we homologen identificeren in een groot aantal diverse 

soorten. Via experimenten in transgene planten hebben we vervolgens bewezen dat de PH5-

homologen van roos, anjer, Arabidopsis en druif de petunia ph5 mutant kunnen complementeren en dat 

deze eiwitten dus functioneel identiek zijn. Tot onze verassing bleek dat hoewel PH1 homologen 

makkelijk zijn te identificeren in prokaryoten, slechts voorkomen in een beperkt aantal soorten bloeiende 

planten (Angiospermae) en afwezig zijn in het genoom van o.a. mais, rijst, en Arabidopsis alsmede en 

de genomen van alle primitievere plantensoorten die op dit moment volledig zijn gesequenced. Dit wijst 

er op dat het PH1 gen mogelijk via horizontale transfer in het genoom van een vroege Angiosperm 

terecht is gekomen, en/of dat PH1 tijdens evolutie vele malen via onafhankelijke gebeurtenissen 

verloren is geraakt.  

	  


