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Samenvatting g
Eenn uitdagende vraag in de wereld van de biologie is hoe verschillende componenten van
dee cel zijn georganiseerd in ruimte en tijd om hun diverse functies uit te kunnen voeren.
Inn het hart van de plantencel zijn microtubulinen aanwezig, die nodig zijn voor de
opbouww van weefsel en organen. Door de intracellulaire opbouw kan de cel met zijn
buitenwereldd communiceren doordat het zijn membranen aanpast. In de afgelopen
tientallenn jaren hebben we een glimp te zien gekregen van deze twee processen door
middell van allerlei statische beelden van gefixeerde cellen. Helaas kregen we hierdoor
geenn volledig beeld te zien. Wel konden we zien hoc cellen delen. De preprofase band
markeertt de vlakken van de celdeling tijdens het begin van de mitose (celdeling) door
middell van het creëren van geheugen, waarbij duidelijk wordt welk materiaal nodig is om
dee lijnen van de celdeling te verstevigen.
Inn dit proefschrift is eerst gekeken door welk mechanisme de microtubulaire
organisatiee wordt gedreven om tot de preprofase band (PPB) te komen. O m de
reorganisatiee beter te kunnen begrijpen is het nodig de fysieke parameters te leren kennen.
O mm het proces te visualiseren en te kwantificeren is gebruik gemaakt van GFP-reporter
technologiee gekoppeld aan een microscoop, dat ons in staat stelt de cel levend te bekijken.
Mett deze zogenoemde confocale microscopie kunnen continu delende plantencellen beter
bekekenn worden en is dynamische instabiliteit van de microtubulinen voor de eerste keer
gekwantificeerd.. Hiervoor is gebruik gemaakt van drie verschillende markers: GFP-a
tubulin,, GFP-MAP4 and YFP-CLIP170. Net zoals in dierlijke cellen, herkende de YFPCLIP1700 het plus-uiteinde van de microtubulinen. Dit suggereert dat de architectuur van
hett plus-uiteinde van de microtubulinen behouden is. Hierbij hebben we gezien dat de
interfasee van de plant microtubulinen met 5 u m / m i n groeit en met 20 u m / m i n krimpt en
daarbijj een 'catastrofe-' en herstelfrequentie liet zien van respectievelijk 0.02 en 0.08 keren
perr seconde. Dit is veel sneller dan in dierlijke cellen. Opmerkelijk genoeg verdubbelden
dee groei- en krimp snelheden zich tijdens de PPB vorming, en bleef de 'catastrofe' en
herstell frequentie gelijk, waardoor het nettoresultaat is dat de microtubulinen korter en
dynamischerr worden. Aan de hand van dit onderzoek, en de kwantificatie ervan met
behulpp van twee- en drie dimensionale microscopie met inbegrepen de meting van tijd
(3DD en 4D microscopie) hebben we een goed inzicht gekregen in het mechanisme van de
PPBB vorming.
Dezee interessante bevindingen brachten ons ertoe om uit te zoeken of plantencellen
nogg meer dezelfde eiwitten gemeen hebben met dierlijke cellen. We vonden twee
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kandidatenn in de Arabidopsis, namelijk: AtTFCB and AtTFCE, die het CAP-Gly-gedeelte
bevatten.. Dit zijn co-factoren die ervoor zotgen dat de tubuünen goed kunnen buigen en
daarnaastt zijn ze belangrijk voor de biogenese van rnicrotubulinen. In afwezigheid van
dezee factoren ondergaat de plant drastische veranderingen. D o o r een overexpressie van
dee AtTFCB ging de protoplast bijna dood maar kon het gered worden door overexpressie
vann a-tubuline. Dit werd aangetoond met een microscoop die gebruik maakt van
fluorescentie,, resonantie en energie-overdracht (FRET). Deze bevinding houdt in dat
rnicrotubulinenrnicrotubulinen

ook a-tubuline bevatten. Bovendien gaf het aan dat AtTFCB in a-tubulin

inn staat is o m compartimenten te vormen en dat het erbij toedraagt om de oc/fï
monomerenn in balans te houden.
Hett signaleren van de microtubulaire reorganisatie is een nieuw onderzoeksgebied.
D ee isolatie van het eiwit p90 in de plant, dat erg veel lijkt op PLD (fosfolipase D) met
betrekkingg tot de localisatie van het membraan en de

rnicrotubulinen,

geeft ons een

kandidaatt voor een microtubulaire hechting aan het plasma-membraan. PLDs zijn
enzymenn die betrokken zijn bij fosfolipide metabolisme en ook bij de signaaltransductie.
Wee hebben de relatie tussen PLD en de rnicrotubulinen onderzocht met behulp van
GFP-MAP44 (een microtubulaire marker) die getransformeerd

zijn door een BY2-

celsysteem.. D o o r het activeren van PLD kwamen de corticale rnicrotubulinen binnen
kortee tijd (15-30 min) vrij. Daarnaast waren de rnicrotubulinen van de PPB en
fragmoplastt ook beïnvloed. Deze bevindingen suggereren een mechanisme waardoor
activatiee van P L D

de rnicrotubulinen

uitdaagt o m zich te reorganiseren in

de

plantencellen.. Het gaf ook een inzicht hoe deze moleculen de celvorm kunnen veranderen
doorr de controle van de rnicrotubulinen die op hun beurt de cellulose-microfibilinen
beïnvloeden. .
Tijdenss het onderzoek naar de PLD-microtubuline interactie hebben we de
stabiliteitt van het plasma-membraan op aanwezigheid van P L D activatoren gecontroleerd
waarbijj we gebruik maakten van de endocytose marker FM4-64. FM4-64 werd gebruikt
o mm de celplaat te vormen. Het is algemeen aangenomen dat de vesicels ('blaasjes') van het
Golgii apparaat de enige bron is voor het materiaal dat gebruikt wordt bij het opbouwen
vann de celplaat. Onze bevinding van de FM4-64 geeft een deelname van endocytose aan
inn het complexe proces van celplaat\ r orming. D o o r gebruik te maken van drie kleuren
hebbenn we het Golgi apparaat en de endosomen tegelijkertijd gevisualiseerd tijdens de
cytokinesee (laatste stap in de celdeling) en de interactie hiertussen gemeten. Deze analyse
samenn met de immunologische, farmacologische en genetische analyse lieten een snellere
toeleveringg zien van materiaal van het plas ma-membraan en de celwand voor de
celplaatvrorming.. Naast deze toelevering van het materiaal van buitenaf, zien we ook
indicatiess van toelevering van materiaal van binnenuit, in de vorm van voorgevormd
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plasma-membraann en cehvand materiaal, dat nodig is voor de vorming van de celplaat
gedurendee de celdeling. Dit was bevestigd door FRAP analyses, tiet lijkt er op dat dit
proces,, de endocytose, een soort lijm is voor vorming van de celplaat. Daarnaast kunnen
wee hieruit afleiden dat alle cellen een deel van het membraan van de ouderlijke cel erven.
O o kk laat het zien waarom we niet in staat zijn geweest o m de synthese van het plasmamembraann door alléén de vesieels van het Golgi apparaat te laten zien.
Inn de interfase van de plantencel zitten de microtubulinen alleen in de buurt van het
plasma-membraann maar bij het begin van de mitose komen ze ook in het cytoplasma
voor.. O m de polariteit van de endoplasmatische microtubulinen te onderzoeken, hebben
wee de dynamische aspecten van GFP-AtEBlgelabelde microtubulaire plus-uiteinden in de
mitotischee cellen. O m het proces van de endocytose verder te onderzoeken, hebben we
FM4-644 in de analyses opgenomen. Onze resultaten lieten zien dat de plus-uiteinden
ontstondenn aan het oppervlak van de kern en bij de PPB kanten samenkwamen met de
lokalee endocytose. Tijdens de PPB vorming vormden de endosomen-band met de
microtubulinen.. Dit gebied blijft behouden tijdens de 'spindle' (een bepaalde fase van de
celdeling).. Dit kon geobserveerd worden vanwege het stoppen van de vacuole structuur.
Tijdenss de cytokinese kwamen de plus-uiteinden van de EMTs vanuit de spindle naar de
cortex.. Dit viel samen met de celplaat-navigatie en de tiltcorrectie. Aan het einde van de
telofasee vielen deze E M T plus-uiteinden weer samen met de endosomen die voorheen
aann de PPB gekoppeld waren. Auxin efflux inhibitor NPA, welke interfereert met een
gepolariseerdee lokalisatie van P I N 1 , veroorzaakte abnormale PPBs en verschoof het vlak
vann

de

celdeling.

Deze

resultaten

suggereren

een

onverwachte

link

tussen

endoplasmatischee microtubulaire plus-uiteinden en de polariteitendocytose betrokken bij
dee regulatie van celdeling.
Ikk wil in het kort de resultaten van dit proefschrift hieronder evalueren. Aan het
beginn van dit onderzoek werd de plant microtubuline onderschat door gebrek aan
informatiee van de individuele dynamiek van microtubulinen. Daarnaast was het ook niet
mogelijkk om de mitotische plantencellen en het membraantransport te visualiseren. De
GFP-reporterr technologie heeft het mogeÜjk gemaakt o m molekulen te visualiseren, te
volgenn en de gebeurtenissen te kwantificeren. Daarom hebben we ons in dit project
toegewijdd

aan

het

visualiseren

van

de

dynamische

microtubulinen

en

het

membraann transport in levende en delende plantencellen. Dit proefschrift geeft een schat
aann informatie hierover. We komen nu dichterbij tot antwoorden van mysteries die lange
tijdd onbeantwoord zijn gebleven in de plantenwereld, namelijk: 1) welk mechanisme drijft
dee vorming van PPB, ïi) wat voor geheugen creëert PPB dat de celvorming krijgt, iii) hoe
dee

aan

het

plasma-membraan

gehechte

microtubulinen

signalen

ontvangen

en

reorganiserenn en iv) welk membraantransport-route deelneemt aan de opbouw van de
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celplaat.. Dit proefschrift heeft een kamer geopend, waarvan nog vele deuren gesloten zijn.
Toekomstigee experimenten om deze deuren te openen zijn a) kwantificatie van
microtabulinen-dynamiekk in overexpressie en achtergrond van de mutant dat bepaalde
eigenschappenn mist, b) een PLD-activator gebaseerde mutant en een GFP-gebaseerde
reporterr die gekoppeld is aan het fosfolopide metabolisme, c) het testen van de relevantie
vann de analyse van endocytose in cytokinetische mutanten, en d) analyse van de PIN
polariteitt in relatie tot EMT en celdeling.
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