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SAMENVATTING 

De cellen van hogere (eukaryote) organismen bevatten een arsenaal aan organellen en andere 

subcellulaire compartimenten, welke een  verscheidenheid aan verschillende functie vervullen binnen 

de cel. Opdat de verschillende organellen en membraancompartimenten hun specifieke functies kunnen 

vervullen beschikt de cel over een uitgebreide “machinerie” die zorgt dat verschillende eiwitten na 

synthese naar hun correcte eindbestemming binnen de cel worden getransporteerd. Het transport van 

eiwitten naar de vele verschillende membranen en membraancompartimenten in de cel vindt voor een 

deel plaats via kleine membraanblaasjes (“vesicles”), die via het endoplasmatisch reticulum en het 

Golgi apparaat, ieder op miraculeuze wijze,de weg vinden naar hun correcte eindbestemming, zoals 

bijvoorbeeld de plasmamembraan, een specifiek type vacuole of een van de vele andere endomembraan 

compartimenten.  

De superfamilie van SNARE eiwitten speelt een belangrijke rol in de herkenning en fusie van de 

membranen van de blaasjes en die van het specifieke doelwit compartiment. Deze herkenning berust op 

de interactie tussen SNARE eiwitten op het blaasje (v-SNAREs) en op de doelwit membraan (t-

SNAREs). Het is opvallend dat het genoom van planten veel meer genen bevat die coderen voor 

SNARE eiwitten dan dieren of schimmels. 

Het doel van dit onderzoek was om het post-Golgi transport van eiwitten naar de verschillende 

endomembraan compartimenten in plantencellen nader te bestuderen.Hogere planten beschikken over 

een complex systeem van verschillende vacuoles, en bevatten veel meer verschillende SNAREs dan 

van dieren of schimmels. Deze toename van het aantal SNARE gene is waarschijnlijk het gevolg van 

duplicaties van SNARE genen waarna de kopieën kunnen divergeren en verschillende specifieke 

functie kunnen krijgen. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de kennis van de functie van specifieke 

SNARE eiwitten in levende cellen. 

Als gevolg van recente duplicaties bevat het genoom van planten kleine subfamilies van SNARE 

genen die coderen voor vrijwel eiwitten met sterk gelijkende sequenties. Men neemt aan dat dergelijke 

nauw verwante eiwitten (nog) identiek functies hebben. Hoofdstuk3 beschrijft de functionele analyse 

van een dergelijk paar, de SNARE SYP121 en SYP122 van Arabidopsis, en toont aan dat deze eiwitten 

ondanks hun sterke overeenkomst in sequentie een verschillende rol spelen in de eiwit secretie. Dit 

betekent dat de diversiteit van SNARE functie binnen de cel nog groter is dan tot dusver aangenomen. 

Genetische technieken zijn zeer krachtige hulpmiddelen in biologisch onderzoek, maar worden bij 

gebrek aan geschikte mutanten niet of nauwelijks toegepast voor onderzoek naar het intracellulaire 

transport van membraanblaasjes en eiwitten in planten.  Min of meer bij toeval ontdekten wij dat in de 

bloembladeren van petunia, vacuolaire eiwitten via een bijzonder route op hun intracellulaire 

eindbestemming aankomen en dat deze route in specifieke bloemkleur mutanten is geblokkeerd. Om 

deze route nader te kunnen analyseren is een methode ontwikkeld om actieve protoplasten van 

bloembladeren te isoleren en DNA constructen te introduceren (Hoofdstuk3). We tonen aan dat 

dergelijke protoplasten hun weesfel en celspecifieke eigenschapen wat betreft genexpressie en het 

intracellulair transport van eiwitten en membraanblaasjes, in tegenstelling tot de heersende dogma’s.  

De Hoofdstukken 4 en 5 beschrijven een nieuwe route  waarlangs  eiwitten en membraanblaasjes in 

epidermale bloembladcellen uiteindelijk de vacuole bereiken, en de identificatie, via 



bloemkleurmutaties, van essentiële eiwitten die in deze route opereren. Mutaties in het PH1 gen 

resulteren in een defect in de verzuring van de vacuole in bloembladeren en een blauw bloemkleur. 

Hoofdstuk 4 laat zien dat PH1 codeert voor een P-ATPase membraanpomp die zich in de membraan 

rond de vacuole (tonoplast) bevindt. PH1 behoort tot een  subgroep van P-ATPases die verondersteld 

werd uniek te zijn voor prokaryoten (bacteriën en Archea) en Mg2+ ionen transporteert. PH1 werkt 

samen met de proton pomp PH5: beiden kunnen een complex vormen en onafhankelijk van andere 

eiwitten de vacuole verzuren ook in cellen waar ze normaliter niet tot expressie komen.  

Hoofdstuk 5 laat zien dat PH1, PH5, de SNAREs PhSYP22 en PhSYP51 en andere vacuolaire eiwitten, 
in petaal cellen de vacuole bereiken via een nieuwe route.  Het meest kenmerkende aan deze route is 
dat vacuolaire eiwitten na synthese eerst verschijnen in zogenaamde vacuolinos, alvorens te arriveren 
in de vacuole.Vacuolinos zijn kleine vacuole-achtige organellen die door een membraan zijn omgeven, 
en waren nooit eerder beschreven. Via analyse van bloemkleur mutanten konden we bovendien een 
aantal sleutelgenen en eiwitten identificeren die in deze vacuolino route opereren. Zo bleek de vorming 
van vacuolinos te worden gecontroleerd door de transcriptie factoren PH3 en PH4, via nog onbekende 
ondergeschikte genen, en bleek PH1 essentieelvoor de fusie van vacuolinosen de grote centrale 
vacuole. Een reeks van verschillende experimenten wijzen uit dat PH1 direct kan binden aan de 
vacuolaire SNAREs PhSYP22 en PhSYP51 en dat deze samenwerking tussen SNARE eiwitten en 
specifieke membraan transporters essentieel is voor de fusie en/of herkenning van de vacuolino en 
vacuole membranen.	  


