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Planten hebben net als mensen zoet water nodig om te kunnen overleven. De 
klimaatverandering zorgt ervoor dat er steeds minder zoet water beschikbaar is voor 
planten en het zoutgehalte van de bodem toeneemt. Om nieuwe rassen van gewassen 
te kunnen maken die beter tegen zout kunnen, moeten we meer begrijpen over hoe 
planten op zout reageren en waarom sommige planten zoutgevoelig zijn en andere 
zouttolerant. In dit proefschrift beschrijf ik het effect van zoutstress op de modelplant 
Arabidopsis thaliana. De blootstelling aan zout activeert verschillende moleculaire 
signaleringscascades die samengevat worden in Hoofdstuk 1. Een van de eerste 
responses op zoutstress is een toename van fosfatidylzuur (PA), een membraan 
fosfolipide. PA verandert de structuur van de membraan, maar fungeert ook als een 
ontmoetingsplaats tussen eiwitten die met dit fosfolipide interacteren. Het “Sucrose 
niet-fermenterend-1 gerelateerde eiwit kinase” (SnRK2.4) bindt aan PA en verplaatst 
zich naar punt structuren na het blootstelling van de wortel aan zoutstress. In Hoofdstuk 
2 beschrijven wij een eiwit-domein verantwoordelijk voor de SnRK2.4 – PA interactie 
en de rol van dit domein in eiwit re-lokalisatie en wortelgroei. 
 Natuurlijke variatie in de reactie op blootstelling aan zout binnen een soort 
kan gebruikt worden om nieuwe genen / allelen te identificeren die verantwoordelijk 
zijn voor tolerantie. Er zijn verschillende Arabidopsis accessies verzameld uit 
350 verschillende locaties verspreid over het Noordelijke halfrond, die onderling 
verschillen in hun mate van zouttolerantie. Deze verschillen kunnen veroorzaakt 
worden door evolutionaire aanpassing aan de omgeving. Omdat de ecologische 
informatie over de locaties waar de reeds verzamelde accessies komen ontbreekt, was 
deze hypothese over natuurlijke selectie voor zout tolerantie echter zeer speculatief. 
In Hoofdstuk 3 beschrijven we een nieuwe populatie Nederlandse accessies, inclusief 
habitatbeschrijving. Door het opnieuw opgroeien van de verzamelde planten onder 
gecontroleerde omstandigheden konden we de tolerantie van de nieuwe accessies 
vergelijken. Onze resultaten suggereren dat de blootstelling aan zoutstress in het veld 
leidt tot betere prestaties onder stress condities in de kas. Dit is een sterke aanwijzing 
voor adaptatie aan zoutstress binnen de Nederlandse Arabidopsis populatie. 
 De blootstelling aan zoutstress leidt niet alleen tot verminderde groei, maar 
induceert ook veranderingen in de morfologie van de plant, die de overleving en 
opbrengst zou  kunnen beïnvloeden. Zout-specifieke veranderingen van plantmorfologie 
zijn bestudeerd in Hoofdstuk 5. De dynamiek van ontwikkeling van hoofd wortel, 
hoeveelheid zijwortels en zijwortel groei is hierin beschreven met kwadratische groei 
functies, die samengevoegd werden tot een beschrijvend model (root-fit) van de 
architectuur van de wortel. In het referentie genotype, Col-0, leidde blootstelling aan 
zoutstress voornamelijk tot verminderde hoofdwortel groei. Zijwortel ontwikkeling 
was in mindere mate geremd. In andere accessies bleken hoofd- en zijwortelvorming 
weer anders door zout te worden beïnvloed. Door het bestuderen van natuurlijke 
variatie in groei dynamiek zijn vervolgens vier strategieën geïdentificeerd binnen een 
collectie verschillende Arabidopsis accessies. Deze strategieën kunnen gedeeltelijk 
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verklaard door natuurlijke variatie in gevoeligheid voor het groeivertragende hormoon 
abscisinezuur (ABA), wat in reactie op zout stress wordt gevormd. Planten die relatief 
veel korte zijwortels ontwikkelden bleken een beter evenwicht tussen natrium en 
kalium ionen te behouden onder zout stress condities. Deze resultaten suggereren dat 
de wortel architectuur belangrijk is voor zout tolerantie. 

 Om te begrijpen waarom Arabidopsis accessies verschillen van elkaar in 
hun wortelstelseltype en zouttolerantie, moeten de onderliggende genen worden 
geïdentificeerd. Door associatie van de variatie in genetische markers te linken aan 
fenotypes van individuele accessies kunnen kandidaatgenen worden geïdentificeerd 
door middel van Genome Wide Association Studies (GWAS). We hebben een 
aantal kandidaat genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij de groei van het blad 
(Hoofdtsuk 4) en de wortel (Hoofdstuk 6). Het verband tussen functie van een 
aantal kandidaat genen en hun rol in zout stress tolerantie is verder bevestigd door 
het bestuderen van mutanten en accessies met verschillende genexpressie niveaus van 
de vermeende kandidaat-genen. Sommige mutanten van kandidaat genen vertoonden 
zoutstress specifieke effecten (HKT1, LRR-KISS), andere ontwikkelingsstoornissen 
(Arabidillo2). Voor een van de kandidaat genen - Hoog-affiniteit Kalium Transporter 
1 (HKT1) – was al eerder een rol gevonden in natrium transport en zout tolerantie, 
maar niet eerder in wortelarchitectuur. Onze resultaten laten zien dat hoge expressie 
van HKT1 vermindering in zijwortel ontwikkeling onder zoute omstandigheden 
veroorzaakt.. 
 In Hoofdstuk 7 bespreek ik hoe de gevonden zout-geïnduceerde veranderingen 
in plantenmorfologie een kader voor vervolgstudies kunnen bieden. De regulatie van 
wortelstelselontwikkeling is een relatief simpel systeem dat gebruikt kan worden 
voor het ontleden van de individuele aspecten van zoutstress zoals osmotische 
stress, nutriëntentekort en toxiciteit van natrium. Door de veranderingen in groei 
van afzonderlijke wortelstelselcomponenten in meer detail te bestuderen kunnen de 
onderliggende genetische componenten worden geïdentificeerd. Verdere analyse van 
de groei dynamiek van de wortel en bladeren zal verder inzicht bieden in hoe zout-
geïnduceerde veranderingen in plantmorfologie bijdragen aan zoutstresstolerantie.




