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Samenvatting  
Vacuolen zijn organellen die voorkomen in cellen van planten, schimmels, protisten en dieren. De 

vacuolen in plantencellen zijn het meest bekend, vanwege de veelheid aan functies en de enorme 

afmetingen van vacuolen in plantencellen. Een interessant en relatief recent ontdekt aspect van 

plantenvacuolen is dat sommige celtypen meerdere vacuolen hebben met zeer verschillende inhoud en 

functies. Dit roept vragen op hoe meerdere vacuolen kunnen worden gevormd in een enkele cel en hoe 

eiwitten worden gericht naar het ene of het andere vacuolaire compartiment. 

Vacuolinos, zijn kleine additionel vacuolen recent beschreven in epidermale cellen van bloembladen 

waar ze voorkomen naast de grote centrale vacuole die de anthocyaan bloemkleurpigmenten bevat. 

Deze additionele vacuolen vormen een uitstekend modelsysteem om de biogenese en functionele 

differentiatie van vacuolen te bestuderen. Tegelijkertijd werpen deze vacuolinos ook nieuw vragen op, 

onder andere met betrekking tot hun biologische functie. Elk hoofdstuk van dit proefschrift is een reis 

door de biologie van vacuolen, met speciale nadruk op hun biogenese, rijping en fysiologie. Vacuolen 

worden hier onderzocht door een combinatie van methodes uit de moleculaire genetica, celbiologie en 

bio-informatica. De verkregen resultaten verschaffen nieuwe inzichten in de mechanismen die ten 

grondslag liggen aan de regulatie van vacuolaire pH regulatie in extreem verzuurde cellen, de biogenese 

en biologische functie van vacuolinos en het mechanisme waardoor eiwitten van vacuolinos naar de 

centrale vacuole worden gestuurd 

 

In hoofdstuk 1 worden eiwitsorteerroutes en biogenese van vacuolen in planten en schimmels, en 

lysosomen bij dieren besproken, alsmede de vorming van meerdere functioneel verschillende vacuolen 

in een enkele plantencel. Analyse en vergelijking van de genen waarvan is aangetoond dat ze betrokken 

zijn bij de biogenese van deze compartimenten suggereerde zowel conservering als divergentie tijdens 

de evolutie van planten, schimmels en dieren van de componenten van de factoren die de biogenese van 

vacuolen en lysosomen en de sortering van eiwitten naar deze compartimenten reguleert. 

De analyse van petunia mutanten met defecten in verzuring van de vacuolen in de epidermis van 

kroonbladeren (petalen), liet zien dat de biogenese van vacuolino’s wordt gecontroleerd door hetzelfde 

regulatoire netwerk dat de sterke verzuring regelt van de centrale vacuole. De transcriptiefactoren PH4 

(coderend voor een MYB-eiwit), AN1 (een bHLH eiwit), PH3 (een WRKY eiwit) en AN11 (een WD- 

repetal eiwit) vormen samen het MBWW-transcriptiecomplex. Dit complex activeert de expressie van 

PH1 en PH5, coderend voor twee vacuolaire P-ATPases die vacuolen in epidermale cellen van 

bloemblaadjes verzuren, en een roodachtige kleur veroorzaken in de bloemblaadjes, in tegenstelling tot 

de blauwachtige kleur van mutanten die deze route beïnvloeden. Ditzelfde complex reguleert ook een 

aantal genen die betrokken zijn bij vacuolino-biogenese. 



 

In hoofdstuk 2 wordt de machinerie gekarakteriseerd die verantwoordelijk is voor de extreme verzuring 

van vacuolen in Citrus vruchten en wordt aangetoond dat deze machinerie dezelfde te zijn als die 

beschreven voor petunia bloemblaadjes. CitPH1 en CitPH5 komen sterk tot expressie in sterk zure 

citroenen, sinaasappels, pummelo's en rangpur limoenen, terwijl hun expressie sterk is verlaagd in niet-

zure vruchten met een zoete smaak. Dit bleek het gevolg van mutaties die de expressie of de activiteit 

het MBWW-complex beïnvloeden.  

In petunia bloemen is het MBWW-complex essentieel voor de expressie van genen betrokken bij 

vacuolaire verzuring en voor genen die een rol spelen in de vorming van vacuolino’s. Analyse van 

publieke transcriptoom data wees uit dat in zoete sinaasappels, niet alleen expressie van CitPH1 en 

CitPH5 is verlaagd, maar ook de expressie van Citrus homologen van genen die in petunia essentieel 

zijn voor de vorming van vacuolinos, zoals RAB5a. Dit suggereert vacuolinos ook voorkomen in ander 

weefsels dan de bloembladepidermis.  Deze overwegingen openen de weg om de aanwezigheid en 

functie(s) van vacuolino in verschillende weefsels en verschillende soorten te onderzoeken. 

Vacuolinos zijn kleine vacuole-achtige compartimenten die voorkomen naast de grote centrale vacuole 

in epidermale cellen van bloemblaadjes. Sinds hun identificatie, bleken vacuolinos tussenstations te zijn 

voor een reeks van verschillende eiwitten op weg naar de centrale vacuole, maar de biologische 

functie(s) van deze organellen bleef grotendeels mysterieus. Eén reden is dat bloemen die vacuolinos 

missen als gevolg van een mutatie (bijv. an1, ph4) geen duidelijke macroscopisch zichtbare defecten 

vertonen. Echter in specifieke genetische achtergronden – met o.a. een dominant allel van de FADING 

(FA) locus – veroorzaken ph4 mutaties naast de afwezighein van vacuolinos in de bloembladepidermis, 

ook de afbraak van de anthocyaan pigmenten in de centrale vacuole. Dit leidt tot het vervagen (“fading”) 

van de bloemkleur na opening van de bloemknop. De genetica van dit fenomeen werd al in de jaren 

1980 beschreven, maar de onderliggende mechanismen waren nog onbekend. Hoofdstuk 3 beschrijft 

de isolatie en karakterisering van het FADING (FA) gen, de sleutelfactor in het proces van 

pigmentafbraak. FA codeert voor een lid van de ferro-reductase-oxidases (FROs) uit de familie van 

metalloreductase-enzymen en komt tot expressie in bloemblaadjes en verschillende vegetatieve 

weefsels, zoals bladeren en stengels. 

In epidermale bloembladcellen van mutanten met een defect MBWW-complex (an1, ph3 en ph4 

mutanten) accumuleert FA op de tonoplast van de centrale vacuole waar de anthocyaan moleculen zijn 

opgeslagen. Deze cellen missen vacuolinos en FA accumuleert in de centrale vacuole waar het 

(waarschijnlijk indirect) anthocyanen destabiliseert. In epidermale cellen van wild type bloemblaadjes, 

welke vacuolinos bevatten, accumuleren GFP- en RFP-fusies van het FA eiwit in eerste instantie in 

vacuolinos, net als andere vacuolaire eiwitten. In de vacuolinos wordt FA-GFP (of ten minste de GFP-

tag) uit de membraan vrijgemaakt om vervolgens op te hopen in het lumen van de vacuolinos. Dit zou 



kunnen verklaren waarom FA-GFP van de vacuolino’s niet verder reist naar de centrale vacuole, zoals 

andere vacuolaire eiwitten doen, en waarom de FA expressie in wild type bloemblaadjes niet leidt tot 

afbraak van de anthocyanen in de centrale vacuole. In de bloembladepidermis van ph4 en ph3 mutanten 

ontbreken vacuolinos en kan FA(-GFP) via een directe route de vacuole bereiken, net als in bladcellen, 

om de afbraak van anthocyanen daar te activeren. Deze bevindingen suggereren dat vacuolinos een rol 

hebben als poortwachter / controlepunt en bepalen dat sommige eiwitten mogen doorreizen naar de 

centrale vacuole, terwijl andere eiwitten uit de buurt van de centrale vacuole worden gehouden. Deze 

nieuwe inzichten in de controle van bloempigmentatie (en fruitpigmentatie) via de regulatie van 

anthocyaan afbraak, kunnen nuttig zijn om gewasvariëteiten te genereren met nieuwe bloemkleuren of 

verbeterde voedingswaarde van fruit 

 

Eerder onderzoek toonde aan dat het MBWW-transcriptiefactorcomplex essentieel is voor de vorming 

van vacuolinos. Waarschijnlijk stuurt MBWW de vorming van vacuolino’s op een indirect wijze, via 

de activering van ondergeschikte genen coderend voor eiwitten met een directe rol in het verkeer van 

membraanblaasjes en vorming van vacuolinos. Het mechanisme waardoor vacuolinos worden gevormd 

en de (MBWW-gereguleerde) genen en eiwitten die erbij betrokken zijn was echter onbekend. 

Hoofdstuk 4 presenteert de identificatie van een eerste gen, RAB5a, dat door WMBW wordt 

gereguleerd gen en nodig is voor de biogenese van vacuolinos. RAB5 is een lid van de RAB-familie 

van kleine GTPases, waarvan er vele een cruciale rol spelen bij het specificeren van de 'identiteit' van 

membranen en de binding van- en herkenning tussen blaasjes en doelmembranen. De identificatie van 

RAB5a, een homoloog van dierlijke RAB5 eiwitten ,toonde aan dat planten-RAB5s evolutionair veel 

diverser zijn dan tot nu gedacht en bestaan uit drie verschillende fylogenetische groepen, die in petunia 

worden vertegenwoordigd door RAB5a, RAB5a1 en RAB5a2 plus de homologe (en goed bestudeerde) 

Arabidopsis eiwitten RHA1 en ARA7. De in hoofdstuk 4 gepresenteerde gegevens tonen aan dat het 

RAB5a gen wordt geactiveerd door het MBWW-complex en dat het RAB5a-eiwit nodig is om de fusie 

van een subpopulatie van prevacuolaire compartimenten (PVCs) te bwerkstelligen om aldus vacuolinos 

te vormen. Interessant is dat RAB5a1 en RAB5a2 zich in andere cellulaire compartimenten bevinden 

dan RAB5a, en RAB5a ook niet functioneel kunnen vervangen. Dit benadrukt de centrale rol van de 

RAB5a GTPase bij de vorming van vacuolinos en geeft inzicht in de diversificatie van verschillende 

vacuolaire compartimenten tijdens de evolutie, door duplicatie en neo-functionalisatie van genen die 

coderen voor belangrijke regulatoren van het intracellulaire verkeer van membraanblaasjes. 

Het verlies van vacuolino's in rab5a mutanten en de vorming van vergrote vacuolinos door expressie 

van RAB5a vanaf de constitutieve 35S-promoter in Petunia bloemen, gaat gepaard met veranderingen 

in de afmetingen en vorm van de cellen in de bloemblad epidermis. Een dergelijk effect op epidermale 

cellen kan de kleur van de bloembladen en zelfs de voorkeur van dierlijke bestuivers veranderen. Een 



verdere analyse van de effecten van RAB5a-activiteit op de celstructuur kan mogelijk additionele 

inzichten in de biologische functie(s) van vacuolinos verschaffen. 

 

De zeven bekende PH loci in petunia zijn ontdekt via mutanten met blauw-violette bloemen in plaats 

van de wilde type rood-violette kleur. Deze PH loci zijn essentieel voor de verzuring van de centrale 

vacuolen in de epidermis van bloembladen en daardoor de protonering van de anthocyaan pigmenten 

en het ontstaan van een rood-violette bloemkleur. Tot dusver waren zes van de zeven PH loci moleculair 

geïdentificeerd en hun biologische functies beschreven. Het PH7 locus was tot dusver nog niet 

gekarakteriseerd. Hoofdstuk 5 beschrijft de moleculaire identificatie van het PH7 gen, middels een 

vergelijking van de transcriptomen van bloemblaadjes van een wild type lijn (PH7), een instabiele ph7 

mutant met een transposon insertie, en een stabiele ph7 mutant. PH7 codeert voor een 

monosaccharidesuiker transporter die sterk lijkt op – en vermoedelijk homoloog is aan – de vacuolaire 

glucose/proton symporter ERD6-like6 van Arabidopsis. Mutaties die het PH7 eiwit op verschillende 

punten afkappen resulteren in duidelijke defecten in de vacuolino-route. Afhankelijk van het punt waar 

PH7 is afgekapt blokkeert ofwel de vorming van vacuolinos (en mogelijk latere stappen), dan wel het 

transport van vacuolinos naar de centrale vacuole. Dit laat zien dat PH7 betrokken is bij meerdere 

stappen in de vacuolino-route en dat PH7 via verschillende mechanismen en domeinen bijdraagt aan de 

vorming van vacuolino's en het daaropvolgende transport van vacuolinos naar de centrale vacuole. 

Deze bevindingen leveren een belangrijke ondersteuning voor eerdere hypotheses dat membraan-

transporters additionele functies hebben in membraan verkeer en mogelijk als structurele component 

fungeren in de herkenning en uiteindelijk fusie van membraanblaasjes en doelwit membranen.  
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