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Inleiding— algemeen.

In 1ie-t icader van het ZWO—projeot 'genenkaart van do aardappel',

wordt momenteel veel aandacht besteed aan somatisohe hybridisa.tie

bij Solanum tuberosum. Hiertoe wordt gezooht naar een betrouwbare,

effiointe methode om protoplasten to

fuseren: daarnaast worden merkers gezooh-t die gebruik-t kunnen wor—

den om het hybride karakter van fusieproduoten te bevea-tigen en

in een later stadium, het localiseren van bepaalde eigenschappen

in het erfe].ijk materiaal mogelijk te maken.

Tijdens het op de volgende pagina's besohreven onderzoek is zowel

aandacht besteed aan het fuseren van protoplasten (electrofusie)

als aan het vinden van gesohikte merkers,

Proefopzet.

1ie1 oorspronkelijke werkplan was, uit de 5—MT resis-ten-te cellijnen

van S. tuberosum (eerder gersoleerd door R. Visser (i )) eon aantal

-te seleoteren dat 00k au.xine autotrofie ver-toonde.

.Vaarnaast zoud8lecilrofusie
verder uitgediept worden met als eind—

doel fusie tussen au.xine autotrofe celsuspensje—protoplasten met

protoplasten met een andere merker, bijv. AEC—resistentie, ge—

volgd. door regeneratie van de fusieproducten en toetsing op hybri—

de kenmerkon.

Toen echter na een aantal maanden bleek dat elec-trofuaje van cel—

suspensieprotoplasten problemen met zioh meebraoht, is besloten

met aardappel bladprotoplas-ten verder te gaan, en hiermee een

aantal fundamentele vragen wat betreft electrofueje aan te pakken.

Het zoeken naar auxine autotrofe, 5—MT resistente oellijnen is

volgens plan voorigezet; daarnaast is enig work verrioht aau amino—

zuur analyses aan een aantal cellijnen en is geprobeerd plan-ten

te regenereren uit 5—MT resistent callus.

—



p1eiç4g protopiaten

• proloplastfusie

po-t voor kort werd voor het fuseren van plantprotop].asten voorname—

1jk gebruik gemaalct van polyethyleenglyoo]. (PEG) (2). Er zijn eohter

een aantalnadelen verbonden aan deze methode (3,4)

a) de optimum fusiecondities moeten voor elk celsyteem experimen—

-teel vastgesteld word.en

b) het fusieproces is niet te volgen onder het lichtrnicrocop
a) hot aantal fusiecombinaties is van te voren niet vast te leggen

ti) het fusieproces verloopt niet synchroon voor alle cellen en

vindt over een lange tidsduur plaats (tot een uur).

e) tijdens de fusie gaan intraoelluiaire substanties verioren,

zoclat de levensvatbaarheid van de cellen achteruit gaat

f) do levensvatbaarheid van d.e cellen wordt 00k beThvloed door

de fusogene verbindingen en virussen (d.eze worden gebruikt

bij dc fusie van dierlijke ceilen): deze interageren op een

onoontroleerbare wijze met de membraan. Daarnaast zijn d.e voor

de fusie benodigde onfysiologisohe omstandigheden, zoals een

hoge/lage pH of hoge Ca2 concentratie, ook al niet bevorderlijk

voor de vitaliteit.

De laatste tijd wordt dan ook zeer veel aand.aoht besteed aan een

nicuwe fusie-techniek die deze rtadelen niet heeft: de protoplastfu—

sie onder inv]-oed. van een eleotrioch void, geheten: electrofusie.

In hot kort komt het proces or op neer, dat in protoplasten, opge—

bracht -tussen twee eleotroden onder inv].oed van een eiec-trjsch veld

(100—500 V/cm (2,5,6), 10 kHz—80 thHz (4)) een dipool geincluceerd

wordt. Hierdoor zoeken de protoplasien elkaar op, en begeven zich

naar de plaats van de grootote velddichtheid, d.w.z. naar de elec—

-broden. Dii prooes wordi diëlectroforese genoemd.

Iet behuip van een zeer kort durende, in de orde van microseconden,

en zeer sierke puls, 500—1000 V/cm, en soms nog hogere (2,5,7) wordi

de protoplastmembraan reversibel verbroken op de plaatsen waar deze

contact maakt met d.e andere protoplast en de electrode (loodreoh-t op
d.e veidliinefl). Via do openingen die zo ontstaan tussen de cellen,
kan cytoplasma van de ene naar de andere cel stromen. 7a herstel van
de membranen en afronding van het fusieprothict, dit laatste heeft een
energetisch voordeliger situatie tot gevoig, is de fusie eon feit
(fig.1, (8)). Het herstel van ie membraan kan binnen microseconden
tot enige minuten plaatsvinden, afhankelijk van de proefomstandig-.
heden, rnembraaneigenschappen en energetische conditie van do cel (3,6).
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De electrofusiemethod.e kanaan—

leid.ing geven tot fusiepercenta—

ges tot ioo% van de gepaarde pro—

-toplasten (2)en heeft tevens als

voordeel, dat onder bepaalde om—

slandigheden een groot aantal 1+1

fusies bewerkstelligd kan worden

(4,9): hierbi3 kan gedacht worden

annngebruik van zeer gespeciali—

eerde electrodes (fig.2e,3), die

eohter nog niet in de praktijk ge—

-best zijn.

Een andere (theoretisohe) toepas—

singsmogelijkheid van electrofusje

is het invangen van substanties

die normaliter flier door de celmem-.

braan heen kunnen, zoals bijvoor—

beeld. genen: d.eze zouden dan inge—

bouwd. kunnen worden (3,4)

Eleotrofusie kan ook van belang zijn

jyi de medisohe wetensohap: genees—

rnidd.elen kunnen zo ingebrach-t worden

in erythrosyten en lymphocyten,

waardOor ze specifiek naar de plaats

waar ze nodig zijn vervoerd kunnen

worden en zo geen bijverschijnselen

meer opwekken (3).

Schematic diagram of the proposed mechanism for
electric field-mediated fusion. The membranes of two cells are
in close contact due to diclectrophorcsis (a). Emergence of
protein-free lipid domains occurs by lateral movement ol pro-
teins (indicated by the arrows) due to the ac. field. It is
assumed that the presence of cnlymcs or very low calcium
concentrations enhance this process. Electrical breakdown leads
to pore formation within the membrane contact lone (b). Only
two porcs arc shown. Bridges of lipid molecules arc formed
between the apposed bilaycrs (c), whereby vcsiclc formation
occurs (d) and cytoplasmic continuity between the two cells is
established. The process leading to the formation of a spherical
cell is energetically favoured due to the curvature of the mem-
branes in the fusion region.

Fig. 1. Sohematieche vooretelling van de Pro—

oeeeen die waarechijnlijk plaatevinden in de
membraan tijdens cel—electi-ofusie (uit(8)).

Voorlopig zal echter nog veel aandacht besteec3. moeten worden aan

(verlies van) vitaliteit van protoplasten na electrofusie, en een

methode om gefuseerde protoplasten in handeri te krjigen en verder te

kweken. Dierencellen blijken in elk geval de 'electrocutie' goeci te
doorstaan: zeeëgeleieren bijvoorbeeld, bleken na fusie en hieropvol—

gende bevruchting te gaan delen(4) (de electrofusjemethode is minder

inirilnend als het in eerste instantie lijkt: in de membraan kornen

van nature ook electrische spanningen voor, van tot 108V/cm (3)).

Pas onlangs is men er in Keulen in geslaagd uit electrisch gefuseerde

petunia protoplasten calli op te kweken, waarvan aan te tonen was dat

Deze percentages worden niet nader bewemen aan de hand van

abe11en, en aijn due enigseine twijfelaohtjg. - -- - - -
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ze hybride karakter bezaten (mond. med. E. Jacobsen). Er bestaat

Uiis goede hoop voor de toekomst.

Voor uitgebreide overziohtsartjkeien betreffend.e protop].ast(e].ectro)_

fusie wordt verwezen naar Zimmermann et al. (3), Zimmermann & Vien—

ken(4), Zimmermann (8) en De Both (10).

Orifice for
cell suspension

-' 2d
Fig. 2. SCIUP, used br electrically rnduced fusion (held-lines of the electric field: —). (a) Two cylindrical platinum wires are
mounted in parallel on a slide. The gap between the two electrodes has 10 be matched to the sic of the cells or yesicles to bc
fused. (b) Stronger divergence of the electric field can be achieved with a set-up in which a central wire is surrounded by an
outer cylindrical electrode. (c) Electrode arrangement for the production of large amounts of fused cells. () Flow chamber system
in which Lhe cells enter centrally the gap between four electrodes, arranged crosswise. Cells move to the region of highest field intensity
between the individual electrodes due to dielectrophoresis. (e) Flow chamber system for the production of cell hybrids of different
species in high yield. Two highly diluted cell suspensions are successively sucked through the slit between the electrodes. The formation
of cell pairs, consisting of species I (.) and species 2 (0)15 favored

_______

V5x'Bohillende elootrodea, gebruikt bij eleotrofueie—experjmenten
(uitt (4)).

Set-up roe the eIeoUo-l.ydr.ulic production orhelerokuyon ecU combm.Iioni. For det.ih ice lent.

Fig.3; Zeex' genpeoialiaeerde e1ctrode voor het verkrijgen

van een maxjrmun aan heterogene celparent ook-kkiinen,djvere

verbindingen eeleotief in de eleotrofunie—ruimte gebrachi

worden (uitt (9)).

—4—
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oelst e].ling

Zoals in het voorgaand.e is aangeetipt, bèstaan
er ten aanzien Van

de electrofusie flog een aanta]. vragen; tijden het ond.erzoek is

andacht besteed aan de volgend.e punten, voornamelijk met beirekking
-(ot aardappel bladprotoplasten (type 7322).(vee]. van het electro—
fusie onderzoek heeft zioh tot mx toe gerioht op b1adprotop1ase

yan Avena sativa (6), Ka1anoho daigremontiana
(5), Petunia (3)

en Vicia faba (2)):

i ) wat zijn de optimale spanningen om protoplasten bij de electrodes

te verzamelen en te fuseren

2) wat zijn de, met de aanwezige fusieapparatuur, te behalen fusie—
percentages

3) we].ke criteria zijn van belang voor het al dan niet fueeren van
de protoplasten;

—vitaliteit na isolatie

—aanwezigheid van ceiwand materiaa]. (de mogelijkhejd besiaat, dat

door oelwand. resten of nieuw gevormde oelwanden, goed contact
tussen de protoplasten bemoeilijlct wordt, en/of de membranen

plaatselijk niet meer verbroken kunnen worden)

—aanwezigheid. van ch].oroplasten (fusie leek meeta1. opte treden
tussen protoplasten waarbij geen ohlo-roplasten tegen de contact—
zône aan lagen)

—de diameter van do protoplasten (vaak is waargenomen dat grote

protoplasten bij een bepaalde pulssterkte-en —duur sneller irre—

Versibel besohadigdworden dan icleine. Dit zou aanleiding kunnen

geven tot lage fuéie frequenties tussén protoplásten van versoMi—
lend.e diameters). -

4) bij welke protoplastdiohtheden vinden de meeste 1+1 pax'ingen p]aats

5) bevordert Dextran de aardappel protoplast fusie (Kameya (lj)ver—

meldde sterk verhoogd.e fusiepercentages ten gevolge van 8anw,vig—
lieid van Dextran tijdens chemjsohe fusie_expermenten)

6) hoe is het met de vitaliteit van de protoplasten geste]d na de
toediening van een puls, en hoe is dee het best te bepalen

(in de literatuur worden bij experimenten met plante protoplasten

meestal alleen de fusiepercentages vermeld: Bom-wordt nog, an
de hand van het al dan niet delen van een fusieproduct nog lets
gezegd over de vitalitelt ervan. Het deen van protoplasten is
echter van zeer veel' factoren afhankelijk, zodat het niet een

____

ideaa] criteriurn voor v-itai-itejt- l-ijkt_tie_ziij)



7) hoe zijn.gefusoerde protoplasten in hand.en te krijgen om ze ver—

der op to kweken (in de literatuur wordt melding gemaakt van

mioromanipulatoren (9 ) en d.ooretroom electrodes (9,12)),fjg,2d,e

3 4.

- 6-

Diagram of the fusion chamber the drawing is not necessarily
to scale. The inter-electrode distance, which is the critical dimension, is
500 pm. + and — designate the two electrodes, and the arrows indicate the
path of the protoplasts through the chamber.

Fig. 4t Dooratroom—fuejelcainei. zoals gebruikt door
Bates c.s. (12)



Mat eriaal en methode

Uitgangsmateriaal voor protoplastisolatie

CeleuspensieB

Cel8uepensiee werden opgezet uit wildtype (007) of 5—MP resistent

callus,al dam niet ma zeven over een 670 pm filter. De suspensies

werden iwee keer per week ververet met vloeibaar 308 medium, en ge—

kweekt in het donker bij 25°C op een sohud.der (120rpm)

Plantmat eriaal

Plantjes van do monohaplolde Solanum tuberosum 7322 werden steriel

opgekweekt bij 25°C,16' uur lichtperiode stel1ing 3')rop MS 10 medium

Eon pot met plant joe leverde Ca. 1.5 gram bladinateriaal op, wat ge—

bruikt werd voor de protoplastisolatje.'rLjchjjntensjtejt:3000 Lux.

Protoplastisolatie

Celsuspensieprotoplast en

Celsuspensieprotoplasten werden (niet steriel) geisoleerd volgens de

methocle, besohreven in

Bladproioplast en

Blad.protoplasten werden geT.soleerd uit Ca. 1 gram bladmateriaal, af—

komstig van ca. twee maanden oude S. tuberosum 7322 plantjes. In

principe werd. d.e metbode van Bokelmann & Roest(14)ebruikt, met eni—
ge modifioaties, aangebraoht door Dr. M.J. Tempelaar (zie bijiage).

.Vitaliteitstest

Gelijke hoeveelhed.en van een 0.1% phenosafranineoploasing.ñ)n o.6 M

mannitol en protoplasteuspensie werden gemengd in een haemocytometer.
Direct d.aarna werden.d.n beide telkamers van 2Q0 protopiastn de vi—
-tale (niet rood gekleurde) exemplaren geteld..Later in het ond.er—

zoek werden de vitaliteitepercentages gesobat, met af en toe exacte

te].lingen ter contrôle.

• Celwandkleuring

Gelijke hasveelhaden oal.cofli.or white (o.oi% in d.emi water(15)) en

protoplastsuspensie werd.en op een objectglas gemengd, afged.ekt met

een groot dekglas en bekeken onder het Leitz fluorescentie—micros—

coop met opak—illuminator. De volgende filteroombinaties zijn ge—

bruikt: excitatiefilter nr.1: 365 nm (opgebouwd. uit filters 4mm BG

38 + 2x2mm TJG1) en sperfilter nr.2: 455nm.
Stukjes ceiwand lichttén feigroen op, de kale protoplast jets groe-.
nig, en eventuele chioroplasten rood, zie foto's fig. 5.

-7-



Om het aantal (na een dag) nieuw gevormde oelwqndstukjes te bepalen

werden direot na isolatie oa. 40 protoplasten bekeken en het aanta].

celwandstukjes hierop gescoord (binnen ó4n uur na isolatie kan al

oelwandvorrning waargenomen worden ('i.6)); de dag erna werd deze].fd.e

prooecluro gevolgd. en de resu].taten vergeleken,

Fusie experimenten
Voor de beschrijving van d.e fusie apparatuur wordt verwezen naar

het doctoraalverslag van H, Visser (j).

Cm fusie tussen protoplasten te bewerkatelligen werd n druppel

protoplast suspensie opgebraoht tussen de twee eleo-trodedraadjes

(afatand 150—200 m: deze afatand was enigszins variabe door de

flexibiliteit van de draadjes). De suspensie werd. afged.ekt met een

dekglas om verdamping tegen te gaan en de protoplasten enigszjns in

6n viak te brengen zodat waarneming via hat lichtmiorosooop moge—

].ijk werd. Aangezien soms protoplasten stx'oming optrad werd aan

weerszijden van de electrode draadjes een half dekglas aangebracht

(vastgezet m.bv. nagellak) waardoer d.it verschijnsel aanmerkelijk

gereduoeerd werd.

De protoplasten werd.en verzameld door he-t aanbrengen van een wis—

selspanning van 5V (250—300 V/cm), -300 kH. Viak v66r de puls werd
deze spanning vethuba1d om de oontaotvlakken tussen de protoplasten

te verbreden daze voltages bleken steeds goed te vo].dôen.

De pulasterkte werd gevarieerd van 50V—IOOV (25OOV—6Oc1/cm), 35—

100 ys. Lagere voltages waren met de aanwezige apparatuith niet mo—

gelijk.

Na toediening van de puls werd de wisselepanning direct terugge—

draaid. van IOV naar 1—2V, om de protoplasten in staat te stellen

zich af te ronden Bij hat reduceren van de wisseispanning tot nul

hadden de protoplasten de neiging aohter elkaar weg te rollen, zodat

het constateren of a]. dan niet fusie opgetreden was, bemoeilijkt

word.

Aanvankelijk werd. alleen globaal gekeken bij welke pulssterktes

de protop].asten niet reageerden, f'useerden dan we]. kapot gingen:

de optimale pulssterkte bleek te ].iggen bij 50—70V, 50—70 p.s.

Pulsen van dergelijke sterkte werden gebruikt bij het uitvoeren van
tellingen voor het berekenen van de fusiepercentages.

-



Fusiepercentagee

Voor het berekenen van de fusiepercentages werd de volgende proce-

dure gevolgd: van ten beeldveld.en op de monitor (op 4rL beeldveld

was o.33 mm van de electrodes te zien) het aantal losse protoplasten,

het aantal rijtjes dat uit twee, en idem dat uit drie of' meer proto—

plasten bestond, geteld. Ja toediening van een puls werden dezelfde

tien beeldvelden weerd doorgekeken, waarbij genoteerd werd welke nj—

tjes gefuseerd waren en welke niet (indien twee van de d.nie of meer

protoplasten van een rijtje gefuseerd waren, werd. dat ale fusie van

dat rijtje aangemerkt).

Met behuip van deze gegevens konden de fusieneroentages opverschil—

lende wijzen berekend worden.

Dextran

Voor het bestud.eren van het effect van dextran (Mw 150.000—200.000,

Grade B BDH) op de fusie,werd een halve druppel protoplastsuspensie

bij een halve druppel dextran—oplossing in d.e electrofusiekamer ge—

bracht.

Aangezien de protoplasten zeer traag reageerd.en op het electriech

veld bij geiruik van een 15% oplossing van dextran, zoals gebruikt

door Kameya (U), door de hoge viscositeit hiervan, is een 7.5% op—

lossing gebruikt (dextran werd opgelost in demiwater).

?ig. 5i (a) bladprotoplast van Solanum tuberosum 7322 onder normale

belichting, (b) dezelfde protoplaet, onder UV—licht, beide in aan—

wezigheid van calcofluor white, waardoor bij UV—licht celwandmate—

riaal zichtbaar wordt. Voor bijzonderheden betreffende do ebruikte

filtercombinatiesi zie materiaal & methode. Protoplaotdiainateri Ca. 30 jim

Opnamei Kodak 400 ASA, rasp. 1/25 en 40 eeo.belicht.

— 9—



Re8ultaten

• Protopla8tjaolatie

De opbrengst aan celeuspenaieprotopla8ten ia niet bepaaldz tellingen

werdon bemoeilijlct omdat de oelwanden vaalc niet volledig velrteerd

b].eken zodat veel protoplaeten bij elkaar b].even liggen. -

Diveree wijzigingen in de isolatioprooedure gaven geen verbeteringen

wat betreft volledige vertering van de oelwanden en de kwali—

-teit van de protop]asten.

De opbrengst a.an bladprotoplasten na toepassing van de gewijzigd.e

jsolatiemetbode was 3-2x1O6 protoplasten/g versgewioht aan blaad.jes,
betgeen vergelijkbaar is met de opbrengat die met de originele metho—

d.e verkregen wordt (mond. med. S.E. de Vries).

Pogingen om de opbrengst te verhogen door de mannitolfase of het su—

cx'osepellet ,geresuspendeerd. in mannitol,opnieuw te oentrifugeren,

leverden nauwelijks extra protoplasten op.

• ilitaliteit van de protoplasten na isolatie
De vitaliteit van losliggende oelsuspensieprotoplaeten]ag meestal be—

neden de 50%: experimenten met halve enzymconcentraiies en verachil—
lende schudwaterbaden gaven nauwelijks verbeteringen. De protoplasten

die nog Omgeven waren door resten oelwandmateriaal blekeneen hogere

v-italiteit te hebben: ca. 70%

De vitaliteit van de bladprotoplasten fluotueex'de rond 60%, met uit—
sohieters tot 20 en 80%. Na ± 18 uur bij 4°C in bet donker, in o.6M
mannitol, was de vitaliteit meestal gedaald met ca. 10% (tabe].1 ).
Experimenten waarbij protoplasten van eenzelf&e protoplaa-tsuspensie

onder versobillende omatandigheden bewaard werden (ijd glazen bakje

bij 40, reageerbuis bij 4°C en langzaam roterende reageerbuis bij
kamertemperatuur) leverden identieke vitaliteiteperoentages op na

ca. vijf uur (gegevens niet weergegeven).

Opname van phenosafranine door de protoplasten bleek.na tien minuten

onverand.erd. te zijn: na herhaalde telling aan hetzelfde preparaat

na tien minwten werd vrijwel precies hetzelfde vitaliteitspercentage

gemeten ala direct na toevoeging van e kleurstof, 00k gaven tellin-.

gen in beide telkamers van de haemooytometer weinig onderling ver—

schil (minder dan 5%).

Celwandkleuring en —vorming

Bij losliggende celsuspensieprotoplasten was na én dag duidelijk

- ieuwe cel-wandvorming waarneembaa-r (niet preoies geteld)_; w geen

—10—



oe].wand geregenereerd was, vertoond.e het cytoplasma tooh eon 'dra—

d.erig' uiterlijk, hetgeen normaliter ale oriterium wordt gebruikt
om te voorspe].len of protoplasten regenerwtjecapaojtejj bezitten of

niet (mond. med. S.E. de Vrie). Eventuele aanwezigheid van ceiwand—
stukjes leek niet gecorreleerd te zijn aan de plaats van de grootsie

oytoplasmadiohtheid in do protoplast.

Later gereoleerde celsuspensieprotoplasten bleken eon, .vee].. grotere

celwanageneratie—capaciteii te bezitten: dit ging sainen met hoge

vitaliteitspercentages (tot 98%: oelwandregeneratje niet equantjfj—

ceerd)

Bladprotoplasten bleken ook in staat tot nieuwe oelwandvorming tij—

doris verblijf i1i o.6 M mannitol bij 4°CZje.tabe]L.

oxp. a b a d a f

1 25 1—4 43 1—4 60
.

50

2 13 1—3 40 1—4 80 70

3 23 1—4 34 1.5 60 60

4 18 1—2 20 1—3 50 50

5 10 1 43 1—6 60 50

6 23 1—2 7 ? 60 10
7 ? ? 20 1—5 ? 80

8 8 1—2 0 — 50 20

9 23 1—5 ? 7 40 30

a pero.ntage protoplaston dat aol—

wandetuicjea becat (n.40)
ci idea, de volgendo dag
b,d.; aantal celwandeiukea per proto—

plant
as vitaliteit percentage (geechat)
fi idea, do volgende dag

Pabel. Celwazid voraing en vitiliteita peroentagea (.bepaald. a.b.v. reap. oaloo-.
fluox..white so phenoaaffranine kleurig) van bladprotoplaaten van do
monobaplo!de S. tuberosum type 7322.

Te zien is, dat het maximale aantal celwandstukjes per protoplast

jets toerieemi, en ook het aantal protoplasten dat ce].wandmateriaa3.

bijgemaaktheeft. In de tabel komt niettot uitthg,.dat o.p d'e eerete

d.ag demeeste protoplasten één stukje hadden, en eon klein aantal

meerd.ere, terwiji op de tweede dag hét omgekeerd.e het geval was,

d.w.z. sleohts een klein aantal éón stukje, hot merendee1we.er stuk—

jes,- zodat meer oelwandvorming heeft plaatsgevonden dan d.i-reot uit de

tabel blijkt.

terkere oelwandvorming lijkt niet sainen to gaan met hogere vitali—

teitepercentages.

I!en moeilijkheid bij de celwandkleuring bleken baoierin te vormen:

doze fluoresceerden evenals celwandrnateriaal, wat er evenwel van te
ondersoheiden was op grond van groo-tte en niet—waarneembaarheid bij
normaal licht.
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• Fusie—experimenten

Voo? hetverzamelon van de protoplastei aan d.e electrode was in het
algemeen een spanning van 5V (ca. 250V/om) voldoende in het geval
van de eerste oelsuspensieprotop1aen

wares hogere spariningen nodig,
tot 20V en zelfe dan reageerden ze some nog niet,

Vlalc voor een puls werd de spanning verdubbe].d cm goed membraanoon....

taol tussen d.e protoplasten te bevorderen, Bij suspenejeprotoplasten
was weinig effect hiervan te zien. Een puls van 50—60 js, 60v bleek
sleeds goed te voldoen: ale een sterkere puls gegeven werd., werd.en
de bladprotopla5tmemhren maestaL rre.versjbel verbroken. De en—
kele keren dat dit niet gebeurde, konden de fusiepercentages bere—
Icend.worden: deze bleken dan vrij hoog te liggen (zie tabelZ),
In plaats van ón eterke puls, was het beter twee kleinere te geven
van-.i1ovengenoemde sterkte, zie fig. 6.

Bij het berekenen van d.e fusiepercentages is steeds uitgegaan van4n puls.

Fusiepercenjages
De resulta-ten van de fusietellingen voor bladprotopiage zijn weer—
gegeven in tabel 2, en meer uitgebreid, bijiage 2. Aangezien geen
fuserende suspensieprotoplasten zijn. waargenonLe, zi in hieraan geen
tellingen verrioht.

Aan de vrij gro-te standaard.deviatjes is te zien, dat protoplasten

ui-t n suspensie niet identiek reageren op eenzelfde puls (zie bij—

voorbee].d de eerste ru getallen: dertie in principe vergelijk—

bare tellingen geven 25 tot 50% varia-tie te zien).

Bij het f'useren en het berekenen van de fusiepercen-tages bleken

protoplastdich-theden van 1x106'protáplast/ml het best tevoldoen om

een optimale verdeling van de oel].en in de fusiekamer te verkrijgen:

30% rangschikte zich in rijtjes van twee, 37% in rijtjes van drie of

meer, en 33% van de protoplasten bleef solitair. Bij een lagere pro—

toplastooncentratie was de concentra-tje van protoplasten lange de

electrode te laag voor efficiente fusie en —tellingen: bij eon hoge—

re concentratie hadden de cellen de neiging elkaar ook zijdelings

aan te trekken: bovendien was ook de kane op het vormen van bruggen

tussen de twee electrodeclraadjes groter. Dergelijke bruggen bleken

vaak vrij explosief kapot te oDringen na eon puls.

BIj zeer lage vitaliteitspercentageo (lacer dan ca. 40%) trad nauwe—

lijks fusie op: er zijn in dergeli,jke eva1len dan ook geen tellin—

geri verricht.



De ellingen bij aanwezigheid van dex-tran in de elec-trofusjekamer

wijzen uit, dat de fuoieperoentages er niet door verhoogd worden

zoa1 bij Kmey (11), maar minsten geltalveercl.

a b A B C D1 D2

3 50/60 (n.13) 52.14 48+27 51 +14 28 ± 8 25 ± 6

5 50/60

50/60

(n— 2)

(n. 2)

66 ± 7

24 + 2

34 ± 9
29 ± 6

55-i- 4
25 1

31 4

13 0

26 ± I

12 ± 1

2+4

3+5

3

4

1

3

50/50

50/60

50/70

60/50

60/60

60/70

(n. 3)

(n-15)

(n 2)

(n. 1)

(n. 3)

(n 1)

50 +15

54 +14

68 +iB

54

72 5

56

43 ± 2

46 ±26

48 2

29

48 +12

45

47 + 9

51 ±13

55 5

42

60 ± 6

48

29 + 7

28 ± 8

28 + 1

25

37 + 4

22

26 ± 7

25 ± 5

24 + 1

23

33+ 3

18

a- experiment nummer

b= pulegterkte (J28/V)

A- % fusie t1saen gepaarde protoplaaten
B % fuaie binnen groepjes van drie of ineer protoplasten
C- % fuate binnen alla groepjea eaman

% fuaie tuesen totàal aental opgabraolite protoplaa'en
1 met aannalne dat êén groepje van dna of meer protoplasten gemiddeld

beataat uit vier cellen, en dat gemiddeld dna aryan fuesren.
2: idea, leea voor da onderatreepta woorden reap. dna en aen half, en

twea

funie in aanwezigheid. van 7.5% dextran

Tabel 2 : ?uaiepercentageo nahet toedienen van 6n pub aen bladproto—

plaeton van de monohaploXde Solanwn tuberoeum 7322. Electrodedraad—afatand:

ca. 200 m, protoplaetdiainetar 20—30 jiu.

Vitaliteit van bladprotoplasten naeen puls
In een met nagellaic afgedioht preparaai van protoplaaten met

caloofluor white, bleken de protoplaaten in staat tot oelwandvor-.
ming, in even eterke mate ala in een reageerbuia Dit zou gebruikt
kunnen wox'den ala methode om vitalitejt van protoplasten na een puls

-te bepa].en, door 'gepuiaeerde' protoplas-ten met oaloofluor white
sen nacht in d.e koelkast -te plaateen, met electrode en al, en de vol—

gende dag te oontroleren op oelwandvorming.

Dit atuitte eohter op enige problemen t.a.v. microscopisohe waarne—

ming van oelwandmateriaal in de electrode, zie oonolusiez/disoussie,

Precieze gegevena konden d.us niet worden vericregen, tooh leken de

protoplas-ten die er nog goed uitzagen wel extra ceiwand gevormd te

hebben.

Do vitalitei-tsbepa].ing van bladprotoplaeten na een puls met behuip

van phenosafranine, gaf de volgende resultaten: 11 van de 28 aanvan—

kelijic groene protoplasten werden binnen én minuut na toediening

van de puls (6011, 50 us) rood. door opname van de kleurstof, 7 binnen
drie minuten en 10 waren na vijf minuten nog steeds groen.
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Invloed. van ohloroplasten op de fusie

Bij de bladprotoplasten trad voornamelijk fusie op wanneer de 'kale'

kanten van de pro-toplasten,d.w.z. niet de kant waar de ohioroplasten

lagen, contact met elkaar maakten. Geprobeerd. is daarom, de kapjes

te verkleinen door ohlorofyl afbraak te induceren door de te gebrui—

ken plant jes 6n tot twee dagen in het donker te zetten. De chioro—

plastinhoud nam we]. af. (-dit is door onafhankelijke personen beoor—

deeld door vergelijking van 'normale' protoplasten met 'donker' pro—

toplasten) maar er trad geen verbetering op wat betreft fusiegedrag.

Inv].oed van de protoplastdiameter op de fusie

Fiaie trad voornamelik op tussen protoplaBten van ongeveer dezelfde

diameter (vni. ca. 30 }lm). Fusie tussen protoplasten die meer dan

een factor 1.5 in diameter verschilden is niet waargenomen.

0

Fig. 6t Fuaerende protoplasten: (a) oa. 1 minuut na de eerste puls

van 50 )1s, 60V, (b) Ca. 1 minuut na de tweede puls van dezelfde
sterk-te, Ca. 4 niinuten na de eerete toegediend, om volledige fusie
te bewerketelligan. Electrodedraad—afstand oa. 175 n.

—14—
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,00no].usies & disoussie

Protoplast isolatie en vitaliteits bepa].ing

Op versohillend.e wijzen is in samenwerking met S.E. de Vriea gepro—

beerd. de oelsuspensie—protoplast—iso].atje methode te verbeteren,

onder meer door gebruik van 'verse' enzymen, hogere/lagere enzym—

conoeniraties, veraohillend.e inoubatietijden, versobillend.e sohud—

waterbad.en en versohillend.e soorten water (leidingwater, demi— en

bid.est water). Deze wijzigingengaven echier geen d.uidelijk zichi—

bare verarideringen, zodat waarschijnlijk toch d.c oorzaak van de

sub—optimale suspensie protoplasten gezooht moest word.en in het uit—

gang8lnateriaal; later bleken ind.erdaad uit goed groeiende en pas op—

gezeite celauspensies goode protoplasten zond.er oelwand.resien geiso—

leerd to kunnen worden (mond. med.. S.E. de Vries), zie ook resultaten

oelwandkleuring.

Celsuspensie pro1plaaten die nog gedeeltelijk omgeven waren door
(ca. 7km)oelwant...materiaal, bleken een hogere vitaliteit te vertonen aati los—

liggende exemplararsohijnlijk is dii veroorzaakt door meoha—

niaohe en ohemiBohe beecherming door deze oelwand reten.

e gewijzigde bladprotoplast—Iaolatje methodo had ale belangrijk

voordeel, dat zij minder arbeids— en tijdsin-tensief was. Doordat,

rn.b.v. de suorose/mannitol fases, de prOtoplasten niet moor op do

bodem- van do oentrifugebuis tussen het afval tereohtkwamen, waren
meer zuiveringsstappen niet nodig. Bovend.ien trad geen verliaB aan
protoplasten door invanging in afval (ca. 25% per zuiveringastap,

bij de-oorspronkelijke inethode) meerop. Do hierdoorverwaohte extra op—

brenget aan px'otoplasten bleef eOhter uit, waarsohijnli-jk

do vrij rigoreuze verk].eining van het bladmaieriaal aan hot begin
van do isolatieprooedure. Hot zou ku.nnen zijn dat deze handeling
ook verantwoordelijk was voor iet optreden van chlorofylkapjes

(dii versohijnsel wordt vaak gezien ala een teken van lage aotivi—

teit, aangezien protoplasten met een dergelijke chioroplastrang—

schikking zioh nauwelijka blijken te delen bij protoplastoultivatie

(mond. med.. S.E. de Vries)): het lijkt niet waarschijnlijk dat de

centrifugatie bij hoog toerental verantwoordelijk is geweest voor

inactivatie van d.e oellen,aangezien d.e chlorofylkapjea al vdór con—

trifugatie zichtbaar waren. Het plantmateriaal zeif zal geen oorzaak

geweest zijn, omdat de Vries en Loonen uit vergeli.jkb.araplantjes

we]. protoplasten met verapreid.e .chloroplasten verkrijgen, terwiji

devitaliteitoperoentages daarvan vergelijkbaar waren met do hier

- ____
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gevonden! percentages.

Afgezien van een mogelijke kwaliteitsvermindering van de protop].asten

door mechanieche besohadiging door de gewijzigd.e isolatieprocedure,

is bet grootete nadeel ervan, dat steriele isolatie nauwelijks moge—

lijk is: hierdoor zou ook aanwezigheid van bacterin nadelig gewerkt

kunnen hebben op de protoplastkwaliteit.

De viialiteiistellingen op zich zijn betrouwbaar, aangezien twee

-tellingen aan één protoplasisuspensie nauwelijks (minder dan 5%)

variatie vertoonden, en d.e percentages ook niet afhankelijk bleken

van de inouba-tietijd: na tien minuten werden nog deelfde waarden

gevonden ale direct na toevoeging van d.e kleurstof. Het is verder

wel zeker dat cleze methode het vereohil aangeeft tussen dode en le—

vende cellen(17), maar in hoeverre zij jets zegt over tie activiteit,

en daarmee over de regeneratiecapaciteit van protoplasien,is gezien

bovenstaand.e observaties tie vraag.

Colwandicleuring

Blad- en celsuspensieprotoplasten bleken tot enige oelwandvorming in

staat bij verb].ijf in o.6 M mannito]., bij 4°C gedurende Ca. 18 uur.

Deze ceiwantivorming was bij do blatiprotoplasten waarsohijnlijk ster—

ker geweest, wanneer ze in het liobt hadd.en gestaan: het zou do

moeite waard zijn dit bij eventue].e volgende experimenten ult te

probex'en.

en oornplioatie bij het waarnemen van oelwandnateriaal bleken bac—

terin te vormen: d.eze fluoresoeerden net ale etukjes ceiwand, a]. Wa—

ren ze met een voldoende sterke vergx'oting daar we]. van te onder—

soheiden. Wat dii betrett, zou due sterielo isolatie en steriel be—
waren van de protoplasten aan to raden zijn. Voor tie fueie—experi—
menten op zich was dii echier niet strilct noodzakelijk, reden waarom
het dan ook niet gedaan is.

p'usie—experimenten

Verzamelen van de bladprotoplaeten.

Bij dichtheden van lxlO protoplast/mi rangeohikie 30% van tie proto—

plasten zich in paren m.b.v. een wisseispanning van 5V: cm een verho—

ging van dii peroeniage te bereiken, zal waarsohijnhijk overgegaan

moeten warden op een meer gecomplioeerde electrode, bijvoorbeeld zo—

ale aangegeven in fig. 2e en 3.
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Fusieperoentages

De gevonden -fusieporoentagea wIjken stork af van die, welke Zimmex-.

mann in zijn pub].ioaties vex'e1dt (2,3) hij bereikte tot 100% fusie

tussen gepaarde protoplasten (echter niet bewezen aan de hand van

getallen), terwiji hier slechts ca. 55% fusie optrad.

Dit heeft missohien te maken met hot eerd.ergenoemd.e feit, dat

do bij doze protoplasten aaxiwezige ohlorofylkapjea de fusie bena—

deelcien (p.rn): in do literatuur is tot ctuever geen melding gevonden

van een dergelijk versohijnael. Op de gepubliceerde foto's lijken do

ohioroplasten meestal gelijkmatig in.: de -protop1aatanverdee].d. te zijn

(vergelijk eohter fig.7 ), hetgeen ook een gezond.ere situatie is.
De vitaliteit van protoplaaten lijkt ook van inv].oed te zijn op het
fuøiegedrags in die gevallen waar do vitaliteit minder dan Ca. 30%

was reageerden ze nauwelijks op bet electriech veld. Het kan due zijn
dat de lage fusieperoentagea verband bouden met niet—optimale vitali—

teit van de protoplasteni

Een andere verklax'ing voor do lage fusiepercentagee is missohien het

volgende: voor het berekenen van de fusioperoentages is, om de expe-.

rimenten vergelijkbaar te houden, steeds uitgegaan van reactie van

protoplasten op ê6n pu].s. Vaak is echter gebleken, dat een tweede
pub bevorderend. werkte-op de fusie:de werkelijk inogelijke fusie—

percentages kunnen due hoger liggen dan dat ze flu berekend zijn.

Voor het feit dat celsuspensieprotoplasten nauwelijks reageerden op

bet geven van een pubs, is nog geen verkiaring gevonden. T4e1 lijkt

de conditie van d.e protoplasten invboed te hebben: later gesoleer—

de, en qua uiterlijk en vitaliteit betere cel].en, reageerden ster—

ker op bet electrisohe veld, maar nog steeds nauwelijks op het toe—

dienen van een (zeer sterke) puls (net gequantificeerd). Ook is het

mogelijk, dat de dichtheid van het cytoplasma een rol speelt: vgl.

de chloropastenhinder bij bladprotoplasten. In de literatuur is tot

duever geen melding gemaakt van fusie—experimenten met celsuspensie—

protoplasten; misechien is dit sen aanwijzing dat ook elders deze

cellen problemen geven (zie eohter Pempelaar & Jones (40)).

Pulssterktes

Voor bladprotoplasten bliki,dat d.e optimale pulssterkie 50—60 6ov

(3000 V/cm) is: dii is veel hoger dan cle in de literatuur vermelde

waarden (uitgedrukt ins/V.cm _1);
Avena sativa 20/750

(
6 ), 20/600

(4), 20/500 (7); Vicia faba 50/750 (2); Fa1ancho daigremontiana 15/

1O00()TAmaranthus, Vi gna, Pt i5U/1100(T. In al].e gevallen
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was de' electrodedraad—afstand 200—250 tim.
De verkiaring voor bet grota verechil In gebrtdkte pulsvoltages ligt

waarschijnlijk niet in een geringere diameter van de S. tuberôsum

bladprotoplasten (gemiddeld 20.r30 yarn), aangezien de Avana sativa pro—

ioplasten bijvoorbee].d Ca. 20—40 urn in doorenede zijn. 00k d.e bij dit

onderzoek gebruikte electrodedraad—afstanden zijn niet groter, maar

cerder kleiner (150—200 pm) dan in bovenstaande gevallen.

Misechien rnoet een verkiaring voor de benodigde sterkere puls gezocht

worden in de riohting van een andere membraansamenstelling bij de S.
iuberosum bladprotoplasten, al is het de vraag waaruit deze versohil—
len bestaan.

Invloed. van d.extran op de fusie.

Dextran ].ijkt bij d.e S. tuberosum 7322 bladprotoplasten geen posi-

tief. effect te hebben op de fusieperoentagee: daarnaast werkt het
belemmerend op de verzame].ing van de protoplasten aan de e].eotro—

dee door de viscositeitsverhogend.e werking in bet fusiemediurn.

Bovendien lijict het gebruik ervan af te raden om and.ere redenen: Zim—

mermann en zijn medewerkers vermoeden, dat bet effect van dextran te

vergelijken is met dat van PEG (3)* het voordeel van eleotrofusie,nl
dat de membraan maar zeer plaatselijk en kortetondig be!nvloed. wordt

i.t.t. bij de toepassing van PEGof andere agentia, wordt dan weer

door dextran teniet gedaan.

Door anderen is nog we]. eens waargenomen dat in.aanwezighAjd van dex—

tran suspensieprotoplasten tot fusie te bewegen waren: toob lijkt ook

bier gebruik ervan af te raden op grond van bovengenoemde reden.

Invloed van chlorop].asten opde fusie - - -

Fusie trad voornarnelijk op wanneer de zgn. kale icanten. van bladproto—
plasten tegen elkaar aen ].agen: het kan zijn dat bet vormen van oTto—
plasmabruggen via de tijdelijke membraanopeningen tussen twee proto—

p].asten (zie inleiding) bemoeilijkt werd. door d.e oh].oroplasten.
of daarmee samenhangend, het cytoplasma.

Verinindoring van b&b aantal chloroplaaten. ou hierd.oor.bevorderend

kizrnen werkenopde. fuaie, a]. zijn hiervooF gaelLaanwi4zingen gevon—

den ieiJ..s.. eckter de.vraag of ean. grige) fusievexbetxizig opweegt
tegen de waarsohijnlijke kwaliteitsvermind.ering van de protoplasten

t.g.v. plaatsing van de plant jes,waaruit ze geisoleerd werden,in het

donker. Het is namelijk vaak gebleken dat alleen uitgangsmateriaal

dt in optimale conditie verkeert de kans geeft op goede protoplasteja

In plaats van te proberen de oppervlakte van de ch].orofylkapjes te

verki-eie—z-ou—h-etete;rzijn kapjesvorming te voorkomen, zie p.14



protoplaetdiamet er
Op grond van de waarneming dat protoplasten met een kleine diameter
resistenter zijn tegen eleotrisohe pulsen dan protoplasten met gro—
te diameter (vgl. ook (5)), is het te begDijpen dat protoplasten van
ver8ohiilende diameters (versohilfactor>1.5) sleohte fusiepartners

bleken (tijden de hier uitgevoerde experimenten kwamen cohen met

stek afwijkende diameters niet in die mate voor, dat een bewerke—

lijke scheiding op grootte gewenst was). Dit zoukunnen inhouden,

dat bij het isoleren van cel].ijnen met verechihlende merkers met de

bedoeling deze te gaan fuseren, ook gelet moet worden op de groot-te

van de protoplasten die door deze hijnen geleverd worden. Uit fig.7

blijki eohter dat anderen (7) er wel in geslaagd. zijn protoplasten

van zeer versohihlende diameters met elkaar te laten fuseren. De oor—

zaak van dee afwijkende waarnemingen is onthiidehijk.

______

Fueie tusaen protoplaatenmet eterkveraohillonde diainetera let op e on—

derete protoplaat, wear de ohiorofylkorrels in een 'kapje erangachikt lijken te

eijn (uit; (7)).
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Formation of a Iwo ccli—aggrcgale from a protopiast of K. duigrcmmuiana and an clinlated prnIiplist ot -t -culn'iJ by
electrically induced ccli fusion. Dilutc suspensions of both Avc,us (0.5 M sorhitol) and Kulanehnt (t).35 M MnhiInl were pipcttctt
into the space bctwecn thc clcctrodcs.By this way an intermediate osmolarity of about 0.4 M was established. (a) lieterugenenu%
aggregates of both kinds of protoplasts were lormcd randomly by diciectrophoresis (esperimental details as in Fig. I ). ihe fusion
pr.cs% began immediately after an ekeirical field pulse of 17 V amplitude and 21) ps duration. Pholnmicrographs alter: (h) 10 s:
and (C) 20 s after field puke. (d) ROUnding up of the new formed fused union was observed within 60s. (liar in Fig. 4a represenis
10pm). -



Vitaliiei-t van do protop1asten na eon pub

Bijevita1iteitsbepa1ing aan protoplae-ten na-.een pubs, met behuip

van phenosafranine, bleak sbeohts Ca. 35% na vijf minu-ten nog groen

to zijn. Dii zou er op kunnen wijzendat de meeste protoplaaten de

schok niet doorstaan hebben het is eohter ook mogelijk datbij proto—
plasten die rood. werden membraanherstel sleohts langzaam plaatavond,
zodat ze d.e kleurstof door middel van diffusie binnen hebben gekx'e—

gen (3,4): aangezien de sneiheid waarmee herstel van de membraan

plaatsvind.t afhankolijk is van de energiebalans van d.e cel (6), zou

doze opname van kleurstof ook kunnen wijzen op lage activi-tei-t van

de betreffende cohen. Om deze mogelijkheid uit te sluiter, zou het

beter zijn de kleurstof pas na het toedienen van de puls toe -te voe—

gen (Ca. 5 minuten erna: herstel van de membraan duurt meestal enkele

us -tot enkele minuten (3,6)). Een ander voordeel hiervan zou zijn,

dat de phenosafranine zo niet kan interfereren met de fusie: er zijn

namelijk geen fusies waargenomen bij aanwezigheid van de kleurstof

en ook reageerden de protoplas-ten trager op bet electriech veld. Het

is due nog de vraag in hoeverre eon puls in aanwezigheid van kleur—
stof te vergelijken is met eon 'normale', en due ook welke waarde ge—

hecht mag worden aan bovengenoemde 35% 'vitaliteit'na do pubs.

Toevoegen van phenosafranine na cie pubs lijk-t duo te prefereren: toch

ochuilen ook hier enige problemen. De aanvangsvi-ta].itejt van de pro—

toplasien zou namelijk zeer hoog moeten zijn, zodat bet aanial 'do—

d' cellen vóâr de pubs te verwaarlozen word-t. Bovendien bestaat do

kane, dat met bet invoeren van de kleurstof ook protoplasten van bui—

ten de electrodes naar do ruimte ertuesen meegezogen worden. Om dii

risico te vermijden zou een geheel andere electrode gebruikt moe-ten

worden, bijvoorbeeld volgens een systeem van Vienken & Zimmermann (9)

waarbij via 'microtunneltjes' allerlei verbindingen en protoplasten

sebeotief in do eleotrofusieruimte gebraoht kunnen word.en (fig.3).

Aah d.e hand van het gegeven dat protoplasten in staat waren tot cel—

wandvorming tijdens verbhijf in een preparaa-t in do koelkast, is ge—

probeerd een andere methode te oniwikkeben om jets meer te we-ten te

komen over de vitaliteit van protoplasten na een pubs, door deze in

aanwezigheid van caloofluor white te la-ten fuseren en met electrode

en al bij 4°C weg to zetten. Dit stuitte echter op de volgende proble

men: in aanwezigheid van de kleurstof werd.en weer nauwehijks fusies

waargenomen (zie boven), al reageerden de cellen wel normaal op bet

voor.ketenvorming..aaageLegde. e].ectrische veld. Ze gingen echier Va—

van ctkl eur-
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stof, De achterrond hiervan is niet bekend.: normaliter heeft calco—

fluor white geen negatief effect op d.e proboplasten en regenereren

deze zelfo in aanwezigheld. ervan (tZ)(N.B.: d.i$ geld.t voor Petunia

protoplasten: over het effect van caloofluor white Op 5.tubex'oeum

protoplasten is niets bekend)

Bovendien was hot door de dikte van electrode draad.jee niet mogelijk

met eon 54x vergrotcd objectief do protoplasten soherp waar te nemen:

bij scherp stellen rolden de protoplasten been en weer ten gevolge van

de druk van het objectief op het dekglas. Een objectief met een ver—

gxoting van 40x gaf dit probleem niet, maar deze vergroting bleek on—

voldoende om fluoresoentie waar te nemen, waarschijnlijk door lioht—

verithes door de grotere afetand tussen objectief en object. Vervanging

van de vrij oude UV—lamp gaf wel eon verbetering rnaar de situatie

bleek nog niet optimaal. Ook een concentratie verhoging van de calco—

fluor white hielp niet. Eon ander nadeel van de 40x vergroting was,

dat moeilijk te zien was of d.e fluorescentie veroorzaakt werd. door

oelwand materiaal of baoteriën. Steriele protoplast isolatie zou dit

probleem opheffen. Tenslotte bleek, önafhankelijk van het gebruikte

objeotief, waarneming van fluorescerende celwandstuijes bemoeilijk-t

te worden door overstralende fluoresoentie van kapotte protoplasten,

voornamelijk aan de electrode draadjes: waardoor doze eterke fluores—

centie veroorzaakt wordt is niet bekend. Hot zou kwinen zijn dat de

veelheid aan intracellulair-membraan materiaa] de oorzaak is, immers

een 'kale' protoplast is ook zwak f].uorescerend. In eon 'normaal' pre—

paraa.t zijn eohter nooit dergelijke sterke fluorescenties waargenomen,

terwiji ook daar wel kapotte cellen aanwezig waren.

Resumerend, lijken de gebruikte vitaliteitstoetsen niet ideaa].: eon

eventuele verbetering voor de phenosa,ffranine methode is aangegeven.

De test op basis van celwandvorming, met bebuip van caloofluor white,

zou ale volgt gewijzigd kunnen worden: steriele isolatie en fusie van

d.e protoplaster&, bij voorkeur in afwezigheid van de kleurstof, met

nad.ien toevoeging ervan, waarvoor een andero electrode, ale bij do

pbenosa,tfranine methode genoemd., gewenet is.

Het meest ideals blijft natuurlijk volledige regeneratie van gefuseerde

(of op zijn minst eon puls ondergaan hebbende) protoplasten,mits de

protoplast 'egereratie op zich geen problemen meer geeft.

Zimmel!mann & Soheurich (z) wijzen op de mogelijkheid vitaliteit te

testeri aan de hand van cytoplasmastroming; er is nog geen ond.erzoek

verricht om de haalbaarheid hiervan voor aardappe±protoplasten te

bekijken.

_____
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Isoleren van fusieproclucten

Nog weinig aandaoht le besteed. aen het 'oogsten' van fusieproducten

er zijn in prinoipe twee mogelijkhed.en,nl:

1) Be fusieproduoten worden vanuit de fusiekameaz in het kweekmedium

gebracht. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van mioromanipulatoren

en doorstroomeleotrodes (vgl.(9,i2), en fig. 2d,e,3en 4).

2) De fusies vindén direct in de kweeksohaal plaats h.ierbij kan ge—

werict worden met twee parallelle, of missohien ook een rasterwerkje

van electrodedraadjes, dat ofwel a) vast in bet schaaltje gemonteerd

is, ofwel b) van bet ene schaaltje in het and.ere ged.ompeld. kan wor—

den, vgl. fig. 2c.

De technisohe uitvoerbaarheden van d.e diverse opetellingen zullen

nog onderzocht moeten worden, maar ze zullen niet al te grote proble—

men opleveren.

Voordelen van methode 1) zijn, dat sleohts een gering aantal elec—

-trocles gemaakt hoeft te worden: dit voordeel telt zeker, ala bij—

voorbee].d. een electrode ala in fig..3 met ala doel een hoge opbrengst

aan hybride fusieproduoten gebruikt wordt. 3ovendien wordt deze me—

thode al door anderen gebrii1ct1,,t2),zodat kans op euccea aanwezig

is. Nadeelf•de missohien extra kans op infecties en sohade aan de

protoplasten bij he-t heen en weer manipuleren. Bovendien bleek bij

d.e experimenten met aardappelprotoplasten dat deze aan d.e electrode
bleven kieven na wegdraaien van het eleotrisohe veld: ook door mid—

del van lichte druk op het dekglas waren ze er niet van te verwiide—

ren. Dit is in -tegenspraak met d.e bevindingen van Zirnmermann & Scheu—

rich (k), maar kom-t overeen met die van Bates c.s. (12).

Deze nadelen gelden niet, wanneer de eleotrodedraa.djea met de fusie—

produoten in de kweeksohaal blijven liggen zoals bij methode 2): het

is alleen de vraag in hoeverre regeneratie van protoplasten bein—

vloed word-t door aanwezigheid van de draad.jes.
Het probleem vanverkieving van de protoplasten aan de electrodes

blijft aotueel bij bet herhaald gebruiken van de electrode zoals ge—

noemd onder 2b). Bovenclien zal tegelijkertijd. microscopiach waarne—

men en steriel werken hierbij moeilijk te combineren zij.n. Toch

blijft deze methode het voordeel houden, dat er minder met de pro—

toplasten gemanipuleerd hoef't te worden.

Bespreking van de fusieapparatuur.

Be fusieapparatuur op zich voldeed goed, evenals de electrode. Het

zou echter handig zijn de electrodedraad—afstand. variabel te maken

in verband. met protoplasten met andere diameters: 00k een be-tere
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(gemakkelijker) reiniging van de electrode zou hierdoor bevorderd

kunnen worden.

Een rnogelijkhejd voor het toepassen van een hogere frequentje zou

ook prettiger werken: met deze apparatuur was maximaal 300 kHz te

be1alen, wa.arbij soms de protoplaten nog gingen tollen (een verkia—

ring van dit rotatiefenomeenwordt gegeven door Zirnmermann & Vienken

(4))

iJe pulssterkte van minimaal 50V was in dit geval geen bezwaar: eon

lager voltage zou in sommige gevallen ech-ter ook nodig kunnen zijn.

Het gebruik van een monitor, aangesloten op hot miorôscoop, en video—

apparatuur bleken ideaal te zijn voor het goed waarnemen en regis-tre—

ren van fusieverschijnselen,

Om het aantal 1+1 paringen te vergrcrtn,zou bet beter zijn éón van

de electrodes als genoemd op p.l5ond.er'verzamelen van de protoplas—
ten' en p.21 'isoleren van fusieproducten', te gebruiken.
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Eindconclusjes.

'De kwaliteit van de celsuspensieprotoplasten en d.aarmee bet fusie—

gedrag bleek sterk afhankelijk te zijn van de kwaliteit van het uit—

gangsmateriaal: directe and.ere oorzaken voor het slechte fuseren en

reagereno.p.1et eleotriache veld zijn nog onbekend.

Hoge vitaliteitepercentages Mi de bladprotoplasten waren noodzake—

lijk voor goede fusie.

•De gewijzigd.e bladprotoplast—isolatiemethode was op zich ideaal wat

betreft sneiheid en werkbesparing: het zou echter kunnen zijn dat de

kwaliieit van de protoplasten er nadelig door benvloed. werd., gezien

de chlorofylrangschikking in de protoplasten. Een ander groot nadeel
is, dat steriele isolatie nauwelijks mogelijk is.

•De vitaliteitetest m.b.v phenosafranine is op zioh betrouwbaar: het

geeft eohter misechien geen goede ind.ioaties betreffende activiteit

van do protoplasten en daarniee regeneratiecapaciteit.

•Protoplastdiohtheden van 1x106/ml bleken het best te voldoen om op—

timale rangsohikking lange de electrodes te krijgen. Bij deze dioht—

heden rangschikte zich 30% van de protoplasten in paren. Om hogere
paringspercentages te verkrijgen zal sen and.er soort electrode ge—

bruikt moeten worden.

•De optimale spanning voor bet verzamelen van de bladprotoplaiten was
5V (250 V/cm) ;vlak voor de puls werd. d.eze verdubbeld.. Eon puls van

50—60 jis, 60v vo].deed goed. (deze pulssterkte was veel groter dan de
meesta]. in do literatuur vermelde waarden). Een tweede pub van de—

zelfd.e :groOtte was..vaak.bevorderli jk voor de fusie.

• De fuaieperontages bedroegen ca. 30% van het totaal aantal opge—
brachie protoplasten: van de gepaarde protoplas-ten fuseerde ca. 55%.
Versohillende oorzaken voor deze, in vergelijking met Zimmermann,

lage percentages zijn besproken.

•Dextran had bbj de bladprotoplasten geen posiiief effect op de fu—

cia, en gebruik ervan lijkt ook om diverse andere redenen af te raderi.

•Chloroplastkapjes, zoals ze aanwezig waren in de bladprotoplasten,

bernoeilijkten fusie indien ze tegen het contaciviak met een andere

protoplast aanlagen: het zou beter zijn deze kapjec te vermijden

dan ze te verkleinen door de plantjes een aantal dagen v6ór de pro—

toplastisolatie in het donker te plaatsen.

—24—



'Protoplasten met zeer versohillende diameters (versohilfactor >i),
fuseerden nauwelijks met elkaar.

'Aanwezigheid van oelwandmateriaal in de mate waarin het hier opirad,

leek geen belemmering te vormen voor fusie, behalve in het geval van

de celsuspensieprotoplasten waar daze nog orngeven waren door dunne

ceiwandresten.

'De gebruikte methoden om protoplastvitaliteit na een puls te meten

(m.b.v. phenosafranine en calcofluor white) bleken niet optimaal te

zijn; toch leek een aantal protoplasten niet erristig geschaad te zijn

door het toedienen van een puls.

.Nog niet geprobeerd is, de fusieproducten in handen te krijgen: een

aanta]. mogelijkheden hiertoe is besproken in conclusie/discussie P.21

,Om diverse redenen, onder meer de eventuele kwaliteitsvermindering

van de protoplasten door baoterin, en hinder bij d.e oelwandkleuring

en met het oog op oultivatie na fusie, is het toch beter de proto—

plasten steriel te isoleren.

.Voor hat optimaliseren van hat fusieproces wat betreft protoplast—

paarvorming en hat isoleren van fusieprod.uôten, zouden andere, meer

geoompliceerde electrodes raazaam zijn.

Suggest ies

'llitaliteit van protoplasten na de puls beter onderzoeken, bij voor—

keur door verder kweken ervan. Andere methoden: aan de hand van cyto—

plasmastroming,of oelwandvorming (als tevoren) in het lioht.

'Methodes ontwikkelen om protop].asten na.f ie.-v.e r..ke k,eken:
a) de cellen uit de fusiekamer halen en elders opkweken,
b) in de fusiekamer verder kweken,

.Verder gaan met oelsuspensieprotoplasten, en met name uitzoeken waarom

deze zo sleoht fuseren: hebbeh suspensieprotoplasten ook 'kale' kan—

ten waar ze beter fuseren? Fuseren suspensieprotoplasten beter indien

de suspensies in het licht worden gekwekt?

.Fusiepercentages verhogen bij bladprotoplasten door de kwalitei-t er—

van te verbeteren (verspreicle chioroplasten), toepassen var-i twee ach—

tereenvolgende pulsen.

'Het percentage gepaarde protoplasten verhogen door andere electrodes

te gebruiken.
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Inleiding 5—MT—resistente cellijnen

Zoals reeds in de algemene inleiding vermeld is, was n van de doe—
len van dit onderzoek, het vinden van awcine—autoirofe oellijnen

tussen de 61 5—mthyl—tryptofaan (5—MT) resistente oellijnen, die in

voorgaande studies door Dre. R. Visser ge!soleerd zijn (i). Deze

oellijnen zijn na mutagene behandeling van (dihaploid) Solanum tube—

rosuin kloon H2578 callus met ENU (zie bijlage 3), 50—100 aiM, geselec—

teerd op media die 20 pM 5—MT bevatten (112578 wordt ook wel 007 ge-.

noemd deze benaming zal hier steeds gebruikt worden). Daarna zijn de

na twee maanden nog doorgroeiende kolonies doorgekweekt op non—selec—

tief medium; een aantal lijnen zijrD ook nog enige tijd in stand ge—

houden op media met 20 jiM 5—MT.

Ret verband tuseen 5—MT resistentãe en auxine—autotrofje zal in het. nu

volgend.e besproken worden:

Ret normaliter toxieche effect van 5—MT (een analoog van tryptofaan,
fig. 8a), en ook and.ere aminozuur—analogen, i als volgi te verklaren

a) het aminozuur—analoog wordt net ale het aminozuur waar het van af—

geleid. is, herkend. en ingebouwd in eiwitten, die hierdoor niet—funo—

tioneel zijn (18).

b) in het geval van 5—MT kunnen cellen bovendien last krijgen van

tryptofaantekort, ale gevoig van het feit dat 5.-MT evena].s tryptofaan

feedback inhibitie op het enzym anthranilaai—synthetase (As) uit kan

oefenen, waardoor de tryp-tofaanproduotj.e vroegtijd.i stopgezet wordt

(19,20), zie fig. 8.

Chori maaj

nhrani1aat
Indo11yce..
rolfo.fa.at

ryptQfan
ido1pyro—
drujveuur

Indo1aoe'(
aldehyde

Indo1a'f— FiE.5 5—methyltryptofaan,
zuur (IAA) een analoog van tryptofaan

(25)

?jg. 8 IAA-oyntheee via chori.maat en tryptofaaj(z)

Resistentie tegen 5—MT en andere aminozuur—analogen kan flu berusten

op het volgende:

a) dc opname van het analoog vindi minder of niet meer plaats (21,22)

b) het natuurlijke aminozuur wordt overgeproduceerd, waard.oor het
arialoog in mindere mate ingeboixwd. word-t (18).
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Overproduotie van tryptofaan is meestal hat gevoig van verminderde

gevoeligheid van het AS voor de feedback inhibitie (23,24,25): het

kan ala neveneffect hebben, dat het aanleiding geeft tot extra produc—

tie van indolazijnzuur (IAA: een auxine)(26), fig. 8, waardoor cellen

auiine—auto-troof worden (27,28).

Er is in de loop der jaren vrij veel onderoek verricht aan amino—

zuur—analoog—resis-tentie: het is een meestal dominant overervende ei—

gensohap die vrij gemakkelijk in callus verkregen kan worden, al dan

niet na behandeling met mutagentia. Hierdoor is het een belangrijk

hulpmiddel bij somatische hybridisatie; deresist.enties kunnen tot

uitdrukking komen in somatische hybriden(22).

Resistentie lijkt vaak op een mutatie te berusten en niet op epi—

genetisohe variatie (18); hoewel nog niet vaak regeneranten zijn ver—

kregen uit aminozuuranaloog—resistente oellijnen (bijv.. 5—MT resis—

tente oellijnen hebben een verminderd.e regeneratie—capaciteit verge—

leken met het wildtype (26)), zodat geen uiis1uitse1.kan worden ver—

kregen middels kruisingaproeven, zijn er toch and.ere verschijnselen

die wijzen op mutaties;

1) cellijnen kunnen na een aantal maanden op niet—selectief medium

geoultiveerd -te zijn, hun oorspronkelijke resistentie behouden hebben

(26,29,30), hoewel soms ook resistentievermindering optreed.t (31), en

2) verand.erde genproducten kunnen worden aangetoond, bijvoorbeeld de

eerder genoemde veranderd.e feedback control van bet AS.

Waar men er wel in geelaagd is regeneran-ten op te kweken, blijkt de

eigenaohap soms in bet blad. tot uibdrukking te komen (32): meestal

echier bezit pas het callus geind.uceerd ui-t d.e regeneran-t d.e resisten—

tie weer (21,26,32). Tot kruisingsproeven is het,voor zover mij be—

kend, nog niet gekomen.

In tegenste].ling tot de aminozuuranaloog—resistentie, word-t de au.xi—

ne—autotrofie vaak besohouwd ,ls een epigenetisohe variatie (18,27,

30): het kenrnerk kan gemakkelijk veranderen en verclwijnen (n een en—

kel geval is hat eohter waarschijnlijk wel een gevoig van mtitatie:ie

(33)). Ook in het geval van auxine—autotrofie als gevoig van trypto—

faan—overproductie is het onduidelijk of van een mutptie gesproken

mag worden: de horinoonhuishouding is een vrij complex geheel, waarbi3

meestal meer dan éón factor verantwoordelijk voor regulatie van een

5trikt geiomen to hot etgonhijk betqr niet to epreken van euxine—auto—
ti'oft., ajax- van suxine—prototroflo ()4), maar aeneiien .t.edo, ook

• et-dk%
van dii .brutk fjsw.k.n word.n.
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bepaald. hormon is, Bet zal due moeilljk ijn om de precieze aard. van

deuxine—autotrofje te onderzoeken. In elk geval is tryptofaan over—

produc-tie niet de enige factor voor auxine—autotrofje: Widholm (27)

rondnamelijk bij een aantal specifiek op auxine—autotrofje geselec—

-Ieerde Daucus carota en Solanum tuberosum cellijnen geen 5—MT resis—

-ten-tie.

Bepaling van het endogene IAA gehalte in callus zou nog veel kunnen

ophelderen wat betreft het precieze auxine—au-to-trofje mechanisme:

waarschijnlijk heeft alleen Sung (26) dii tot flu toe uitgevoerd.

Hij vond. een verhoogd IAA ehalte in een 5—MT" Daucus carota—celljjn.

Voor een uitgebreid. overzicht van mutante en variante cellijnen en

hun achtergronden wordi verwezen naar het overzichtsartike]. van Ma—

liga (18).
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Nateriaa]. & methode.

.:De gebruikte afkortingen en media worden verklaard in bijiage 3.

gallus

Bij cle experimenten werd gebruik gemaakt van 5—methyltryptofaan—

resistent callus, dat door R. Visser werd geisoleerd. (1). Het is ver—

kregen door behandeling van dihaploid SoLanum tuberosum callus (type
2

H 578,ook 007 genoemd)met 50—100 11M ENU (1). Het wildtype callus was

afkomstig van bladmateriaal.

Het 5—MT—resistente callus, de lijnen 5—MT 1 t/m 61, werd in het don—

ker bij 25°C gekweekt op medium 308 (standaard medium) in plasii

petrischalen van 9 cm dooranede.

Do ].angzaam groeiend.e lijnen (d.e nrs 5—MT 30,33,37,38,39,42,43,45,47,

49,52,54,55en 57) worden eens per Ca. 6 weken overgezeb, de andere

lijnen eens per 4 wekensalle schalen werden argedicht met 2 lagen parafilm.

Do nummers 42,49,52,54 en 57, bleken na twee maand.en goed door te

groeien, en zijn daarna den ook lx per 4 waken overgezet. Nuinmer 43

is in de 1oopvan het experiment ter ziele gegaan.

1 Groeiproeven

In totaal zijn vijf groeiproeven ingezet: bij vier van de vijf groei—

proeven zijn een aantal cellijnen getest op auxine—au-to-trofie: de

eerste proef op hormoon.-(auxine en cytokinine) vrij medium (358); de

overige (2,4,5) op auxine—vrij, cytokinine bevatiend medium (364).

Bij de laatste drie groeiproeven wexd ook getest op 5—MT resistentie:

bij de proeven 3 en 4 werd stand.aardmedium (308) gebruikt.met toe—

voegingen van 5—MT in verechillencle concentraties, bij proef 5 auxine.-
vrij..medium (364) met 5—MT. Zie ook tabel 3.
De groeiproeven werden drie tot vier weken na het normale overzetten

van het callus op stanclaardmedium ingezet. Steeds zijn plastic petri—
schalen van 5cm doorsnede gebruikt.
Na ca. 3i?- week werden de groeiproeven gescreenci: hierbij werd gebruik
gemaakt van de volgende criteria:
i) Kleur. Kiouroodas: ++ liohtgee].; + donkergeel; o liohtbruin;

— bruin; — donkerbx'ujn. Voor het beoordelen van de k]eur werd
steeds een eerie versohillend gekleurde calli ale referentie ge—
bruikt, zodat tijdens een screening de kleurwaarderjng zo oonstant
mogelijk bleef.

2) Groei. a aan de hand van omcircelen van de kolonjes aan het begin
van de proef (groeiproeven 1,2,3), codes: ÷+ kolonje 2x of rneer in
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d.oorsnede toegenomen; + kolonie tot 2x in dooranede toegenomen,

o kolonie niet of nauwelijke groter geworden. -

\ / bi aan de hand van gewiohtatoenamee. Berekend werd het aantal ice—

/\ ren dat een eerie van drie kolonies in gewicht wae toegenomen ():
groei op seleotief medium werd uitgedrukt als het percentage van de

groei op normaal medium (308): /e .100%.

b begingewicht
b

b = op normaal (contr8le)mediuin
e eindgewioht
e = op normaal (oontrôle)medium

• Regeneratieproeven.
Voor het regenereren van planten uit callus werden stukjes callus

('2—4 mm) van diverse 5—NT lijnen bij 25°C in het licht geplaatst

(16 uur licht: 3000 lux viak bij de TL—buizen, 1000 lwc bij de deur—

tjes (stelling 2)). 38?
Twee verschillende media zijn gebruiki, nl. standaardmedium met GA3

en verlaagde, reep. verhoogde concentraties van auxine resp. cytoki—

nine (339) en eenzelfde medium, echter zonder GA3 (340).

Tevens is gexperimen-teerd met twee verschillende afdichtmethoden, ni.

'-twee lagen parafilm en twee trookjes plakband.: bij deze laatste me—

thode moest bet callus ten gevolge van het snellere uitdrogen van het

medium tijdig. overgezet worden (binnen vier weken: callus uit met pa—

rafilm afgediohte schalen werd, naar behoefte, na 6.8 weken overgezet).

• Aminozuur—ex-tracties en dunne—laag—chromatografie

De aminozuur—extractie uit callus werd verrich-t volgens de method.e

van Bieleski & Turner (35) per extractie werd 1 gram callus gebruik-t.

De extracten werden gescheiden op cellulose—platen (Sohleicher & Sohilli);

om de twee centimeter werd lOxlO }d (0.5 mm plaat) of 7x10 p1 (o.i mm

plaat) extract opgebraoht m.b.v. een microoapillairpipe-t, in stippen

van ca. 8 cm

Van elk van de standaards (phe, trp, tyr) werd lxlO pl opgebracht van

een 1 g/ml oplossing.

De platen werden in een loopvloeis-tof van butanol/ijsazijn/wa-ter

(4:1:1) geplaa-tst (60 ml loopvloeistof in de chromatografiekamer was

voldoende) en na uitdampen en evt. drogen bij 6000 (zuurkast, resp.
droogstoof), gekleurd met 0.25% ninhydrine in 96% ethanol, m.b.v. een
verstuiver, aangesloten op perslucht. Door Dlaatsing bij 6000 werd de

kleurreactie bespoedigd.
Zwart—wit foto's van de platen werden gemaakt door Henk Mulder.
'Jauwkeurier analyses van de extracten zijn door J. Wi.jbrandi verrjch-t
m.b.v. de aminozuur-r-analysator.
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b C

25,31,40,56

12,21,57

i2'i'
12,21,26,27,61

a: groeiproef nummer
b: ingezette 5—MT lijnen: 007 (wildtype) is steeds

rneegenomen (zie e). Langzaam groeiers: zie mat/
meth. Langzaain groeiers' : als bij groeiproef 1,
uitgezonderd. de lijnen die na 2 maanden normaal
zijn gaan groelen (zie rnat/meth).

c: ebruikte media (verklaring: zie bijiage 3)
d: toegepaste groeioriteria (verklaring: zie mat/

meth),
e: verhouding 007:5—MT lijn per plaat.

I: 1 kolonie 007, 5 kolonies 5—MT lijn
II: 3 kolonies 007, 3 kolonies 5—NT lijn

N.B.: de onderstreepte cellijnen zijn in triplo in—
gezet, de overige (md. oo) in duplo.

Result at en..

Groeiproeven (overzich-t groeiproeven: zie tabel 3)

IJIt de eerste twee groeiproeven kwamen de volgende lijnen als auxine—

auto-troof naar voren: 5—MT 25,31,40,56 en 57c b1b1eek, dat het

bij de beoordeling van het callus aan het eind van de proefperiode

niet alleen belangriik was op de groei van d.e calli te letten, maar
(tabel 4b)

ook op de kleui een groot aantal lijnen groeide aanvankelijk wel

sterk door op een selectief medium, maar ondervond er blijkbaar na

verloop van tijd toch hinder van, te zien aan de achteruitgang in

kleur. Beslo-ben is daarom, bij alle volgende groeiproeven steeds de

kleur als beoordelingscriterium aan te houden.

Net bovengenoemde vijf lijnen (de zgn. 'auxine—autoirofent) zijn ver—

dere groeiproeven uitgevoerd, aangevuld met lijnen die opvielen n.a.v,

aminozuur—analyses of groeiproeven (bijvoorbeeld duidelijk niet auxi-+

ne—awbotroof).

1—61, behalve
langzam .g,

i= 4 .i.i.jnen)

1—61, behalve
langzaam gr.v

(— 50 Iijnen)
25,1 ,40,56

1

2

3

4

5

308,358

308,364

308+5;10;20 1iM
5—MT

308+O;2.5;5;7.5;
10;15;20 pM 5—MT

306,364

308,364÷0;1 ;2;4;

8 pM 5—MT

omcircelen
+ kleur
idem

omc. ,uitwe—
gen + kleur
in/uitwegen
+ kleur

idem

idem

Tabel 3: Overzicht van de uitgevoerde groeiproeven.
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Groeiproet 1 Groeipro.t 2

Tabel 4as Samenvatting van groeiproef 1+2 -

as Oroei/kleur waardering (verkiarings zie materiaal & method.)
bs Nuwsuer. van de 5—MT lijnen
C: Aantal keren dat 007 een bepaalde groei/kleurwaardering .000xiie

a b o Tabel 4b: Variant. (5..,.Tr) •awi1dt-p..(oo7) oellijnen
++ 6 5 die eenaelfde groeiwaardering (+) kregen ma kweken op

+ 24 12 auxinevrij medium, bleken tech van elkaax te -vermohillen

o 55 29 wanneer 00k op de k1euz werd galet.
— 12 39 as k1eurwaardering(++sgoed__sm1eoht)

— 3
b; percentage 5—MT lumen iansn4dn.grooiklamme (+)

dat een bopaalde kleurwaarsiering kreeg (100.33)— — — csidem, voor 007 lijeen (100..4i)
Gegevena ontleend ann goeiproef 2.

Bij de vierde en vijfde groeiproef bleek weer (fig.9 ,-io en tabel 5)

datde kleur een be1angrijkhu1pmidde1 bij d.e beoordeling van goei—
proeven kan zijn: ogenschijnlijk reageerden 007 en een aantal auxine—

autotrofen (5—MT 31,groeiproef 4 en5, 5—MT 40,56 bij groeiproef 4)

nauwelijks verschillend op selectief medium (ze vertonen eenzelfde

groeicurve), echier de 5—MT lijnen bleven veel beter op kleur. Het om—

gekeerde was het geval bij 5—MT 27 op auxinevrij medium (groeiproef 4):

wel een goede groei, echter een slechte kleur.

De auxine—autotrofe cellijnen bleken bij de vierde en vijfde groei--

proef op cytokinine bevattend, auxinevrij standaardmedium (364) geen

constante resultaten te vertonen (tabel 6). De groeisnelheid en kleur

waren meestal wel teruggelopen in vergelijking met de groei en kleur

op normaal medium, maar toch in mindere mate dan bij de andere 1inen
r

(niet—auxine—autotrofe 5—MT lijnen en 007), waarbij de groei terug—
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25

b

40,56

0

40

b

14

0

12

18

8,10,23,24,31

6,9,11,14,19,20,21,29.32,35,41,51,53,58,61

++f++

+

0

+

0

36

2

16

2,8,10,24,25,31,59,60
5,9,11,16,21,26,27,28 32,34,42,49,51,

1,7,19,50 1�,53,54,58,61

12,17,28,50,59

2,3,4,22,44,48,60

1,5,7,13,26,27,34

2

5

12

16

6

2

3

3

8

21

7

o/++

+

0

3,6,41

29,35,46

4,13,20,41,48

17, 18, 23, 36



Croeiproef 4

De rroei (aantal keren dat callus in gewicht is toegenomen
eindgewicht ..- ) van Sen aanta auxine—autotrofe SMTr llij opingewicht b
5—MT bevattende media, gerelateerd san de groei op contrle medium

Os ntandaarddeviatiee zijn om overziohtelijkheidered.dnen eanaij—

dig aangegeven (n.2).

Kleurbeoordeling: 45 5.MPr lijnen bleven steeds beter van kleur

dan 007.

liep tot 20—30% van de groei op normaal medium (fig. 10) en de kleur

00k meestal slechi was.

De äanvankelijk als auline—autotroof bestempelde 5—MT 56 bleek bij

beidiproeven op auxinevrij medium nauwe1ijk me.er .autotroof te

zijn. Het wildtype (007) groeide soms we]. vrij goed op auxinevrij

medium (tot 60% van de groei op normaal medium bij groeiproef 4 in
conibinatie met 5—MT 25, waarbij bovendien de goede kleur opviel, en

zelfs tot 100% bij groeiproef 5 in combinatie met 5—MT 25, 26 en 61

maar daar was de kleur wel weer slecht (fig.11, 1Oa,i,)).

Callun: Kleur

5—MT 25, overal ++, 007 — tot —

31, wissolvallig, beter dan 007

,, 40, meeetal +, 007 —

56r —,6venals 007

57, o, 007 —
,, 12, —, 007 —

21 o, 007 —

,, 26' ——, 007 —-

,, 27' —, 007 —

,, 61i —, 007 —
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Tabel,. Groeiproef 5
leur van 5—MT lijnen, vergeleken net

bet wildtype (007), na 3 week op ee—

lectieve media (364 + 1,2,4,3 i) 5—MT

1r trad geen duidelijke keurverelech-

tering op naarmate de concentratie

5—MT toenajs. Verklarjng van de kiriar—

codes, zie nat./rncthodp.

}XM 5—MT

)IM 5—MT





Cellijn 2!_ 2!L

_____

4 5

5—MP 25 70%
++

70%
•++

31 70%
+

40%

40 o%
+

110%

+

,, 56 30%
0

30%
—

,, 57 100%
4

80%
0

Thbel 6i Dc grosi van auxine—autotrofe

cclii man van Solanuin tuberoawo op auxinevrjj

medium, weergegeven al. percentage van de groei

op normaal medium. Onder dee getallen im de

kleurwaardering genoteerd (verkiaring van deme

codes cia mat/meth.).

i- kleur wiecelvallig.

Bij de tests op 5—MT resistentie kwam naar voren, dat alle geteste

lijnen nog steeds resistenter waren dan 007, maar niet meer te—

gen de conoentraties waarop ze geselecteerd waren (20 ji14).

Bij de derde groeiproef (fig.la) waren alle vier geteste auxine—

autotrofen nog duidelijk resistenter dan 007 tot een concentratie van.

Ca. 10 jiM 5—MT (te zien op basis van groei: de kleur was bij alle

lijnen goed). Bij de vierde groeiproef echier, groeiden alleen 5—MT 25

en 31 beter dan 007 (resp. 50% groeiremming bij 10 en 2.5 pM 5—MT),

maar de vier geteste auxine—autotrofen bleven weer beter op kleur dan

007
. Op dubbelselectjef medium (auxinevrij, 5—MT bevat-tend) ondervon-.

den 5—MT 25 en 57 al 50% groeiremming bij reap. 4 en 2 jiM 5—MT,

alle overige lijnen, inolusief 007, bi,j nog 1ager .oonaentraties

(fig, 10). Alleen 5—MT 25,31 en 57 vertoonden een .heiere, klur dan

007; 5—MT 40 groeide wel beter door, maar had weer net zo'n slechte

icleur ala 007, evenals 5—MT 56 en de overige, niet—auxine—aujotrofe

lijnen (5—MT 12,21,26,27 en 6i, tabel 5

Ioo -

80

o I o ,s 0 17 0 % 0 40 0 56

Grooiproef 4

Fig.1 Grooj van een aantai 5MP" cellijnen en de ernaaet opgebrachte
wildtype ceIliJn' (007) op auxinevrij medium (364), gerelateerd aan de groei

op contrdle medium (308):. 10O

b. ,e i begin— reep. eindgewicht van bet oallue op 308 medium

b ,e , , , 364

0— oellijn 0071 12,25 etc.—cellijn 5—MP12,25 etc.

De kleurcodee in de etaafdlagrammen cijn verklaard onder materteal/methode

o
cellijn
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.tc

no
.1 F. .10

Groeipr9j

s Groei van v-ier auxtne—autotrote 5M?oe11iJnen, op 5—MT bevattnd
308 medium (5,10 en 20 pM 5—Wr), aangegeven iu.b.v. eindgewiohten, gemid—
deld per brokje oallue, en ann do hand van oTncircel/kleuroode. (verklartng

ci. mat/method,).

0071 n-8, overige lijnenl n—10.

Het vermoeden bestond, dat dd groei van 007 op bi.jvoorbeeld. auxine—

vrij medium positief belnvloed werd door aanwezigheid van een auxine—

autotrofe lijn: op grond. van fig.10.k lijkt dit echter niet aanneme—

lijk, aangezien de groeiourve.van 007, gekweekt in combinatie met

au.xine—au-totrofen,nauwelijks versohilt van die van 007, war deze in

eombinatie met niet—auxin.e—autotrofen groeide.

Penslotte is in tabel 7 te zien, dat bij de laatste twee groeiproeven

007 op normaal medium (308) in het algemeen sneller groeide dan de

5—MT— resistenten: alleen 5—MT 56 (groeiprotven 4 en 5) en 5—MT 61

(groeiproef 5) groeid.en sneller dan 007. 5—MT 25 blijkt he-t lang—

zaamst te groeien.

&roei van
007

groei
—wrijn

van
007

. ;n

grooj van
007

n 25
I)

p 31
OF.

40M4
56

10.4
.

13.4

12.0

18.6

19.1

18.3

15.2

14.8

25
I,

I 31
OF.

40+'
.o 56

57

8.9
13.4

14.2

18.7

10.7

12.7

15.0
16.9

8.

28.6

-V
n n 12

21
dF.

26
0+'

27

6i

16.8

16.1

15.1

17.8

1h_

17.2

16.6

16.2

19.7

20.1
(lroeiproef 4 Oroeiproef 5

0roeoneiheden van een aantal 5—MT lijnen en de daarbij lngezet—

te wildtype lijn (007) op normaal medium (3J8), uitgedruki d.m.v. hot aan—

tal keren dat het callue in gewicht is toegenomen na i4 week.

—3 6—
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• Regeneratieproeven.

Van de vhf cellijnen die op regeneratiemedja 339 en 340 waren over—

gezet, reageerde alleen 5—MT 5 positief op het afplakken met plak—

band, door na enkele wekei al lichigroen van kleur te worcien: bij de

overige lijnen (5rMT 25,26,40 en 61)was geen verschil te zien in

reactie op de beide afplakmethoden. Ook de twee media hadden geen

zichtbaar verschillend effect.

Van de oorspronkelijk ingezette lijnen was na verloop van enige

maanden alleen 5—MT 25 over. Behalve 5—MT 5, is alleen 5—MT 40 gedu—

rende korte tijd lets groenig geweest.

5—MT 25 bleef steeds heldergroen met donkergroene gebiedjes, maar af—

gezien van het vormen van uitstulpseltjes kwam verdere differentiatje

niet op gang, ook niet na het (na 9 maanden) overzetten op media met

extra hoeveelheden zeatine.

• Aminozuur—analyses.

Van de auxine—autotrofe cellijnen vertoonde alleen 5—MT 25 een iets

afwijkend chromatogram (fig.13): de concentratie van aminozuren in

het opgebrachte extract leek hier hogerrte zijn dan bij het wildtype

en de andere lijnen. Door de aminozuur—analysator gegevens is dit

bevesiigd: 5—MT 25 bevatte Ca. drie keer zoveel aminozurer als 007:

de andere lijnen ongeveer evenveel (tabel 8).

Verder valt op dat het gehalte serine+glutamine erg hoog is bij 5—MT 25

(4—5x verhoogd) evenals het alanine gehalte (6x), dat overigens bij de

andere auxine—autoirofenook verhoogd is. Tenslotte blijkt 5—MT 25

Fig.13: Chromatogrammen van de callus—extrarten van vijf auxjne—autotrofe

oellijnen van Solanwe tuberosum. De extracties zijn in duplo uitgevoerd (a en b)

Duidelijk zichtbaar is de grotere concentratie aan aminozuren bij 5—MT 25.



iiog een verhoogd gehalte aan arginine te vertonen (7x).

lie tryptofaan—gehaltea, voor zover ze bepaald kond.en worden, waren

lager clan i%.

007

&jflino-unr
A

(n.6)

2
A A

40

A

56

A

57

A

aep

thr+a i
a er+gl 1
gin
pro

gly
ala0
val
met

tie
1 eu

tyr
pbe

lye
hia

trp

127 ± 49

139 +108

417 +315

290 + 99

65 + 49

64 + 34

242 +190

11 ± 5

110 + 67

17 + 13

58 + 40

55± 33
65 + 50

42 + 23

45 ± 14
60 + 23

39 + 21

6.9

7.5
22.6
15.7

3.5

3.5
13.1

0.6
6.0
0.9
3.1

3.0
3.5
2.3
2.4
3.3
2.1

232

156

180?

571

239

270

1506

34

267

27

124

264

I
179

84

215

111

283

3.5
2.5

28.4
9.1

3.7
4.2

23.1
0.6

4.4
0.5

2.
4.2
2.8
1.4
3.6
1.8

4.7

45

120

286

226

96

88

460

14

205

17

69

83

56

44

68

53

74

11

5.9
14.5

11.2

4.7
4.3

22.8
0.8

10.3

0.9

3.4
4.2
2.8
2.2

3.5
2.7
3.8
0.3

44

83

175

1 6
65

97

310

17

130

17

55

76

53

42

66

43

58

4

5.5
11.3
11.0

4.1
6.3

20.9
1.0
8.8
1.2

3.7
5.2
3.6
2.8
4.6
3.0

4.0
0.3

15

74

208

378

55

98

523

33

111

21

55

76

59

45

66

43

54

.2

5.9,
10.1

18.9

2,7
5.0

25.9
1.6

5.6
1.1

2.9

3.9
3.2

2.4

3.5
2.3
3.0
0.1

I0
130

315

435

141

94

349

32

145

16

61

88

87

52

53

48

47

6

7.0

5.8
14.1

19.5

6.3
3.4

15.5

1.4

6.5

0.7

2.8
3.9
3.9
2.3
2.4
2.2
2.1

0.3

totaal 1843 +8381100.0 , 6360 100.1 2001 00.0 1767 100.0 1971 100.2 2245 100.0

i!L,: Aminoauur—analyaea, verkxegen a.b.v. de aminozuur—analyaator, van iildtype (007)
en oalluelijnen (5—wr—25,31,4o,56 en 57)
van Solanum tuberoauin.

A- nM/gram vera (gegeven., J.Wijbrandi).
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Conclusies & disoussie

sGroeiproeven

Auxjne—au-to-trofje.

De lijnen 5—MT 25 en 57 kwamen steeds ale goede auxine—autotrofen

na.ar voren, 5—MT 31 en 40 waren wisselvallig, en 5—MT 56 bleek na

de eerste twee groeiproeven toch weinig auxine—autotrofie meer te

vertonen. De oorzaak hiervan is-.niet duidelijk.

Een probleem was, dat het wildtype 007 some goed doorgroeide op

auxinevrij medium: toch was deze lijn dan nog wel van de auxine—auto—

trofen te onderecheiden op grond van zijn slechte kleur, hetgeen weer

een reden is om bij he-t beoordelen van groeiproeven toch aandacht te

geven aan de kleur van het callus.

Een aantal van 4 auxine—autotrofen tussen 50 5—MT resieten-te lijnen

(ca. 8%) is redelijk, wanneer'dit vergeleken wordt met de in de li-te—

ratuur vermelde waard.en: Widhoim vond tussen tien 5—MT" Daucus carota

lijnen vijf auxine—autotrofe en zijn éne 5—MT" aard.appellijn bleek

00k auxine—auto-troof. Geen enkele uan zijn resistente Nicotiana -ta—

bacum lijnen vertoonde eohter• deze eigensohap (27-), noch dé. 79 5—N?
Datura innoxia lijnen van Ranch c.s. (36).

Richard Visser vond bij een beperkte auxine—autotrof'ie—test, dat 7

van de 22 ingezette lijnen (globaal de nummers 5—MT 1—29) auxine—

autotroof warei(1): hij kwam waarschijnlijk tot deze hoge waarde,

doordat hij niet de kleur van de calli in de beoord.eling betrok.

00k hier blijk-t dus weer, hoe belangrijkk1euieoordeling kan zijn bij

het uitwerken van groeiproeven.

1T resistentie., -

Het verschijnsel dat bij groeiproef 3 alle vier ingezette auxine—

autotrofen tot + 10 jiM 5—MT resistenter waren dan 007, i.t.t de

laatste twee groeiproeven, zou veroorzaakt kunnen zijn door het feit

dat bij groeiproef 3 d.e verhouding 007;5—MT lijn=1:5, en bij d.e an—

dere twee groeiproeven 3:3, dus dat er onderlinge belnvloeding tussen

twee typen callus in 6n testsohaal-tje heeft plaatsgevonden. Op grond.

van fig. 1O.k lijkt dit echter niet waarschijnlijk: 007 gekweelct in
combinatie met auxine—autotrofe S_MTr lijnen vertoont nauwelijkseen

andere groeicurve .dan 007 gekweekt in combinatie met andere 5—MT

lijnen.

Het eerder genoemde feit dat reistentie zich bij de 5_MTr lijnen be—

perkte tot 50 groei op 2—3 iM 5—MT, wijst er op dat de resistentie
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sterk verminderd is: R. Visser vond. namelijk, dat wildtype callus

geen merkbare remming ondervond van 2 pM 5—MT, en7 voor 50% geremd

werd. door 3.75 pM 5—MT. Oorzaken voor doze ver4nderde resistentie

kunnen zijn, dat (afgezien van het feit dat aanpak door versohiliende

personen tot verechiliende resul-taten kan leiden):

1) de caili al vanaf het begin niet echt resistent tegen 20 jiM 5—MT

waren: de mogelijkheid bestaat namelijk, dat 5—MT in de loop der tijd.

afgebroken wordt, en dus na twee rnaanden (de toegepaste selectie-ti3d)

niet meer in een concentratie van 20 pM aanwezig is geweest: de ci—

tuatie tijdens de groeiproeven was dus niet helemaal vergelijkbaar

met de selectie—oms-tandigheden. -

2) de resistentie was veroorzaakt door epigenetieche variatie

3) het oorspronkelijk resistente callus is overgroeid 4oor restanjen

wildtype oellen.

Het zou raadzaam zijn geweest alie geseleoteerde lijnen nog enige ke—

ren op 20 iM 5—MT bevattende media over te zetten, om helemaai zeker

te zijn van het resistente karakter van de lijnen. Het za]. echtor

niet altijd helpen, gezien het felt dat 5—MT 26 na selectie nof een

keer is overgezet op 5—MT bevattend. medium, en nu ook niet ale ster—

ker resistent naar voren komt.
Om de derde mogelijkheid uit te sluiten, was het raadzaam geweest

hot callus met regelmaige tussenpozen over te zetten op 5—MT bevat—

tend. medium, zodat ten alien tijde zekerheid kon worden verkregen

omtrent de zuiverheid en resisten-tie van do lijn.

Ie geselecteerde resistentie tegen 20 3iN 5—MT is overigens vrij ge—

ring vergeleken met de in de literatuur vermelde resistenties (26,

32,36,37ç reep. 2.5 mM, o.3 mM, 0.1mM en o.3 mM 5—NT, al wordt d.aar

meestal niet precies irerrneld op grond waarvan men tot deze conciusies

komt: een kleurcriterium bijvoorbeeld word.-t nooit genoemd).

Gebruik van dubbelselectief medium (groeiproef 5) heeft niet mogen

ba-ten om 5—NT1' lijnen eenduidig van 007 te onderscheiden: auxine—

autotrofen bleken ook sterker geremd. te worden en de groei van 007

varieerde nog steeds sterk zonder voiledig geremd te worden, wat de

bedoeling wel was.

Het was wel vaker te zien dat call! variabel reageerden op selectieve

media: dit zou het gevoig kunnen ziju geweest van een variabele mon—

stername bij het inzetten van de groeiproeven. Deze verkiaring lijkt

niet erg plausibel, omdat steeds materiaai van de buitenkanten van

de kolonies gehaald is, en ook de stanclaarddeviaties meestal vrij
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maal medium (308) en bij vergelljking van de auxine—autotrc,fje— en

de 5—MT resistentie resultaten blijkt, dat deze].fde lijnen zowel bij

de ene ale de andere test het best alt de bus komen: blijkbaar is

de conditie van een lin ale geheel niet elke inaand. vergelijkbaar.

eneratieproeven

aebru.ikvan twee verschi1lede media (339 en 340, met als versohil

dat 339 wel en 340 geen GA3 bevat) gaf tot duever geen verechil in

reactie van het callus te zien: mischien komt een eventuee]. ver—

sohil pas in een later stadium naar voren,

5—NT 5 ondervond ale enige van de ingezette lijnen positieve invloed

van het afplakken m.b.v. plakband door snelle groenkleuring: hoewel

deze regeneratie niet heeft doorgezet, lijkt het toch d,e moeite waard.

deze afplakmethode te blijven toepaseen. Voor een aantal lijnen zou

het toch een goede aanzet tot regeneratie kunnen betekenen,
Een nadeel van de methode is he-t snelle uitd.rogen van de platen: mis—

schien heipt plaatsing in een voohtiger omgeving.

De verwachting dat auxine—autotrofie regeneratie zou verhinderen

(auxinen rernmen differentiatie) kwam niet uit; 5—MT 25, toch sterk

auxine—auto-troof, kwam het verst in de regenera-tie.

Het is raadselachtig, waarom deze regeneratie niet verder doorzette:

missohien zou een temperatuursverhoging nog kunnen helpen. Saunders

en Daub (38) vermelden dat een aantal Beta vulgaris lijnen niet rege—

nereren bij 20°C, maar wel bij 3000, en wel onder zwakke belich-ting.

Een deel van de groene 5—MT 25 kolonies is bij zwakker lich-t gezet;

dit gaf echter geen verbetering.

De resultaten van de regeneratieproeven geven dus weinig hoop op ver—
r

d.ere (genetische) analyse van de 5—MT en auxine—autotrofe kenmerken

van de S_MTr cellijnen: het kan zijn dat het callus onderdehand zijn

rnorfogenetisch vermogen kwijt is geraakt (ten iijde van de eerste

keer overzetten op regeneratiemedia was he-t callus al ca. 8 maanden

owl).

• Aminozuur—analyse,

Een echt duidelijke ophoping van een benaald aminozuur zoals deze

door anderen wel gevonden wordt bij 5—MT resistente lijnen (bijvoor—

beeld 8—30x verhoogd vrij tryptofaan gehalte bij Datura innoxia (36)

en 20x bij Solanurn tuberosurn, Daucus carota en Nicotiana tabacurn (30))

is nauwelijks gevonden bij de auxine—autotrofe cellijnen: voornamelijk

5—MT 25 viel op door een 6x erhoogd alanine en arginine gehalte, in

absolute hoeveelheden gerekend: percentueel was het gehalte slechts
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minder dan twee keeo hoog. Gezien dit grote versohil dienen de ii-

teratuurwaarden met enige voorzich-tigheid bekeken worden, aangezien

daar niet wordt vermeld of de verhoogde waarden percentueel of abso—

luut zijn.

Al is het bij 5—MT 25 het meest opvallend, ook de andere awcine—auto—

t'ofen geven een ophoping van alanine te zien.Het kan zijn dat even—

tueel overgeproduceerd. tryptofaan onder normale omstandigheden direct

wordt omgezet in alanine, via pyrçdruivezuur, en pas indien het cal-

lus op auxinevrij medium groeit, in IAA (zie inleiding)(34),

Het zou interessant zijn, de alaninegehaltee van callus dat

enige tijd op auxinevrij medium heeft gestaan te analyseren (volgens

bovenstaande theorie zou dan minder alanine gevonden moeten worden).

Het verhoogde gehalte aan totale aminozuren bij 5—MT 25 wordt in het

volgende paragraafje besproken.

Een groot nadeel van de toegepaste aminozuuranalyse methodes was,

dat tryptofaan niet goed bepaald kon worden: J. Wijbrandi slaagde er

wel in enige tijd later, met behuip van andere methodes
( zie zijn

cloctoraalverslag, in prep.).

.5—MT 25,

5—MT 25 kwam tijdens vele proeven ale bijzondere lijn naar voren:

opvallend was het doorgroeien op verechillende selectieve media. Niet

alleen bleek hij auxine—autotroof en resistent tegen 5—MT te zijn,

maar ook tegen AEC, hydroxyproline en PFP (mond. med. S.E. de Vries)

Gezien het feit dat ook al het otaal aminozuur gehalte verveelvul—

digd bleek, zou het kunnen dat 5—MT 25 een opnamemutant is.

Bij de regeneratieproeven was 5—MT 25 ale enige in staat tot verre—

gaande groenkleüring.

Een andere bijzondere eigenshap van deze lijn was de zeer heldere

kleur, die ook bij allerlei groeiproeven behouden bleef, en zijn

typieche geur die vermoedelijk veroorzaak't werd door een afgeschei—

den ester.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat 5—MT 25 de een of and.ere huip—

stof afscheidt: dit zou verkiaren waarddor een aan-tal malen 007 in

aanwezigheid van 5—MT 25 beter en langer doorgroeit op selectief

medium dan normaal, d.w.z. Ln aanwezigheid van andere 5—MT" lijnen.
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Eind.oonclusjes

Aanvankelijk werd.en vijf van de 50 onderzochte 5—MT" lijñen auxine—

auiotroof bevonden (d.e lijnen 5—MT 25,31,40,56 en 57). Later bleek

5—!1T 56 tegen te vallen.

• Geen enkele cellijn, geselec-teerd op 20 1iN 5—MT, bleek nog resistent

tegen dee concentratie. 5—MT 25 was nog het meest resistent met 50%

groeiremming bij 10 jiM 5—MT (groeiproef 4).

Dubbe]—selec-tjef medium bleek geen verbetering bij het onderschej—

den van variante en wildtype cellijnen.

• Bij het beoordelen van reacties van calli op verschillende selectieve

media (auxinevrij en/of 5—MT bevaitend) blijkt de kleur van het cal—

lus een belangrijk criterium te zijn: tot dusver is hiervan in geen

enkel artikel melding gemaak-t.

• De meeste getoetste variante cellijnen groeien op standaardmedium

(308) langzamer dan de wildtype lijn.

i-Er lijkt in he algemeen geen onderlinge beinvloeding te zijn tussen

007 en 5MT" auxine—autotrofe cellijnen: alleen 5—MT 25 lijict 007

enigezins in groi te stimuleren op selectief medium.

Bij regenera-tie hangt het van de oellijn af, welke methode voor het

afdichten van de petriechalen ta prefereren is.

Geen enkele poging om iait 5—MT oelll3nen plant jes te regenereren

is totd.usver geslaagd: tegen de verwachtingen in, is 5—MT 25 de

beste regenerator gebleken.

Het tryptofaangehalte in de onderzochte cellijnen was, voor zover het

bepaald. kon worden, ininder dan i%.

.5—MT 25 bevatte, als enige auxine—autotroof, d.rie keer zoveel vrije

aminozuren als 007.

•Alle auxine—autotrofe 5_MTr cellijnen vertoonden een verhoogd alani—

ne—gehalte, ir et bijzonder 5—MT 25 (6x), die ook 6x zoveel argini—

ne bevatte als 007.

5—MT 25 bleek in vele opzichten een bijzondere lijn te zijn: hij

was resistent tegen verschillende aminozuur—analogen en auxine—auto—

troof, viel op door een bijzondere kleur en geur, kwam vrij ver bij

regeneratie en bevatte veel vrije aminozuren, met name arg. en ala.

rnaar groeide langzamer dan 007.
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Sugesties

Variante cellijnen vaker en langer op 5—MT bevattende media door—

lcweken, evt. Mi toenemende conoentraties, met als doel de regis—
-tenties te verhogen waardoor onderscheiding van wildtype calli ver..

eenvoudigd wordt.

Amiaozuurgehaltes van auxine—autotrofe cellijnen die enige tijd op

auxinevrij medium zijn gekweekt, analyseren (zie coricl./disc. amino—

zuur—analyses).

]Joorgaan met regeneratieproeven, evt. op media met meer cytokinjnen

(om evt. remmend effect van endogene auxinen op te heffen) of bij

jiogere temperaturen.

Het typieche geurije van 5—MT 25 analyseren.
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Voorlopig recept bereiding bladprotoplaaten 'ioor fumie experimen4..
niet st,eriel. (MT nov 83)

Voorbereiding:
—Maak Mannitol opl., 0.5 H: 9.1 gram/100 ml
—Oplossen in uiteindolijk 10 ml Mannitolopl:

cellulase RiO 0.15 gram
macero(zyme.R10 0.03 gram
Ph moet 5.6 zijn, is meestal vanzelf inorde.

—Weegi gram blaadjes at van et.eriele planten uit glaspot of
petrischaal (2—3 nodig van 7322, al dan niet 2 dagen geetio].eerd)

—Later te maken: 0.5 H sucrose op1.: 17 gr/100 ml.

Homogenisatie:
—Breng de blaadjes in do grote metalen buis van de homogenisator.
—Voeg Mannitol opi. (ong. 20 ml) toe.
—Draai het, toerental even floor de heift van het maximum en direct
weer terug (totale duur niet seer dan 5 seconden!)

—Gjet materiaal door filter om vloeistof met evt. afbraakprodukten
kwijt te raken. Gaas filter is niet kritisch, 300 mu loopt wel
sneller door dan 8Omu. Uitvoeren boven bekerglas of hoge petrischaal

—Hornogenisator buis en mesjes naspoelen met ong 40 ml Mannito].,
over filter gieten.

—Materiaal van filter halen met spatel en in de 10 ml enzym
opi. brengen, in 50 of 100 ml Erlemeyer.

Incubatie:
—In schudwaterbad, 28 C, 2 1/2 uur. Na 1 uur eventuele drijvende,
droge stukjes met do hand onderschudden.
Al' en toe cont,le op vertering stukjes en vrijkomen protoplasten
door omkeermicroscoop.

Zuivering:
—Filtreren door 80 mu gaasfilter in hoge petrischaa]. of bekergias.
—Controleer het filtraat op de aanwezigheid van protoplasten
en brokstukken.
—Breng in een 50—el centrifugebuis, een laag van enige cm (ong
10 ml) 0.5 H sucrose

—Protoplastensuspensje voormichtig op de sucrose pipetteren,
zodat geen menging opreedt.

—Cent.rifugatie 3000 toeren, 20 mm in MSE (700g) om zvare partikels
zoals chlorop4sten,levende en dode cel].en te sedimenteren door
de sucrose; proplasten blijven in de mannitol aweven.
—Na verstrijken van de tijd centrifuge niet remmen; na stilstand
buis voorzichtig uitnemen. Protoplasten zweven aim band van
ong 1 cm boven de sucrose. Deze band in 2 porties van 2 ml
afzuigen met pipet eadeççde buisjes brengen.
—Tot 15 ml aanvulldn enzym te verdunnen, voorzichtig mengen
en 4 sin centrifugeren bij 800—1000 (90g) toeren Os de protoplasten
snel te concentreren. Voorzichtig stoppen en afiulgen tot mover
mogelijk, b.v. 0,1 ml. Supernatan& eventueel opni"w concentreren.

—Aanvullen met mannitol Os enzym verder te verdunnen en goede
protoplastconcentratie te krijgen, b.v. tot 0.5 ml.

—In mannitol bezinken de prot.oplasten spontaan, zodat ook tot
een groter volusen aangevuld kan worden. Na enkele uren staan
zijn do protoplasten als groenW pellet te mien en kan het super—
nat.an veer afgemogen worden.

Opmerkingen:
Voordeel van de sethode: binnen korte tijd (mtart8.3O, eind 12.30)
schone protoplastensuspensiebeschjkbaar, die good reageren op
hot, electrische veld,
De scheiding van de aware partikels is effectief, echter bij
het. afzuien van do protoplasten'laag blijven veel protoplastenachter. Dit is te verhelpen door een omzichtiger werkwijze.De step van concentratie no verdunning met mannitol kan 00k zonder
centrifugatie, als enige uren (b.v. 4 uur voor een sedimentatie—
trajel''. van 10 cm de tijd gegeven wordt.

,1age 1,* Gewijzigde bladprotoplast—iaolatie_metbode, volgens

Dr. M.J. Tempelaar.



a b 0 d e f g Ii I j A B C D

1 1 60/60
2 —
3 —

8 42 21 22 14 9 161
9 32 24 24 19 9 164
8 28 14 11 10 7 95

67 41 54 29
79 38 58 34
71 64 68 38

2 4 50/50 10 57 24 16 7 7 161 29 44 35 17

3 5 50/60
6 —

7 —

8 —

9 —

10 —
11 —

12 —

13 —

14 —

15 —

16 —

17 —

18 50/70
19 —

20 60/70

9 33 12 8 9 6 85
10 43 26 15 15 5 147
9 33 16 10 9 6 100958241711 6165
9 43 14 7 9 5 95
9 53 18 18 12 7 152
9 55 34 17 7 16 182

10 52 14 18 7 16 143
11 50 15 7 8 3 104
10 48 16 11 10 4 11811371978099
10 61 22 7 7 2 129
10 49 28., 27 15 4 144
11 40 12 12 6 6 106
11 38 7 13 6 6 97
11 67 9 20 5 9 155

75 75 75 35
58 33 49 27
56 60 58 30
46354121
64 71 67 29
67 39 53 25
21 94 45 25
50 89 72 32
53 43 50 21
63 36 52 244203116
32 29 31 14
54 15 35 26
50 50 50 23
86 46 60 25
56 45 48 18

4 21 60/50
22 50/50
23 —

9 43 24 21 13 6 164
11 38 20 15 12 6 13093429221810169

54 29. 4223
60 40 51 28
62455533

25 —
26 —

27 —

11 53 22 6 5 2 118
9 44 12 13 3 3 113

10 54 27 8 16 2 136
957151211 5129

23 34 25 12
25 23 24 11

59 25 51 26
73425925

a= experiment nummer
b= telling nummer
0= pulasterkte (jis/V)

d= aanl bekeken beelavelden
e= aantal niet—gepaarde protoplasten
f= aantal groepjes van twee protoplasten

drie of meer protoplasten
h= aantal gefuseerde groepjes van twee protoplasten
i= ,, ,, drie of meer protoplasten
j= totaal aantal waargenomen px'otoplasten: a+2b+33o (zie aanname onder D)

A= % fusie tussen gepaarde protoplasten: d/b.100%
B= % fusie binnen groepjes van drie of eer protop].asten: e/o.100%

C' % fusie binnen alle groepjes samen:
D= % fusie tussen het totaal aantal opgebraohte pro-toplasten.

Aanname: n groepje van drie of meer protoplaste bstaat gemiddeld
uit 3- protoplast, en gemidd.eld 2 ervan fuseren; .10

fusie in aanwezigheid. van 7.5% dextran

Bijlage 2 : Waarnemingentabel van de fusie—experimenien, uitgevoerd met

bladprotoplasten van Solanum tuberosum 7322, op vijf verechillende dagen.

Experimentnummers 4 en 5 geven experimenten weer op -twee aohtereenvol—

gende dagen, met dezelfde protoplast—suspensies.



Lijat van gebruilcte media en afkortingen

Bijiage 3

•Q (hoeveelheden per liter medium)
2)

4.708 g MS

20 g sucrose

5 mg NAA

0.1 mg BAP

.339

4.708 g MS
20 g sucrose

1 mg zeatine

o.ol mg NAA

o.ol mg aA31)

ale 339; zond.er

GA3

•MSs Murashige & Skoog basis medium

•NAA: o<.—nä,pbtalene—aoetio-.acjd

•BAP: benzyi—amino—purine

•GA : gibberellic—acid

.5—MT
r

5—methyltryptofaan (resis—

tent)

N—ethyl—N—nitros 0—urea

indol—acet ic—acid
phenylalanine
tryptofaan
tyrosine

.358

ale 308; zonder

NAA en BA?

.364
2)

ale 308; zonder

NAA

0

4.701 g MS

10 g sucrose

GA3 word.t filter—gesteriliseerd, en na afkoeling van het

medium daarbij gepipetteerd..

2)
in geval van toevoeging van 5—MT, word.t dit behandeld. ale
GA3 (zie

1))

N.B.: voor vast medium word.t 8 g bacto—agar per liter medium

toegevoegd. Alle media worden op pH 5.6 gebracht m.b.v.
NaOH/HC1.

(39)

IAA:

.t


