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SAMENVATTING

Hoofdstuk I.

Na een mutagene behandeling met ENU van wildtype Solanum tuberosum II2578

suspensiecellen, konden resistente calli geisoleerd worden op 20, 40

en 80 pM 5—MT.

Het gebruik van lage concentraties ENU gaf een twaalf—voudige toename

van het aantal resistente calli; in totaal konden 91 resistente calli

geisoleerd worden.

Nadere karakterisatie van een drietal resistente cellijnen met behuip

van dunnelaag chromatografie toonde aan dat twee van de drie resisten—

te cellijnen duidelijk meer vrij tryptofaan bevatten dan het wildtype.

Verder bleek ongeveer 30 % van de onderzochte resistente cellijnen

auxine—autotroof te zijn.

Hoofdstuk II.

Protoplasten van Solanum tuberosum zijn goed op grootte te scheiden met

1 g sedimentatie, hoe groter de diameter van de protoplast hoe verder

deze zich in de gradient beyond.

Er bleek een duidelijk verband aanwezig tussen sedimentatiesneiheid en

volume van de protoplast, weergegeven met de formule log V = k + 3/2 log S.

Scheiding op grond van het aantal kernen was alleen mogelijk bij proto—

plasten met één of meer dan twee kernen.

Er zijn aanwijzingen verkregen dat S. tuberosum protoplasten op DNA-gehalte

te scheiden'zijn.

Hoofdstuk III.

Elektrisch geinduceerde fusie met Solanum tuberosum en Pisum sativum

protoplasten is mogelijk.

Voor het verzamelen van protoplasten in parelketens aan de elektrode

wasvoor beide soorten protoplasten 3 tot 8 V wisselspanning nodig

(330 kHz)

Fusie werd geinduceerd bij S. tuberosum protoplasten door een elektrische

puls ( 15 psec) van 300 V/cm en bij P. sativum door een puls (15 psec)

van 350 V/cm.



Hoofdstuk I

ISOLATIE VAN TRYPTOFAANANALOGE: RESISTENTE

CELLIJNEN VAN Solanum tuberosum



—1—

INLEIDING

Weefselkweek

Een van de meest gebruikte methoden om meer inzicht te krijgen in de organisatie

van eigenschappen en funkties op het genoom van de plant is het maken en

bestuderen van mutanten. De mutanten wijken af van wildtype planten op

vooral genetische veranderingen met een eventuele fenotypische expressie.

Het grote nadeel van het gebruik van planten is echter de lange generatie—

tijd en de relatief grote hoeveelheid ruimte die nodig is om genoeg mutanten

te krijgen en verder te kweken. Een mogelijkheid om dit probleem te omzeilen

is het gebruik maken van weefselkweektechnieken.

Een weefselkweek wordt opgezet door stukjes blad te induceren tot ceiwoeker-

weefsel of callus, op een vast medium van agar, zouten, mineralen, vitaminen

en bepaalde verhoudingen van groeistoffen. Vanuit het vaste callusweefsel kan

een celsuspensiekweek worden opgezet door callus in vloeibaar medium te

brengen.

Met deze technieken kan op een betrekkelijk klein opperviak (petrischaal of

erlenmeyer) een groot aantal cellen gekweekt worden en na een geschikte

behandeling, aanleiding geven tot gemuteerde cellen. Mutaties kunnen spontaan

ontstaan of geinduceerd worden door bestraling van de cellen of door toe—

voeging van een mutagens.

Zowel callus— als celsuspensiekweek hebben enkele voor- en nadelen:

1. In celsuspensie komen niet, zoals bij bacteriên enkel losse cellen voor,

maar klompjes van enkele tot vele honderden cellen.

2. In een celsuspensie komen bijna alle cellen meteen in contact met het

medium en de daaraan toegevoegde stoffen, terwiji in callus slechts de buitenste

cellen meteen in contact staan met bet medium. De binnenste cellen komen pas

veel later in contact met het medium.

3. Ret grote voordeel van calluskweek is dat het gedurende lange tijd mm

of meer onverzorgd bewaard kan worden.

4. In callus kunnen eventuele gemuteerde cellen onzichtbaar blijven tussen

wildtype cellen. Anderzijds kunnen wildtype cellen ontsnappen aan selectie-

druk, omdat ze zich juist middenin een brok callus bevinden.

Door selectiedruk op cellen (celaggregaten), al dan niet mutageen behancleld,

te leggen, kan er gericht naar een bepaalde eigenschap gezocht worden.

Na uitplaten (ingeval van schudcultures) kunnen de celaggregaten uitgroeien

tot kolonies van resistente cellen. Vervoigens kunnen deze ongedifferentieerde

cellen uitgroeien tot spruiten en wortels als gevoig van differentiatie,
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onder invloed van de juiste verhouding groeistoffen.

In de praktijk blijkt het regenereren van planten uit callus sterk afhanke—

lijk te zijn van ras of mutante lijn. Regeneratie is veelal moeilijk door

polyploidisatie onder invioed van groeistoffen. (Schoiten, persooniijke

informatie). Een vereiste voor goede regeneratie is het niet te lang in

weefselkweekcultuur houden van plantenceilen; in ieder geval niet langer

dan én jaar (Jacobsen, persoonlijke informatie). Hoe langer een plant in

weefselkweek is, hoe groter de afwijking in chromosomenaantal en structuur

kan zijn. Dit zou weer een negatieve invloed kunnen hebben op de regeneratie.

(Maliga et al. 1981).

Naast callus en celsuspensiecultures zijn protoplastcultures de laatste

jaren in gebruik. Het voordeel van protoplasten is het feit dat ze los en

niet als klompjes te isoleren zijn. Een nadeel is echter dat ze fragiel zijn.

Theoretisch is de kans op regeneratie van een volledig gemuteerde plant uit

den (gemuteerde) protoplast veel groter dan bij callus of ceisuspensies.

In de praktijk blijkt echter dat het regenereren van planten uit protoplasten

een moeilijke en langdurige zaak is. Vaak ontstaan uit geregenereerde

protoplasten een aantal pianten met zeer veel variatie. (Shepard 1979).

Mutatie/inductie

Mutaties komen spontaan in weefselkweekcultures voor in frequenties van

io_6 (Maliga 1980, Maliga et al.1981). Om de freqdenties van mutaties in een

celpopulatie op te voeren worden celsuspensies, cailusbrokjes of protoplast-

suspensies veelal behandeld met mutagentia zoals ENU of NG (Colijn et al. 1979)

of bestraald met X—stralen of UV-licht (Celia & Iadaroia 1983).

Na een aantal dagen incubatie, waarin de mutatie tot expressie kan komen en

zich kan vestigen, wordt er gescreend op het gewenste fenotype. Varianten

(mutanten) worden geselecteerd op een vaste voedingsbodem of in celsuspensie-

kweek, onder omstandigheden waaronder het wiidtype niet kan groeien. Na 30

tot 60 dagen wordt gecontroleerd op groei van eventueie mutanten (Widholm

1972, 1974).

Als uitgangsmateriaal voor het induceren van mutanties verclienen hapiolde

cultures de voorkeur, omdat daarin ook recessieve mutaties fenotypisch tot

uiting komen. Stabiele haploide cuitures zijn echter dun gezaaid, omdat onder

invioed van hormonen vaak polyplolddisatie optreedt. (Maliga et ai. 1981,

Widhoim 1977b).

Zie lijst met afkortingen.
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Mutatie of epigenetische variatie

Mutante cellen in weefselkweekcultures worden geselecteerd op grond van hun

veranderde fenotype. Deze verandering hoeft echter niet veroorzaakt te zijn

door een mutatie, maar kan ook zijn oorsprong hebben in de zogenaamde

epigenetische variaties. Dit is een tijdelijke, niet erfelijke verandering

van het fenotype, waarschijnlijk veroorzaakt door spontane en tijdelijke

inbouw van transposons in het plantengenoom. (Dijkhuizen 1983).

Cycloheximide resistentie bij tabak is een voorbeeld van zo'n epigenetische

verandering (Maliga et al. 1976).

Het blijkt dus dat fenotypische veranderingen alléèn geen waarborg zijn voor

het wel of niet mutant zijn. Het is zelfs voorbarig om van een mutant te

spreken a1niet eerst:

1. planten gegenereerd zijn die zaad vormen

2. de resistentie van het nageslacht getest is op plant— of celniveau

3. de genetische overerving van de mutatie bekend is

4. een goede morfologische, fysiologische en biochemische karakterisatie

van de oorzaak van de resistentie uitgevoerd iS (Umiel 1979).

Aminozuuranaloge resistentie

Aminozuuranalogen zijn giftig voor de plantecel, omdat ze in eiwitten ingebouwd

kunnen worden, waardoor ze aanleiding geven tot de vorming van niet funktionele

eiwitten. Flierdoor worden cellen geremd in hun groei en kunnen zelfs afsterven.

Resistentie tegen een of meerdere aminozuuranalogen kan verkregen worden doordat:

A. de plant/eel het analoog niet meer opneemt (opnamemutant)

B. er overproduktie van bet normale aminozuur optreedt, waardoor het analoog

relatief minder in eiwitten wordt ingebouwd.

Het meest gebruikte analoog is DL-5-methyltryptofaan. In figuur 1 zijn de

structuurformules van tryptofaan en enkele van zijn analogen weergegeven.
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Resistentie tegen analogen van tryptofaan worden beschreven bij o.a.

Daucus carrota (Widhoim 1974; Celia & ladarola 1983)

Nicotiana tabacum (Widhoim 1972, 1977b)

Oryza sativa (Wasaka & Widhoim 1982) en

Solanum tuberosum (Carlson & Widhoim 1976)

Tabel 1 geeft een overzicht van resistenties tegen een of meerdere

aminozuuranalogen bij verschiiiende gewassen. (vrij naar Scherings 1982)

variat katrqorie tar9et sySeem roeI op/rnsl stenlie Icijen snort (ploTdie rit,jrns ncthoJe

aminozuur meta- lysine synthe5e S—(2.amlnoethyl)_cy,teine .tha1iana *
bolisme (* S1C) D.carota (2n) S

D.carota (2,) p
H.ive,trls (2n) 5

Utabacurn (2n) 5
U, tabacum
Orza'satIe (2n) • P

Or>za satlea
lea nays (2n) * C

-osalysIne Utabacum (2n) EMS
hydrovylysine U.tabacum (2n) 5

methionine syn. ethionine ttedicago sativa (2n) EMS P
these t1.sy1estrts in) 5

tt.sy 1estr1s il—IliIU
noricucine Solanu,n tuberosum

synthes van lysine • threonine D.carota (2n) PlC S

lysinc, nethio- (LT) Oryza satia (n) C
nine, threo,iine Oryza sativa
en Isojeucine lea nays (2n) - C

tryptofaan syn— 6-f)uorotryptoraan Petunia hybrida PlC S

these S-fluorotryptoIaan D.carota — P
S-mthyitryptofaan A.tballana +

(5-MJ) Ca1harnthus
roseus (2n)
Datura Innovia in) • I'
l),carnta )?n) — S

I).caro(, (2n) IllS P

Glycine na+ (lri) I'
PP.tabacum (2n) • 5
Oryza sativa
Solanirn tuberosm (2,) . S

fi'ny Ia lail pie 3—f (unruly II iii np Aup'r pselopi ii .is (?i ) £
(Ill ri io I.
I),cprp,t,p (2n) . 5
II , t,pupta
II • tin I 2n ) —

proline synthese azetidine—2-carbosylzuur O.carota (2n)
N. sy ivestris
Rosa sp. (2n) — P

lea nays (2n) • C

hydroyproline D.carota (2n) S

Isoloucine syn- valine U,tabacum (n) lW P
these N.syivestris (2n,n) IJV P

Tabel 1: Overzicht van de aminozuurresistente lijnen

Mutagens: + mutagens gebruikt, maar niet duidelijk welke

— geen mutagens gebruikt

Methode: C selektie in calluscultures

5 ' " ceisuspensies
P " " uitgeplaatte suspensies
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Aihoewel regeneratie van planten slechts in een beperkt aantal gevallen

mogelijk was (Widhoim 1974, Harms et al. 1981) is er toch veel over de

aard van de tryptofaanresistenties bekend. In een groot aantal resistente

cellijnen bleek het vrije tryptofaan gehalte zeer sterk toegenomen. Dit wordt
enzym

veelal veroorzaakt door een mutatie in het anthranilaat synthetase (AS), dat

een sleuteirol inneemt in de biosynthese van tryptofaan (Widhoim 1973).

In figuur 2 is de biosynthese van tryptofaan weergegeven.

DCRYTOSE-4,PIISPIATE
+
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-
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NA 4YPHE LFYRUVIC TYROSiE
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Fig. 1.. Aromatic amino acid biosynthetic pathways in higher plants. PRPP, P-P-Rib-5-P; PR trans-
ferase, anthranilate P-nbosyltranslerase; PRA isomerase, P-ribosyl anthranijate isomerase; InGP
synthetase, indole.)-glycerol.P synthetase; PALP, pyndoxal-P.

Een mutatje in enzym AS , waardoor het minder gevoelig wordt voor '1feedback
inhibitie" door tryptofaan, zorgt voor de accumulatie van grote hoeveelheden

vrij tryptofaan (Widhoim 1974). Verder blijkt deze mutatie zich dominant of

semidominant te vererven in o.a. Daucus (Harms et al. 1981)

Ofschoon het vije tryptofaangehalte maar een aantal procenten van de

totale (vrij en ingebouwd in eiwit) hoeveelheid tryptofaan inneemt,werden

er in mutanten van Nicotiana en Daucus verdubbelingen van het totale trypto—

faan gehalte gevonden als gevoig van deze vrije tryptofaan overproduktie

(Maliga 1980)

Als gevoig van tryptofaan overproductie kan er ook overproductie van het

auxine IAA optreden.
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Ult tryptofaan wordt namelijk het natuurlijke auxine IAA gevormd (Bruinsma &

Wessels 1972). Overproduktie van ]1AA kan dan weer leiden tot auxine autotrofje.

Dit komt o.a. voor bij enkele tryptofaan—analoge resistente cellijnen van

Petunia (Colijn et al. 1979) en Daucus (Widhoim l977a). In fig. 3 staat

de biosynthetische route van IAA.

ANTFIRANILAAT INDOLGLYCEROLFOSFAAT -TRYPTOFAAN . INDOLPYRODRUVEZUUR

(IPyA)

I NDOLACEETALDEHYDE

(I AAd)

I NDOLAZYNZUUR

(IAA)

Hg. 3 Biosynthese van Indolazljnzuur uit Anthranilaat.

De auxine overproduktie is enerzijds handig als extra criterium voor het

opsporen van eventuele mutanten, maar kan een nadelig effekt hebben op het

regeneren van planten (Colijn et al. 1979).

Zoals eerder in deze inleiding ter sprake kwam,kan er pas van een mutant

gesproken worden indien een nageslacht (zaaddragend) uit callus ontwikkeld

is, waarin zich de resistentie ook handhaaft en Mendels overerft. Echter

vanwege de moeilijkheden in het regeneren van planten volstaat men meestal

al met het aantonen van een veranderd gen—produkt op celniveau (Maliga 1980)

Voor tryptofaananaloge resistentie is het dus noodzakelijk om enerzijds

de overproduktie van tryptofaan aan te tonen en anderzijds veranderingen

in de anthrnilat synthetase (As) aktiviteit.

De optimale condities en methoden voor het bepalen van veranderingen in

AS-aktiviteiten zijn onderzocht door Widhoim (1972).

Voor het bepalen van de hoeveelheid gevormde vrije tryptofaan zijn een

aantal methodes bekend:

1. Kleurreakties op de indolkern van o.a. tryptofaan met p-DMAB (Belser et al.

1971, Scoffone & Fontana 1975, Gunsalus et al. 1955) of xanthydrol

(Scoffone & Fontana 1975, Dickman & Crockett 1956).

2. Spectrofotometrische bepaling van de indolkern. Echter ook andere aroma—

tische aminozuren (threonine, fenylalanine)
, Of verbindingen met een

indolnucleus, absorberen bij deze meetmethode.
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3. Fluorescentie bepalingen

4. Specifieke groei van Leuconostoc mesentero!des op tryptofaan (ME III 1957)

5. Papier- of dunnelaag chromatografie (Stepka 1957)

6. Enzymatische bepaling van tryptofaan met tryptofanase (Belser et al. 1971)

Gebruik van resistente/mutante cellijnen

Mutante cellijnen met een nieuw fenotype kunnen gebruikt worden als merker

in vervolgstudies: bijvoorbeeld somatische hybridisatie, waarbij gekeken

kan worden naar complementatie en de aard van de mutatie: dominant of

recessief (Harms et al. 198L, 1982).

Verder kunnen mutante cellijnen gebruikt worden voor gewasverbetering:

bijv. zouttolerantie, herbicide produktie of aminozuuroverproduktie.

Een voorbeeld van de laatste eigenschap is de verhoogde produktie van vrij

lysine in gerst, waardoor de planten een hogere voedingswaarde bezitten

(Bright et al. 1982).

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek was het isoleren van 5-MT of 6-FT resistente

cellijnen van S. tuberosum, die later gebruikt kunnen worden als merker

bij somatische hybridisatie. Verder werd gekeken naar een geschikte

biocheinische bepaling van vrij tryptofaan in cellen van S. tuberosum.
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MATERIALEN EN METHODEN

Plantenmateriaal

In al de proeven met callus en schudcultures werd gebruik gemaakt van

de interdihaploide Solanum tuberosum L. kloon H2578, ook wei 007 genoemd.

(Jacobsen et al. 1983).

Steriel werken

Alle handeiingen zoals bet verversen van schudcuitures e.d. gebeurden in

een laminair—flowbench. Giaswerk werd 6 uur droog gesteriliseerd bij 150°C.

Media werden geautoclaveerd, 15 mm bij 15 Lbs.

D-L-5 Methyltryptofaan (5-MT) en D-L-6 fluortryptofaan (6-FT) werden opgelost

in gedestilleerd water en gesteriliseerd door middel van fiitratie over

een miiipore filter (22pM)..

Media

De gebruikte media bestaan uit een basismedium MS (Murashige en Skoog, 196z)

met daaraan plantenhormonen toegevoegd:

M198 MS medium met 5 mg/i NAA (a-naphtaiene acetic acid)

M198: MS medium zonder NAA

M308 : MS medium met 5 mg/i NAA en 0,1 mg/i BAP (benzyl amino purine)

M240 regeneratiemedium : MS medium met 2 mg/i zeatine.

Voedingsbodems: M308 met 0,9% agar.

Meten van de dichtheid van celsuspensies

Met behuip van een haemocytometer (volume per telkamer 0,9x103mi) werd de

dichtheid van een celsuspensie bepaald door het aantai celaggregaten te

telien. Per monster werden 5 teikamers gevuld en geteld.

Inductie van callus en het opzetten van schudcuitures

Bladeren van 112578 werden gesteriliseerd door deze 3 minuten te schudden

in een verzadigde Ca-hypochioriet- of in een 0,1% HgCl2oplosiñg beide met

1% SDS. Daarna werden de bladeren 3x 10 minuten gewassen in gesteriiiseerd

demiwater, in strookjes gesneden en uitgelegd op voedingsbodems van M198

of M308, waarna de piaten bij 25°C werden geincubeerd in het donker.

Na enige weken werden de woekerweefsels die zich iangs de wonden ontwikkelden

overgezet op verse voedingsbodems. Stukjes calius werden elke 3 a 4 weken

overgezet op verse voedingsmedia.
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Celsuspensies werden gemaakt door 3 a 4 klompjes goed groeiend callus

over te brengen in een steriele 100 ml erlenmeyer met daarin 5 ml vloeibare

M308. Na even krachtig schudden met de hand werd de suspensie in het donker

geincubeerd op een Biolafitte schudder, 120 rpm, bij 25°C.

Afhankelijk van de groei van de suspensie werd er gedurende de eerste week

om de andere dag 5 a 10 ml vers M308 toegevoegd.

Voordat de suspensie overgebracht werd naar een grotere erlenmeyer werd

deze eerst onder steriele omstandigheden gezeefd over een nylongaas van

500 of 670 pm. De celsuspensie werd door de zeef gewreven met een spatel

waarna de zeef gespoeld werd met vloeibaar M308.

Suspensies werden om de 4 dagen ververs door een verdunning van 1: 2 tot

1:4 met vers M308.

Groeiproeven

A. Met callus

Om te bepalen bij welke concentraties 5—MT of 6-FT wildtype .of resistente

calli nog konden groeien, werden 8 a 10 brokjes callus (totaalgewicht 50-

100 mg) op vaste voedingsbodem geincubeerd waaraan een bepaalde concentratie

(range 0 - 250 pM) 5-MT of 6-FT was toegevoegd. Na 18 tot 21 dagen groei

in het donker bij 25°C werd de gewichtstoename van het callus bepaald en

vergeleken met de gewichtstoename van overeenkomstige brokjes callus op

voedingsbodems zonder 5-MT of 6-FT.

Om het gewicht te bepalen van de callusbrokjes aan het begin van de groei-

proef werd eerst de voedingsbodem zonder en vervolgens met callus gewogen.

De proeven werden in vier— tot zesvoud uitgevoerd.

B. Met celsuspensies

Coed groeiende gezeefde celsuspensies werden verdund tot io6 l07cellen per

25 ml en in 100 ml erlenmeyers gebracht. Aan deze erlenmeyers werden

verschillende hoeveelheden 5-MT of 6-FT toegevoegd (range 0-250 pM).

Na 10 dagen groei in het donker bij 25°C (de erlenmeyers met 6-FT werden

extra afgedekt met aluminiumfolie, omdat 6-FT in het licht vervalt) weden

de suspensies overgegoten in 25 ml maatcilinders en werd na 10 minuten
I, I,uitzakken het packed volume bepaald.

De proeven werden telkens in duplo uitgevoerd.

Van de oorspronkelijke uitgangscelsuspensie (106-l07cellen/25 ml) werd

voor het begin van de groeiproef meteen al 25 ml overgegoten in een 25 ml

maatcilinder, waarna na 10 mm uitzakken het begin "packed volume'

(= 0% groei) bepaald kon worden.
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Mutagene behandeling (Met modificaties volgens Colijn et al. 1979)

Drie dagen voor de mutagene behandeling werden de celsuspensies opnieuw

gezeefd om een goede klompjes grootte te krijgen.

e behandeling met bet mutagens ENU werd in viervoud uitgevoerd. Hiertoe werd

aan elke serie, bestaande uit vier erlenmeyers, elk met 25 ml celsuspensie

(dichtheid 2,5 — 5x 10celklompjes/25ml = + 5 - lOx l06cellen/25 ml)

ENU toegevoegd tot een eindconcentratie van 0, 10, 50 en 100 pM ENU

Zie figuur 4.

Na 4 dagen incubatie op een schudder (50 rpm, 20°C in de zuurkast), waarin

de mutaties de gelegenheid hadden om tot expressie te komen, werden de

cellen uitgeplaat op selektieve M308, 0,9% agar platen met daarin

0, 20, 40 of 80 pM 5—MT of 6—FT.

De uitplatingsprocedure verliep als volgt: 2,5 ml celsuspensie (+ 5xlO5cellen)

werd op de selektieve platen gepipetteerd, waaraan vervolgens 2,5 ml niet

gestolde M308, 0,9% agar (55°C) werd toegevoegd met daarin 5-MT of 6-FT,

zodanig dat de eindconcentratie per plaat weer 0, 20, 40 of 80 pM bedroeg.

Door voorzichtig met de petrischaal te draaien werden celsuspensieen agar—-

oplossing met elkaar vermengd.

De platen werden in het donker bij 25°C geincubeerd en regelmatig gecontro—

leerd op groei. Na 6 a 7 weken werden de resistente calli van de voedings—

bodems overgezet op verse M308 agarplaten, al dan niet met de concentratie

5—MT of 6—FT waarop ze waren geselekteerd.

Regeneratie van planten uit callus

Plantenregeneratie uit enkele van de gevonden resistente calli vond plaats

volgens Behnke (1975) op M240 bij 25°C en 14 uur licht (8.000 Lux).

MENU (10 mM Stockoplossing) werd opgelost in steriel M308 en vervolgens

gesteriliseerd door filtratie met een Millipore filter (22 pm).
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FIGOUR 4: Schema van de mutagene

behandeling

100 i-tM ENU

I.. I,

2,5 ml 0 pM

80 pM 5-MT

idem voor celsuspensies B, C en D

celsuspensie

25 ml 25m1 25m1 25m1

0 10 50

2,5 ml

0 20 40

I,

2,5 ml 40 pM

80 pM 5-MT

2,5 ml 160 pM 5-MT'--l 2,5 ml 80 pM

F-H>-I
0

-J

20 40

I
mengen en incuberen

0

F-
20 40 80 pM 5-MT
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Tryptofaan bepaling

Het maken van extracten

Extracten van callus, blad of knol werden met enkele wijzingingen bereid

volgens de methode van Bieleski en Turner (1966): H

4 g Vers materiaal werd gehomogeniseerd m b v een Ultra turax potter

(4 x 30 sec) in een 20 ml ijskoudd oplossing van methanol : chloroform : water=

12 : 5 : 3 (MCW). Daarna werd het mengsel gecentrifugeerd
( 350x, 10', 25°C)

\LJ4C¼?J
in een MSE tafelcentrifuge. Het supernatañ werd bewaard en het pellet

werd vervolgens geextraheerd door 5 mm uit te schudden met 10 ml ijskoude

MCW. Er werd weer gecentrifugeerd ( 350xg, 10').

De twee supernatants werden bij elkaar gevoegd (=MCW extract) en het pellet

werd 3x achtereen 5 mm geextraheerd met.7ml 80 ijskoude ethanol en eentri-

fugeerd (350xg, 10'). Deze supernatants vormensamen het"ethanol extract".

Aan het MCW extract werd vervolgens 5 ml chloroform en 7,5 ml dH2O toegevoegd

en goed geschud (eventueel 5 mm centrifugeren 350xg). Van de tweeontstane

fases werd de waterige (bovenste) fase aan het ethanol—extract toegevoegd.

Op deze manier werd een ruw extract verkregen dat direkt gebruikt kan worden

voor dunne laag chromatografie.

Dunne laag chromatografie

Monsters van 50 tot 100 p1 (maximaal) werden op een 0,5 mm dikke PSC cellulose

glasplaat gebracht in porties van 5 p1. (0,1 mm DC cellulose voldoet ook).

Tussentijds werd de opbrengplaats gedroogd m.b.v. een föhn.

Tryptofaan (10 pg) werd daarnaast opgebracht als referentie.

De glasplaat werd vervolgens in een chromatografiekamer geplaatst met als

loopvloeistof een mengsel van butanol : ijsazijn : water in de verhouding

4 : 1 : 1 ( Zie ook Methods in Enzymology vol III voor de sarnenstelling

van andere loopvloeistoffen).

Na 6 a 8 uur werd de plaat uit de kamer gehaald, het vloeistof niveau

aangegeven, gedroogd en gekleurd met 0,25 % ninhydrine in 95 % ethanol.

De kleurreaktie van het ninhydrine met de aminozuren werd versneld door de

plaat in een stoof van 60°C te plaatsen.

Met behulp van de standaard tryptofaanoplossing kon de Rf waarde van

tryptofaan bepaald worden. (ditisafgeiegde weg van hetvloeistqfrpnt:f

afgelegde weg van tryptofaanY

de enzymatische tryptofaan bepaling moet een extract van 10 a 20 g

vers callus rnateriaal gemaakt worden.
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Als het extract een overeenkomstige Rf waarde heeft dan duidt dit op de

aanwezigheid van tryptofaan in het extract.

Deze kwalitatieve bepalingsmethode kan ook kwantitatief gebruikt worden,

omdat de grootte van de spot direkt afhankelijk is van de hoeveelheid

tryptofaan Absolute hoeveelbeden kunnen hiermee echter niet bepaald worden.

Opzuiveren van ruwe extracten m.b.v. kolomchromatografie

Ruwe extracten werden geconcentreerd door middel van vriesdrogen of film—

verdamping en opgelost in 2 ml dH2O. Bij zeer veel vers materiaal werd het

ruwe extract enkel gereduceerd tot 2 ml met het vriesdroogapparaat.

1 ml Van het geconcentreerde ruwe extract werd op een Dowex 50—X—2 kolom

gebracht, 1 cm x 20 cm, geequilibreerd op pH 3,5. (Belser et al. 1971).

Na grondig spoelen met dH2o werd het L-tryptofaan geelueerd met 0,3 M NH3,

pH 10. De frakties werden opgevangen m.b.v. een fraktiecollector (ISCO

Density Gradient model 640) die serie geschakeld was met een UV analizator

(ISCO). Hiermee werd van iedere opgevangen fraktie de absorptie bij 260 rim

gemeten. Vervolgens werd van alle frakties de pH gemeten.

De gewenste frakties werden gepoold, gevriesdroogd en opgenon in (max)

3 ml dH2O. (Zie ook bijlage 1).

Deze zuivering elimineert allerlei verbindingen in het ruwe plantenextract

die een remmende werking hebben op de enzymatische L-tryptofaan bepaling.

(Gunsalus et al. 1971)

Tryptofaan bepaling m.b.v. tryptofanase

De hoeveelheid tryptofaan in de extracten werd bepaald met behuip van het

enzym tryptofanase dat specifiek tryptofaan omzet in o.a. indol, waarbij

pyridoxaal—5—fosfaat dienst doet als coenzym.

CH25H-COOH Pyridoxal-5--P
0' + NH + CH CCOOH

N1
NH2 tryptofanase A)

tryptofaan indol pyruvaat

Het enzymmengsel bevatte: 0,2 ml 1 M KPi buffer, pH 8,3

0,2 ml 0,2 mg/ml Pyridoxal-5-P

0,1 ml 4 mg/ml Tryptofanase

Na 10 mm incubatie bij 37°C in een waterbad werd (max) 1,5 ml extract

toegevoegd en precies 10 mm bij 37°C geincubeerd, waarna de reactie werd
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gestopt met 0,2 ml TCA. Vervolgens werd 2 ml tolueen toegevoegd waarin

het gevormde indol door zachtjes schudden werd opgenomen.

Het indol werd gemeten door 0,2 a i ml van de tolueenlaag over te brengen in

een schone reageerbuis, 1 ml 5% p—DMAB in 95% ethanol toe te voegen en aan

te vullen tot 10 ml met zure alcohol (8 ml geconcentreerde H2S04/ 100 ml ethanbl)

Na 10 mm werd de extinctie bij 540 nm gemeten in een Beckman model 24

double beam spectrofotometer. De hoeveelheid gevormde indol per 10 mm

is te berekenen aan de hand van een standaardcurve van bekende hoeveelhed8n

indol, in l(Pi buffer, geextraheerd in tolueen. (Gunsalus et al. 1955).

Zie ook bijlage 2.

Na het opzuiveren van het extract over de kolom,werd het gevriesdroogde

materiaal opgelost in 3 ml dH2O. Hiervan werd 1,5 ml gebruikt voor deze

tryptofaanbepaling. De hoeveelheid gevormde indol kwam uiteindelijk in

2 ml tolueen terecht, waarvan bijvoorbeeld maar 0,2 ml voor de kleurings—

reactie met p-DMAB werd gebruikt.

De gemeten hoeveelheid indol in deze 0,2 ml moet terug berekend worden

naar de concentratie tryptofaan in de oorspronkelijke hoeveelheid extract

(3 ml dH2O). In het geval van 0,2 ml tolueen in de kleuringsreactie is de

volgende formule te herleiden:

20 . X

= .mol indol/g vers = mol tryptofaan/g vers
M.g

waarbij: X = .ig indol gemeten

20 = omrekeningsfaktor
M = molekuulgewicht van indol in pg (117,15 x 106)

g = aantal gram vers gewicht waaruit de 3 ml extract is gemaakt.
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Groeiproeven

Om te bepalen welke concentraties 5—MT en 6-FT lethaal zijn voor wildtype

cellen van H2 5'78, werden groeiproeven met callus en schudcultures uit—

gevoerd. Met behuip van deze gegevens konden de concentraties 5—MT en

6—FT vastgesteld worden waarop cellen na mutagene behandeling uitgeplaat

moesten worden. Het is immers noodzakelijk om bij een dusdanige concentratie

te zitten waarbij het wildtype niet of nauwelijks meer kan groeien.

Uit figuur 5 blijkt dat zowel callus als schudcultures van de wildtype

S. tuberosum volledig in groei geremd werd door 40 M 5-MT.

FIGUUR 5: De invloed van DL-5-Methyltryptofaan op de groei van callus (A)

en celsuspensie (B) van wildtype H2 578.

I
Standaarddeviatie.

100

0

c )10- / 100 1000 0

DL-5-METHYLTRYPTOFAAN CONCENTRATIE (,utl)

10 100 1000
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De remming van de groei bij schudcultures en callus verschilden in zo—

verre van elkaar dat er bij callus geen merkbare invloed van 2 M 5—MT

te bespeuren viel . Bij schudcultures was er wel al groeiremming bij deze

concentratie waarneembaar.

De concentratie waarbij de groei voor 50 % geremd wordt zijn bij schud—

cultures en callus respectievelijk 3 pM en 3,75 M. 5—MT.

Carlson en Widholm (1978) vonden dat groei van een S.tuberosum celsuspensie

volledig geremd werd door 20 M 5-MT. Bij deze concentratie is de groei

in dit experiment wel laag (3% van de controle) maar flog niet nul.

Voor Daiuä daarentegen bleek de groei volledig geremd te kunnen worden

door 44 M 5—MT (Widholm 1972) ,een concentratie die de groeiremming van

S. tuberosum in dit experiment (40 pM) dicht benaderd.

De verschillende concentraties 5-MT die nodig zijn om volledige groei—

remming te krijgen hangen waarschijnlijk af van ras en variteit van

S. tubero sum.

Foto 1 toont de groei van callus (A) verschillende concentraties 5—MT en

(B) op verschillende concentraties 6—FT. De foto toont dat er voor 6-FT

veel hogere concentraties nodig zijn om groeiremming te krijgen, dan met

5-MT. Dit blijkt ook uit figuur 6 waarin de invloed van verschillende

concentraties 6—FT op callus (A) en celsuspensie (B) grafisch is weergegeven.

200
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U
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z
100

U
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FIGUTJR 6: In B zijn en A—A twee onafhankelijke experimenten.
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Foto 1 A: callus groei op verschillende concentraties 5—MT. Van links

naar rechts respectievelijk: 0; 2; 5; 7,5; 10; 15 en 20 pM.

Foto 1 B: callus groei op verschillende concentraties 6—FT. Van links
naar rechts respectievelijk: 0; 5; 10; 15; 25; 50 en 100 pM.



— 18 -

Bij callus gaf 5 pu 6—FT een stimulatie in groei te zien, terwiji in

schudcultures bij 5, 10, 15 en 25 M 6—FT een stimulatie in groei optrad.

Bij herhaling van het experiment met celsuspensies trad een verschuiving

op van het optimum en was de groeistimulatie minder sterk (Fig 6B).

Bij 50 M 6—FT vertoonden callus en celsuspensie geen qroei meer.

In het tweede schudcultuurexperiment echter wel; remming was pas bij

100 pM volledig. In alle experimenten was er ieder geval bij 100 pM 6—FT

geen groei meer.

Waarom flu lage concentraties 6—FT een groei stimulerende irivloed hebben

op callus en celsuspensies is niet helemaal duidelijk. Gedacht zou kunnen

worden aan opname van 6—FT door bacteriën waardoor deze in hun groei

geremd worden door de fluorcomponent. Hierdoor zouderi callus en cel—

suspensies beter kunnen gaan groeien (van Moritfort, persoonlijke infor—

matie). Dergelijke groei stimulerende effekten werden ook gevonden bij

lage concentraties streptomycine.

Vreemd is het feit dat dit groei stimulerende effekt bij colsuspenies

door gaat tot maar liefst 25 pM 6—FT, terwiji de groei bij callus bij

die concentratie flog maar 35 % is.

Dat het effekt van 6-FI' op de groei totaal verschillend is van 5-MT

wordt bevestigd door de gegevens van andere onderzoekers.

Colijn et al (1979) vonden bij Petunia een groei remmende concentratie

van ± 50 pu 6—FT bij callus maar zijn er nooit in geslaagd om eflige

groeiremmiflg te vinden bij celsuspensies (A. Kool persoonlijke informatie).

Bij wortel was een groeiremmende concentratie van maar liefst 220 M 6—FT

nodig (Widhoim 1972).

Selektie van resistente cellijnen

Celcultures van S. tuberosum werden behandeld met het mutagens ENU en

uitgeplaat op voedingsbodems met 5—MT, zoals beschreven in de materialen

en methoden.

Een lichte stimulatie van de groei leek aanwezig te zijn bij 10 PM en

50 pM ENU maar 100 M ENU werkte groeiremmend. Na 4 weken waren de

riulplaten (dit zijn de platen zonder 5-uT) volledig dicht gegroeid

(zie foto 2 en 3). Na 7 weken werd het totale aantal 5—MT resistente
Pi

calli geteld en overgezet op M308 zonder 5—MT en op platen met dezelfde

concentratie 5—MT als waarop ze geisoleerd waren.
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FOTO 2: nu1p1atei direkt na mutagene behandeling met 0, 10, 50 en 100 pM ENU

FOTO 3: dezelfde nulpiaten als bij foto 2 na 4 weken incuhatie bij 25°C,

in het donker.
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In tabel 2 is het aantal geisoleerde 5—MT resistente calli weergegeven

met hun mutatiefrequentie. ( Ten overvioede: elke concentratie ENU behan—

deide ceilen was uitgeplaat op 0,20,40 en 80 pM 5—MT in viervoud).

Tabel 2. Aantallen 5—MT resistente calli verkregen na ENU behandeling.

ENU cbnc.

(j.11)

Koif

resistente freq.b

calli

Koif B

resist. freq.

calli

Koif C

resist. freq.

calli

Koif D

resist. freq.

calli

0

10

50

100

0 <2,0x107

33 6,6x106

7 1,4xI06

7 I,4x106

0 <2,0x107

5 I,0x106

2 4,0x107

I 2,0x107

0 <2,0x107

I 2,0x107

4 8,0x107

3 6,0x107

7 1,4x106

5 I,0xI06

15 3,0x106

I 2,0x107

a
Zie schema (fig. 4) in M & M.

b
De frequentie werd berekend door het aantal resistente calli te delen door het totale

aantal cellen

Zoals in tabel 2 is af te lezen zijn de mutatiefrequenties verkregen door

het aantal resistente caili te delen door het aantai uitgeplaatte cellen,

er van uitgaande dat elke resistente callus dan uit én cel onstaan is.

Bij deze berekening is ook geen rekening gehouden met het percentage

cellen die de mutagene behandeling overleeft hebben.

De bepaling van het aantal cellen met de haemocytometer voigens de

materialen en methoden, is verre van ideaal en persoonsathankelijk.

Een betere standaardmethode voor het bepalen van het aantai ceilen is

beschreven door Celia & ladarola (1983) : een monster van de uit te

platen ceilen wordt behandeld met chroomzuur waardoor aileen maar losse

ceilen worden verkregen die dan met een haemocytometer geteld kunnen

worden.

De mutatiefreciuenties — met bovenstaande beperkingen in het achterhoofd—

tonen dat ENU behandeling resuiteert in een verhoging van het aantal

resistente calli: 7 spontaan en 84 door ENU behandeiing; een twaalfvoudige

verhoging van het aantal 5-MT resistente calli door ENU.

Uit tabei 2 bli-jkt verder dat de concentratie ENU die het grootste aantai

resistente caili geeft van koif tot koif verschiit. Er kan echter wel

geconciudeerd worden dat 10 pM en in mindere mate 50 M ENU geschikte

concentraties zijn. Dit is in tegensteiling tot wat van der Hout (1982)

vond: 100 en 200 M ENU bieken het effektiefst.
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Een tweede experiment waarbij cellen na mutagene behandeling werden

uitgeplaat op voedingsbodems met 5-MT en 6-FT leverden geen resusitaten

op. Na 9 weken waren er flog geen tekenen van groei te zien, terwiji de

nulpiaten (voedingsbodems zoner 5-MT of 6-FT) niet dicht gegroeid waren.

Een mogelijke oorzaak hiervoor zou vitaliteitsverljes van de cellen

kunnen zijn als gevoig van het stilstaan van de schudder door stroom—

storingen. -

Een andere methode om resistente cellijnen te verkrijgen door groei

op zeer hoge concentraties 5—MT (Widhoim 1972) werd eveneens geprobeerd,

maar gaf geen resultaten. In twee afzonderlijke experimenten lukte het

niet om 5—MT resistente cellijnen te isoleren, zelfs na drie maanden niet.

Carison & Widhoim (1978) slaagde er wel in om op deze manier in het bezit

te komen van 5—MT resistente cellijnen an S. tuberosum.

Van de 91 geisoleerde 5—MT resistente calli die met behuip van ENU behande—

ling verkregen werden, bleken er 69 na overzetten op M308 voedingsbodems

met en zonder 5—MT,door te groeiefl. Deze resistente cellijnen werden

5MT 1 t/m 70 genoemd. Zie ook bijiage III voor een gedetaileerde beschrijving

van de herkomst van de resistente cellijnen.

FOTO 4 toont de groei van gemutacjeniseerde S. tuberosu cellen op 5-MT

(20 pM) agarplaten: A en B mutageen behandelde cellen (resp. 50 en 100 pM

ENU), C onbehandelde cellen.

A: 20 M 5—MT

50 pM ENU

B: 20 M 5—MT

100 pM ENU
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Van de 69 5—MT resistente cellijnen werd een aantal nader gekaraJcteriseerd.

Om zekerheid te hebben of alle calli op 5—MT platen ook echt resistent

waren werd. de calli na voldoende vermeerderingen opnieuw getest op groei

op 5-MT platen. Niet alle 69 resistente cellijnen werden onderzocht op

permanente resistentie t.egen 5—MT. De nummers 5MT 1, 3, 4, 13, 15 en 26

bleven na een aantal keren overzetten op medium met 5—MT doorgroeien.

Door dit herhaaldelijk testen zou het mogelijk moeten zijn eventuele

wildtype cellen, die zich in resistente calli kunnen bevinden, te elimineren.

De verschillende resistente cellijnen vertoonden ook verschillende groei

karakteristieken. Er zijn ruwweg drie kiassen te onderscheiden:

A. Op M308 zonder 5-MT groeit zeer slecht uitziend callus terwijl op 5—MT

gesuplementeerde platen cUt callus goed uit ziet en goed groeit (b.v. 5MT 3).

13. Goed uitziend callus en sneller groeiend dan wildtype callus op media

met en zonder 5-MT (b.v. 5MT 4)

C. Goed uitziend callus maar langzamer of even snel groeiend als wildtype

callus op media met en zonder 5-MT (b.v. SMT 1).

Deze verschillende fenotypische expressies kunnen veroorzaakt worden door

verschillende mutaties of het gevoig zijn van ddn mutatie die verschillende

pleiotrope effekten veroorzaakt.

In geisoleerde 5-MT resistente cellijnen voor wort.el is de resistentie

een gevolg van een veranderd anthranilaat synthetase dat minder gevoelig

is geworden voor feedback inhibitie door tryptofaan of 5—MT. Als gevolg

hiervan neemt het vrije tryptofaangehalte in de cellen zeer sterk toe

(Widholm 1972)

Een van de doelstellingen van dit onderzoek was het onderzoeken van een

goede biochemische bepaling voor het vrije tryptofaan gehalte.

De keus viel hierbij op de enzymmatische bepaling van tryptofaan met behuip

van het enzym tryptofanase, aangezien deze bepaling specifiek is voor

tryptofaan.

Van drie resistente cellijnen, SIlT 3, 5MT 4 en 5MT 13 werd geprobeerd

het vrije tryptofaan gehalte met tryptofanase te bepalen. Doordat er te

weinig callus—materiaal werd gebruikt in dit experiment (5MT 4 = 4 gr,

SIlT 3 = 3 gr, 5MT 13 = 2,5 gr en wildtype 4 gr) kon het tryptofaan gehalte

niet gemeten worden. Bij 20 gr wildtype callus werd 11 nmol / g versgewicht

gemeten. In het enige vergelijkbare onderzoek over tryptofaananaloge

resistent.tbij S. tuberosum van Widholm (1977a) werden 'iaarden gevonden

van 28 nmol tryp./g vers gewicht voor wildtype cellen. De hoeveelheid

tryptofaan die gevonden wordt hangt sterk af van ras of cultuurvariêteit

(Wh,-1 177. Ca1 1 . T',-1 1QP\
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De waarde van 11 nmol tryp./ g vers gewicht voor wildtype cellen in

dit experiment is onderschat, omdat bij het vriesdrogen per keer 50 %

tryptofaan verloren gaat. ( Resultaten niet getoond). Filmverdamping is

boven vriesdrogen te prefereren.

Helemaal ideaal zou het zijn wanneer de extracten met behuip van eén

aminozuur analizator geanalyseerd zouden kunnen worden. Naast veranderingen

in het tryptofaangehalte worden dan ook andere veranderingen in het totale

aminozuurpatroon meteen zichthaar.

Analyse van de extracten van de drie resistente cellijnen met dunne laag

chromatografie leverde een beter resultaat op. Uit foto 5 blijkt dat

5MT--3 en 5MT-13 beduidend meer tryptofaan bezitten dan het wildtype.

Voor 5MT-4 is dit niet duidelijk. Dunne laag chromatografie geeft natuurlijk

slechts een aanwijzing over de hoeveelheid tryptofaan in een extract,

maar zekerheid over overproduktie wordt pas verkregen als de hoeveelheden

tryptofaan bepaald zijn met een aminozuuranalizator.

FOTO 5: Dunne laag chromatografie van extracten van drie 5—NT resistente

cellijnen 5MT—3, 4 en 13 en wildtype cellen.

tryp.5t1T3 5MT 4
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In dit onderzoek werden 22 van de 69 geisoleerde 5—MT resistente cellijnen

getest op auxine autotrofie. StuJcjes callus werden claarto.e op auxine—vrij

medium (M198) gezet en binnen 21 dagen gecontroleerd op groei.

In tabel 3 zijn de resultaten van de groei op M198* voedingshodems weer—

gegeven.

']'ABEI 3 '

I

groei —— ++ —+

5MT cellijnen 1, 2, 6, 7,

10 t/m 14, 16

22, 23, 27, 29

3, 4, 9,

21, 24, 25

8

28

—— geen groei binnen 21 dagen

++ groei binnen 21 dagen

-+ niet duidelijk

30 % Van de onderzochte resistente cellijnen blijkt dus auxine autotroof

te zijn. Voor Daucus en Petunia werden waarden van 50 tot 70 % gevonden,

terwiji de enige 5—MT resistente S. tuberosum die Widhoim (1977b) onder—

zocht ook auxine autroof bleek te zijn.

Foto 6 toont groei van callus van 5MT resistente cellijnen en wildtype

op auxine. vrije platen.

-J
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Een aantal van de geisoleerde cellijnen van S. tuberosum werden tij dens

dit onderzoek op regeneratiemedium gezet, maar het zal nog wel enkele

maanden duren voordat er planten uit groeien.
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CONCLUSIES

Zoals uit de resultaten blijkt zijn de aanwijzingen die verkregen zijn

omtrent het mutant zijn van de geisoleerde cellijnen zeer bemoedigend.

Voordat er zekerheid is omtrent de vraag of het hier mutanten betreft

inoet er nog heel wat onderzoek gedaan worden.

Uit een aantal resultaten kan nu al geconcludeerd worden dat 5—MT

resistentie van de hier geisoleerde cellijnen het gevoig moet zijn van

mutatie en niet van epigenetische variatie omdat:

1. ENU behandeling een 12-voudige verhoging te zien gaf van het aantal

5—MT resistente calli.

2. 5-MT Resistentie,bij een aantal geteste cellijnen,bleek permanent

aanwezig te zijn na herhaaldelijk overzetten op 5—MT vrij en bevattend

medium.

3. Bij een drietal 5MT resistente cellijnen leek meer vrij tryptofaan

aanwezig te zijn dan bij het wildtype na dunne laag chromatografieanalyse.

4. Er lijken verschillende fenotypische kiassen te bestaan in de geiso-

leerde 5MT resistente calli zoals auxine autotrofie.

Of de mutatie bij S. tuberosum in dit onderzoek gelijk is aan die welke

wordt beschreven in Daucus (een veranderd AS—enzym) is op dit moment

niet duidelijk en nog maar zeer de vraag.

Bij S. tuberosum vonden Carlson & Widhoim (1978) namelijk twee soorten

anthranilaat synthetase (As). Naast een zogenaamd gevoelige vorm bleek

er ook een ongevoelige vorm van het AS voor te komen, Deze twee isoenzymen

bleken in resistente cellijnen slechts in hun verhouding ten opzichte

van elkaar veranderd te zijn. Het voor feedback inhibitie ongevoelige

enzym was in resistenth cellijnen veel meer aanwezig dan het gevoelige

enzym, terwijl het bij wildtype cellen juist andersom lag.

Het bestaan van isoenzymen bij wortel of tabak is voor zover mu bekend

nooit genoemd of onderzocht. Voor de hier geisoleerde cellijnen van

S. tuberosum zal het dus noodzakelijk zijn om de anthranilaat synthetase

aktiviteiten te bepalen en de isoenzymen aan te tonen.

Wellicht zijn er meer moeilijkheden bij het onderzoek van tryptofaananaloge

resistentie bij S. ruberosum want het is vreemd dat Widhoim na slechts twee

artikelen over tryptofaananaloge resistentie bij een belangrijk cultuur—

gewas als S. tuberosum verder niets meer hierover publiceerde.
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Naast AS mutanten en 5-MT opnamemutanten (Widhoim 1974) zijn er bij

planten geen verdere mechanismen bekend die verantwoordelijk kunnen

zijn voor de resistentie tegen tryptofaananalogen.

Een derde mogelijkheid zou ik hier willen noemen; Bij verschillende

microorganismen is ook onderzoek gedaan naar de biosynthese van tryptofaan

en ook daar heeft men gebruik gemaakt van mutanten om de fysiologie

beter te kunnen bestuderen. Het bleek dat o.a. bij gisten en bacteriën

naast de twee genoemde vormen van resistentie nog een dede soort

resistentie voorkwam. (Steinberg 1974, Fantes et al.1976).

Bij Bacillus subtilis werden mutanten geisoleerd die resistent waren

tegen 5—FT. De resistentie berustte op een mutatie in het enzyrn:

Tryptophanyl-tRNA Synthetase (TRS). Dit enzym zorgt voor de koppeling

van tryptofaan aan het juiste tPNA,zodat het ingebouwd kan worden in

eiwitten en is betrokken bij de regulatie van de biosynthese van trypto-

faan. Als gevoig van een mutatie in dit enzym worden de enzymen betrokken

bij de biosynthese van tryptofaan (AS en TS) gederepresseerd bij supra—

optimale temperaturen (36°C). Een mutatie in het tryptophanyl-tPNA synthe-

tase zorgt voor een verlaagde affiniteit voor 5—FT doordat de tryptofaan—

herkenningsplaats op het TRS specifieker wordt. in onderscheid maken tussen

tryptofaan en analogen daarvan. Niet alle TRS mutanten die resistent zijn

voor 5—FT blijken cross—resistentie te bezitten voor 5—MT (Steinberg 1974).

Dat een mutatie in het TRS nog niet hoeft te betekenen dat er ook

resistetitie is tegen een tryptofaananaloog werd ook gevonden bij o.a.

E.coli (Ito et al. 1969).

Er zullen in plantencellen ongetwijfeld ook TRS enzymen voorkomen en het

zou interessant zijn dit te onderzoeker4bij geisoleerde 5—MT resistente

cellijnen van S. tuberosum. Om eventuele TRS mutanten te ontdekken in

tryptofaananaloge resistente cellijnen van planten zal het eerst nodig

zijn om AS inhibitie door tryptofaan te meten. Een gemuteerd enzym AS

is namelijk ongevoeliger voor tryptofaan. Zijn er dan cellijnen die

zowel tryptofaan overproduceren maar geen veranderd AS enzym hebben, dan

zouden dat wellicht TRS mutanten kunnen zijn.

Nadere bestudering van een aantal 5—MT resistente mutanten van Daucus

die Widhoim (1974) isoleerde zou in dit verband interessant zijn.

Twee mutanten betitelde hij als "permease"mutanten d.w.z. opnamemutanten

en een andere als AS mutant. Van de twee opname—mutanten (trp P—i en trp P—2)

bleek dat de opname van 5—MT door trp P—i maar een derde was van die van

wildtype cellen; trp P—2 werd niet onderzocht op 5—MT opname maar wel aan
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de opname van 5-Hydroxytryptofaan (5-HT. Beide opnarne-mutanten en de

AS mutant namen minder 5-ST op dan het wildtype. Echter de opname in

een tijdsduur van 3 uur van 5-ST lag voor trp P—2 en voor de AS mutant

kwa toename in dezelfde orde van grootte als van het wildtype:

narnelijk tweemaal zoveel 5—Hydroxytryptofaan. De toename van 5-HT

opname in die 3 uur,door trp P—i was minder en bedroeg 15 %.

De trp P—2 mutant, die 5—MT resistent is, tryptofaan over-produceert,

een normaal AS enzym heeft en een 5—ST opnamepatroon vertoont gelijk

aan de AS mutant en het wildtype zou dus in principe een TRS mutant
kunnen zijn. Dit zou onderzocht moeten worden.

Suggesties voor verder onderzoek
1. De 5-MT resistentie bepalen van een aantal geschikte 5—MT resistente

cellijnen door middel van groeiproeven met callus en celsuspensies.

2. Cross—resistentie onderzoeken van 5—MT resistente cellijnen met

andere tryptofaananalogen; bijv. 5-FT, 6-FT, 5-HT.

3. Anthranilaat synthetase aktiviteiten bepalen en de mate van remming

van dit enzym door tryptofaananalogen.

4. TRS aktiviteiten bepalen (Steinberg 1974).

5. Ontwikkelen van een methode om op plantniveau 5—MT resistentie te

bepalen (Ranch et al. 1983).

6. Mutagene behandeling uitvoeren en resistente cellijnen isoleren met

behuip van andere tryptofaananalogen.
7. Bekijken in hoeverre 5-MT (of andere trvptofaananaloge) resistentie

te induceren is bij wildtypercallus of celsuspensies door middel van

opschaling. Onder opschaling wordt hier verstaan: callus 3 weken op 2 M

5—MT plaatsen, de doorgroeiende stukjes op 10 pM 5—MT overzetten, na 3

weken de daarop groeiende callusbrokjes op nog hogere concentratie 5—MT

overzetten etc.
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1 gSEDIMENTATIE VAN S.tuberosum PROTOPLASTEN
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INLE IDING

Voor het scheiden van cellen en celorganellen bestaan verschillende

methoden (Pretlow et al. 1975, Shortman 1972). Bijna alle methoden maken

gebruik van de verschillen in fysische eigenschappen van de te scheiden

deeltjes. Een goedkope fysische methode is snelheidssedimentatie, met

behuip van de zwaartekracht (1 g) of centrifugatie

Bij centrifugatie treden grote verliezen op van de deeltjes (60 tot 80%)

door sedimentatie tegen de wand van de centrifugebuis. Bij 1 g sedimentatie

zijn deze wandsedimentatie effecten nagenoeg afwezig (Tuip & Welagen 1976).

Zoogdiercellen, nuclei en chromosomen sedimenteren onder 1 g omstandigheden

met sneiheden die varieren tussen cm en tienden van mm per uur.

(Tuip & Welagen 1976, Tempelaar 1983).

De werking van 1 g sedimentatie verloopt als volgt: de sedimentatiekamer

wordt gevuld met een gradient van niet te visceus materiaal (bijv. Ficoll),

waarvan het bovenste gedeelte steil is (d.w.z. grote gradintsprong)

en het onderliggende gedeelte minder steil is (kleine gradintstapjes).

Door het steile gedeelte kunnen relatief veel deeltjes op de gradint

gebracht warden zonder dat de eronder liggende lagen mixen. (Miller &

Phillips 1969). Een probleem bij hat laden van de gradint is het opbrengen

van een dunne laag (0,3 mm) met deeltjes zonder de gradient te verstoren.

Deze opbrenglaag mag ook niet te dun zijn, daar anders klonterinq van deeltjes

kan optreden wat tot een slechte scheiding leidt (Tulp at al. 1976)

Bij overbelasting van de gradint aan deeltjes kan streaming optreden.

Dit zijn verticale uitzakkingen van deeltjes aan de onderzijd.e van de

opbrenglaag (Peterson & Evans 1967).

De dikte van de opbrenglaag is zeer belangrijk voor de sedimentatietijd.

Een n-voudige verdikking van de opbrenglaag resulteert in ean n-voudige

vergroting van de sedimentatietijd. (Tulp et al. 1980). Naast de dunne

opbrenglaag en de viscositeit van hat gradintmateriaa1 zijn oak pH,

temperatuur en zoutconcentratie belangrijk voor snelle sedimentatie.

Miller & Phillips (1969) vonden dat sucrose de levensvathaarheid van cellen

verlaagde, terwiji de effecten van Ficoll beneden de 7,5% gering waren.

In dit onderzoek werd gekeken of 1 g sedimentatie geschikt is voor het

verkrijgen van uniforme protoplastensuspensies en gebruikt kan warden

voor scheiding van mono— en heterokarybns: . HeterokaryOns ontstaan o.a.

bij electrofusie uit twee protoplasten
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MATERIALEN EN METHODEN

Plantenmateriaal
Voor de protoplastenisolatie werden haploide H7322 en tetraploide H4 1081

Solanum tuberosum gebruikt. De planten werden gekweekt bij 25°c in het licht

(14 uur licht, 8.000 Lux).

Protopi asteni sol atie

Protoplasten werden geisoleerd volgens Bokelmann & Roest (1983). 1 a 1,5 g

gesneden bladstrookjes werden geprotoplasteerd in 10 ml enzymmedium:

0,6 M Mannitol pH 5,5 met 1,5 % cellulase (Onozuka R 10) en 0,3 % maceroenzym Rio.

Aan de geisoleerde protoplasten werd Ficoll, type 70, (0,5 % eindconcentratie)

in 0,5 N Mannitol toegevoegd. Deze protoplastensuspensie in Ficoll werd in

de 1 g sedimentatie procedure gebruikt.

I g sedimentatie

Voor scheiding van protoplasten werd bij kamertemperatuur een 1 g sedimentatie

procedure uitgevoerd.

In een sedimentatiekamer 03,5 cm x 6,4 cm, weergegeven in figuur 1, werd

gradient opgezet van verschillende concentraties Ficoll, opgelost in 0,5 M

Mannitol. Om een goede gradient te verkrijgen werd de kamer eerst gevuld met

5,5 % Ficoll (pornpsnelheid 4 mi/mm) via inlaat i. Daarna werden via inlaat o

de gradiëntoplossingen toegediend door bij inlaat i de 5,5 % Ficoll langzaam

terug te zuigen (dus pomprichting omkeren).

Aan iniaat o werd 1,5 ml van iedere Ficoll-oplossing toegediend, beginnend bij de

hoogste concentratie: 5%, 4,5% , 4%, 3,5% , 3%. Van 2,5% en 1% werd slechts

1 ml toegevoegd zodat in de sedimentatiekamer totaal 9,5 ml zat.

Na de laatste Ficoll-oplossing (1%) werd 15 mm gewacht om de gradient continu

te laten worden.

De hoeveelheid protopiasten die opgebracht kan worden hangt af van de

diameter van de protoplasten, maar ligt tussen i5.i04 - 15O.1O4.

Na de protoplastenlaag (in 0,5% Ficoll) werd 0,5 N Nannitol opgebracht en wel

zoveel dat de protopiastenlaag in het rechte deel van de sedimentatiekamer

werd "gedrukt". Opletten hoeveel 0,5 N Mannitol wordt toegevoegd

De sedimentatietijd bedroeg 30 - 60 mm.

Via inlaat 0 werd de gradient vervoigens gefraktioneerd door bij iniaat i

5,5 % Ficoll erin te pompen.
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De bovenste laag, 0,5 M flannitol van bekend volume, werd weggeciooid waarna

frakties van 1,5 ml werden oogevangen (8 stuks).

De protoplasten in de frakties werden afgecentrifugeerd (5 mm, 80 g)

en geresuspendeerd in 0,3 ml van het supernatant.

Micros copie

Met de microscoop (Leitz), 40x objectief en oculair micrometer werd de

grootte van de protoplasten bepaald, en met de haemocytometer het aantal.

Kernkleuring

Kernkleuring vond plaats volgens Kao (1975).

Fixatie, kleuring en cytofotometrie

Fixatie, kleuring en cytofotometrie van de protoplasten voor en na 1 g

sedimentatie gebeurde volgens Jacobsen et al. (1983).

I

Fiyuur 1. SediiTentatiekarrr.

,0

i
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Van een haplofde protoplastensuspensie is in figuur 2A het verloop van de

1 g sedimentatiegradint, in frakties uitgezet tegen het aantal Drotoplasten.

Per fraktie wordt het aantal protolasten uitgedrukt in het percentage

van de oorspronkelijke hoeveelheid protoplasten.

In fiquur 23 is een mengsel (1:1) van haploiden en tetraploiden, uitgezet

tegen het percentage protoplasten.

0
1-i

0
S

H 0.
0

FIGUUR 2

A Scheiding van een haploide protopi .astensuspensie (aantal 9x105), en

B van een mengsel van haploide en tetraplode protolasten (1 5x104)

—• protoplasten percentage

diameter van de protoplasten meteen en A-A 1 dag na 1 g sedimentatie.

Na de 1 g sedimentatie werd 85% van de protoplasten terug gevonden.

Bij de haploiden (fig 2A) is in fraktie 2,50% van de opgebrachte proto-

plasten aanwezig. Bij het mengsel blijken fraktie 2 en 4 elk 17% proto-

plasten te bevai:ten: in totaal werd 60% van de protoplasten terug gevonden.

Haploiden en tetraploiden zijn goed te scheiden (fig 2B). De meeste haploiden
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De diameter van de protoplasten in elke fraktie neemt toe naarmate de

protoplastenzich dieper in de gradient bevinden (fig 2A en B).

Zie voor het percentage Ficoll in elke fraktie tabel 1.

De diameter van vermateriaal (d.w.z. meteen na 1 g sedimentatie bepaald)

blijkt groter te zijn dan wanneer het materiaal pas na ddn dag gemeten

wordt. Blijkbaar "krimpen" de protoplasten ondanks bewaren in een

vloeistof. Een mogelijke oorzaak zou de aanwezigheid van Ficoll kunnen

zijn, waardoor de osmolariteit verandert.

TABEL 1: Overzicht van het Ficoligehalte in iedere fraktie van de gradient

Fraktienummer opbrenglaag 1 2 3 4 5 6 7

% Ficoll 0,5 1,5 2,75 3,25 3,75 4,25 4,75 5,5

N.B. Frakties 6 en 7 werden niet verder betrokken in het onderzoek,

vanwege het geringe aantal protoplasten daarin.

Miller & Phillips (1969) toonden aan dat de scheiding van cellen op basis

van sedimentatiesneiheid grotendeeLs athangt van het celvolume (celgrootte).

De volgende formule geeft dit verband weer:

log V = k + 3/2 log S waarbij V = celvolume

k = konstante

S = sedimentatiesnelheid

Door log V uit te zetten tegen log S kan dit verband grafisch aanschouwelijk

gemaakt worden. Miller & Pillips vonden dat de verkregen rechte een helling

van 1,5 moet hebben wil de sedimentatiesnelheid athangen van het celvoluine

(ceigrootte).

Uit figuur 3 blijkt dat dit verband aanwezig is in de hier gebruikte

protoplastensuspensies. Opvallend is dat deze protoplasten, vergeleken

met die van Miller & Phillips (1969) en Lain et al. (1970), een groter

volume hebben bij een bepaalde sedimentatiesnelheid (10 x so groot)

dan dierlijke cellen!



FIGUUR 3: Verband tussen grootte en sedimentatiesneiheic]. van

haploide (A) en een mengsel van haploide en tetraploide

(0) protoplasten. Log V is uitgezet tegen log S.

Beide rechten hebben een helling van 3/2.

Ret volume van de haploide protoplasten uit fraktie 1 (figuur 2A) wijkt

sterk af van het verwachte volume (figuur 3). Een mogelijke oorzaak

hiervan zou een overbelading van de gradient kunnen zijn:

Immers het aantal protoplasten dat op de gradient gebracht kan worden,

is niet alleen athankelijk van de diameter van de protoplasten, maar

wordt ook bepaald door de dichtheid van de opbrengvloeistof, waarin

zich de protoplasten bevinden (Bont et al. 1979, Tulp et al. 1980).

Zij vonden voor monocyten, met een volume van 470 pm3, een maximale

beladingswaarde van 3x107 monocyten per 177 cm2 (het opperviak van de

door hun gebruikte sedimentatiekamer). Bij grotere beladingen traden

verstoringen op in de gradient: het zgn. "streaming".

Omdat de dichtheid van de opbrengvloeistof met de protoplasten vrijwel

gelijk is aan de monocyten—opbrengvloeistof, mogen beide experimenten

met elkaar vergeleken worden.

— 3b -

SEDIMENTftTIE SNELHEID (mm/hr)
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Aangezien protoplasten, met een volume van 4000 pm3, ongeveer lOx zo

groot zijn als monocyten, wordt theoretisch verwacht dat er lOx zo

weinig protoplasten op de gradint gebracht kunnen worden.

Met de gegevens van het monocytenexperiment kan bij de protoplasten—

sedimentatie berekend worden dat de gradint met maximaal 165.000

protoplasten beladen kan worden.

In het geval van het scheidingsexperiment van de haplofde suspensie

(fig 2A) was dit aantal ver overschreden: 9x105. Bij het mengsel (fig 2B)

werden 1,5x104 protoplasten opgebracht.

Het lijkt er dus op dat van de theoretisch berekende waarde, 1,65x105

protoplasten, niet teveel afgeweken kan worden; daar dit anders gevolgen

zou kunnen hebben voor de scheiding van protoplasten op volume (fig 3)

De scheiding heeft verder gén nadelige invloeden ondervonden van deze

overbelading (zie fig 2 en 6), wat mogelijk te "danken" is aan de aan—

wezigheid van 0,5 M Mannitol in de gradient. Wat de invloed van Mannitol

nou precies is, is niet bekend en hier ook niet verder onderzocht.

Naast protoplast scheiding op grootte (diameter) werd ook gekeken naar

de mogelijkheid om protoplasten te scheiden op grond van hun aantal
kernen. De 1 g procedure zou dan onmiddelijk na fusie gebruikt kunnen

worden om fusieprodukten (bij voorkeur uit twee -orotoplasten) te scheiden

van niet gefuseerde protoplasten. Kernversmelting vindt pas 24 tot 48 uur

na protoplastfusie plaats, waardoor én protoplast meerdere kernen kan

bevatten.

Van haplofde protoplasten uit iedere fraktie van de 1 g sedimentatie

werden de kernen gekleurd. In figuur 4 zijn het aantal protoplasten met

een of meerdere kernen uitgezet tegen het fraktienumrner.

Meerdere kernen in én protoplast kunnen ontstaan tijdens de protoplast-

isolatie (de Both 1983).

Voor één kern en meer dan twee kernen blijkt er een duidelijke optimum

ligging in de gradient te zijn: respectievelijk fraktie 1 en 5.

Er is geen fraktie aan te wijzen die significant meer protoplasten met

twee kernen bezit. Deze komen overal in de gradidnt voor, in bijna gelijke

aantallen.
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FIGUUR 4: Relatie tussen sedimentatiesneiheid en het aantal kernen

per protoplast.

Op de haploide protoplasten in de frakties van 1 g sedimentatie werci geen

cytofotometrie uitgevoerd, maar wel op de haploide suspensie vddr 1 g

sedimentatie. Deze suspensie wordt ook wel uitgangspopulatie genoemd.

De protoplasten van het mengsel werden wel na 1 g sedimentatie aan

cytofotometrie onderworpen maar door het geringe aantal protoplasten per

fraktie leverde dit geen resultaat op. Om toch de relatie te onderzoeken

tussen volume en het DNA—gehalte van deze gemengde protoplasten werden

haploide- en tetraploide uitgangspopulaties elk afzonderlijk v66r de

1 g sedimentatie cytofotometrisch onderzocht.

Met cytofotometrie wordt de C—waarde. bepaald die gecorreleerd is aan de

mate van DNA kleuring. Een haploide protoplast is voornamelijk 1 C, een

diploide 2 C en een tetraploide is dan 4 C.

In figuur 5 zijn het aantal protoplasten en de percentages van de C—waarden

weergegeven in blokdiagrammen: A voor een haplofde protoplastsuspensie

B idem als A, dit is de uigangspopulatie van het mengsel; C de tetrap1ode

uitgangspopulatie van het mengsel.

2 3 4 5
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FIGUUR 5: Verdeling van de C-waarden bij haploide- (A en B) en tetraploide

protoplasten (C).

De percentages 2 C in diagram A en B zijn een gevoig van protoplastisolatie
op het moment van kerndeling. Uit diagram 5C blijkt ook dat de tetraploiden

2 C bezitten. Blijkbaar zijn niet alle gebruikte planten van H4 1081

volledig tetraploid geweest.

De uitgangspopulaties zijn met een oculair micrometer onderverdeeld in

drie grootte kiassen; bij benadering in dezelfde verhouding als de C—waarden

in de blokdiagrammen.

Voor de haploide uitgangspopulatie in figuur 5A zijn dat de kiassen:

I 11 — 20 pm (65%)

II 21 — 36 pm (32%)

III > 36 pm (3%)
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Voor de tetraploide uitgahqspopulatie (fig C) zijn de volgende kiassen

bepaald: I 11— 22 pm (24%)

II 23 — 36 pm (70%)

III > 36 pm (6%)

Deze indeling in grootte kiassen is ook gehanteerd voor de protoplasten

uit de frakties van de gradint, en zijn weergegeven in figuur 6.

FIGUUR 6: De verhouding van de drie grootte kiassen in de gradiënten;

A: haploide protoplastsuspensie

B: mengsel van haploide— en tetraploide protoplasten

Vergelijking van de percentages van elke kiasse in de uitgangspopulaties

met de percentages in elke fraktie na 1 g sedimentatie, toont aan dat er

een verrijking optreedt van elke kiasse, athankelijk van de plaats in de

gradient. In de haploide uitgangspopulatie werd bijvoorbeeld 65% van de

protoplasten in grootte kiasse I gevonden, terwiji in fraktie 1 alle

protoplasten van kiasse I waren. In fraktie 5 bedroeg dit nog maar 39%,

maar het aantal protoplasten in kiasse II nam juist toe tot 54%.

Eenzelfde verband is ook aanwezig voor de drie grootte kiassen van het

menqsel.
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Voor het mengsel zijn dezelfde grootte kiassen gebruikt als van de

tetraploide uitgangspopulatie omdat er bijzonder veel overlap in grootte

was tussen de haploide— en tetraploide protoplasten. Dit is niet helemaal

correct maar alle haploide protoplasten vielen in grootte kiasse I en II.

In de uitgangspopulatie van de tetraploiden viel 94% in de klassen I en II.

Dit is vreemd omdat bij nuclei geldt dat het volume van een diploide nucleus

tweemaal zo groot is als het volume van een haploide nucleus.

Voor protoplasten lijkt dit op grond van deze resultaten niet op te gaan.

Tulp et al. (1976) vonden bij dierlijke cellen ook deze discrepantie.

Als verkiaring voor dit fenQmeen noemdenzij het feit dat cellen continu

massa accumuleren tijdens hun levenscyclus, waardoor de diametersvan

cellen veel minder constant zijn dan die van nuclei, die slechts in een

zeer korte fase van hun levenscyclus massa verzamelen.

Dat de grootte van de cel athangt van het DNA-gehalte staa echter vast.

Magnien et al. (1982) vonden dat de grootte van een 2 C cel + 30 pm bedroeg

en van een 4 C cel ± 50 pm.

Op grond van de gegevens van Magnien et al. (1982) zou een dergelijk

grote overlap tussen haploide en tetraploide protoplasten niet verwacht

worden. Dat er nog andere factoren zijn behalve DNA—gehalte, die de grootte

van cellen (protoplasten) bepalen wordt door dezelfde onderzoekers aangegeven.

Het blijkt dat de grootte van cellen en dus ook van protoplasten, in belang-

rijke mate athangt van de herkomst van cellen. Rond de nerven van bladeren

komen zeer grote cellen voor met eenzelfde DNA—gehalte als kleinere

omringende cellen.

Een duidelijker beeld omtrent de verhouding DNA-gehalte en grootte van de

protoplasten zou verkregen zijn indien de frakties van de gradient cytofoto—

metrisch bepaald hadden kunnen worden.
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op grond van de hier vermelde resultaten kunnen de volgende conclusies

getrokken worden:

1.Scheiding op grootte is zeer goed mogelijk met 1 g sedimentatie. Met een

verlenging van de gradient tot 7,5% Ficoll zou de scheiding nog beter

worden als daarnaast de tijdsduur verlengd zou worden tot + 1 uur.

2.Bij het gebruik van 7,5% Ficoll zou het de moeite waard zijn om Percoll

te gebruiken. De viscositeit van Percoll is beduidend lager dan Ficoll.

Naast een dunne opbrenglaag is de viscositeit zeer belangrijk voor een

snelle scheiding (Tulp et al. 1980).

N.B. 5% w/v Ficoll heeft een viscositeit van 2,0; 5% w/w Percoll heeft

een viscositeit van 1,62 (Sheeler 1981).

3.Wanneer de 1 g scheidingsmethode gebruikt zou gaan worden voor het isoleren

van protoplasten met een uniforme diameter (bevordelijk voor electrische

fusie) zou er een grotere sedimentatiekamer gebruikt moeten worden.

Er kunnen dan aanzienlijk meer protoplasten opgebracht worden, liefst
6 7

hoeveelheden van 10 tot 10 protoplasten.

4.P1s scheidingsmethode voor fusieprodukten direkt na fusie lijkt deze

-procedure niet zo geschikt (Zie figuur 4).

Het is in ieder geval noodzakelijk om v6ór de fusie het percentage twee—

of meer—kernige protoplasten van de uitgangspopulatie te bepalen.

5.Scheiding van protoplasten op DNA-gehaltes lijkt niet onmogelijk gezien

de resultaten die bereikt zijn met dierlijke cellen (Tuip et al. 1976,

de Bont et al. 1979). Omdat de cytofotometrische bepalingen aan de frakties

geen resultaat opleverden, kan wat betreft de protoplasten hierover geen

harde uitspraken gedaan worden.

Een vereiste voor cytofotometrie is dat er minstens 10000 prbtolasten

per fraktie aanwezig moeten zijn, wil kleuring gevolgd door cytofotometrie

slagen.

6.Tenslotte zal het noodzakelijk zijn om van iedere fraktie de vitaliteit

te bepalen indien de gescheidde protoplasten in verdere experimenten

gebruikt worden. Bij protoplastfusie is het bijvoorbeeld wenselijk te

weten hoeveel protoplasten deel kunnen nemen aan de fusie.
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}Ioofdstuk III

ELEKTRISCH GEINDUCEERDE FUSIE VAN PROTO-

PLASTEN VAN S. tuberosum
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INLEIDING

Vanwege het grote belang van somatische hybridisatie, o.a. voor ond.erzoek

naar de koppeling van genen, de lokalisatie van genen op chromosomen en

verbetering van bestaande rassen, is er in het verleden veel aandacht

besteedt aan de ontwikkeling van efficiënte en vooral reproduceerbare

technieken.

Verschillende technieken zijn bekend bij microorganismen, dieren en planten.

Bij dierlijke cellen lijkt het gebruik van geinaktiveerd Sendai virus de

ineest efficiènte methode te zijn voor het induceren van celfusie. (Zimmerman

& Scheunich 1981). Bet gebruik van PEG is voor fusie van plantenprotoplasten

het meest geslaagd (Constabel & Kao 1974).

Recentelijk is een nieuwe techniek geintroduceerd waarbij plantenprotoplasten,

dierlijke cellen, microbiële cellen of protoplasten onder invloed van een

elektrisch veld in contact met elkaar komen, waarna de fusie geinduceerd wordt

door een elektrische puls van korte tijdsduur. (Zimmerman 1982, Weber et al.

1981). Bet voordeel van elektrisch geinduceerde fusie van plantenprotoplasten

boven fusie met PEG is het niet aangewezen zijn op de "at random" ontmoetingen

van protoplasten. Fusies kunnen gericht plaats vinden en met behuip van

speciale electroden kunnen 1 + 1 fusies met zeer hoge frequenties plaats-

vinden.

In het kort berust deze elektrische fusie—techniek erop dat in een niet—

homogeen elektrisch veld een dipool in een protoplast of cel geinduceerd

wordt. Door deze dipool inductie kunnen de protoplasten of cellen verzameld

worden in zogenaamde parelketens, op plaatsen met de hoogste velddichtheid.

Dit proces wordt diëlektroforese genoemd. De plaatsen met de hoogste veld-

dichtheid bevindt zion bij de elektroden. De elektrische fusie kan flu

geinduceerd worden als protoplasten n contact maken met de elektroden

en met elkaar in zgri. parelketens, door het aanleggen van een zeer korte

(10 — 100 psec) elektrische impuls van hoge spanning (50V — 4 kV/cm).

Door deze hoge spanningen van korte tijdsduur worden er poriën gemaakt in

de mexnbranen van de protoplasten, daar waar ze contact met elkaar maken.

Tijdens het herstel van deze kortstondige ontwrichting van de membranen

(zgn. reversibel electrical breakdown) treedt fusie op.

Deze gegevens zijn ontleend aan Zimmerman 1982 en Zimmerman & Vienken 1982.



Er zijn een aantal parameters die fusie beinvloeden:

1. Membraancontact; de membranen van protoplasten moeten dusdanig contact

maken dat de contactzone tussen de protoplasten afgeplat is (zie fig 1).

a) b)

FIGUUR 1: schema van membraancontact tussen twee protoplasten (a)

ten tijde van bijvoorbeeld parelketenformatie (b) ten tijde

van elektrische fusie.

2. Suspensie-dichtheid; athankelijk van de gebruikte protoplastdichtheden

kunnen I + 1 fusies tot stand gebracht worden met hoge efficiënties (tot 100%).

3. Geleidbaarheid van het medium waarin protoplastfusie p1aatsvindt;

elektrolyten in het medium veroorzaken verhitting waardoor parelketens

verstoord worden en de fusie minder goed verloopt. Uit andere onderzoekingen

blijkt dat er een bepaalde concentratie aan elektrolyten aanwezig kan zijn

zonder het fusieproces ernstig te storen.

4. Wisselspanningsfrequentie van het elektrisch veld; deze moet voor

protoplasten tussen de 10 - 1000 kHz liggen. Bij lagere frequenties treden

allerlei storende processen op zoals roteren van protoplasten en elektrolyse.

5. Elektrische veldsterkte; deze liggen rond de 10 15 V (bij een electroden
iiafstand van 200 pm). Hogere veldsterktes leiden tot onherroepelijke menthraan-

en celbeschadigingen.

6. p11; de pH van het medium waarin de elektrische fusie plaatsvindt (0,5 M

Mannitol) mag niet al te zeer veranderen. Dit kan voorkomen worden door

lage concentraties histidine toe te voegen.

7. Osmotjsche waarde van het medium; hypo— of hypertonische oplossingen

schijnen de fusie negatief te beinvloeden.
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Er zijn hoge fusiepercentages mogelijk bij elektrische fusie (tot 100%),

terwiji ook de levensvatbaarheid. van gefuseerde dierlijke cellen goed

blijkt te zijn (Zimmerman 1982). Men is er echter tot op heden met plant—

aardig materiaal niet in geslaagd uit elektrisch gefuseerde protoplasten

planten te regenereren. Elektrisch gefuseerde funktionele gisten zijn

wel al beschreven (Weber et al. 1981, Halfmann et al. 1982).

Protoplastfusie in het algemeen wordt besproken in de Both (1983),

elektrische fusie in Zimmerman (1982) en Zimmerman & Vienken (1982).

In dit onderzoek werd onderzocht of protoplasten van S. tuberosum elektrisch

fuseren en zo ja onder welke condities.



MATERIALEN EN METHODEN
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Plantenmateriaal

Solanum tuberosum

Voor protoplastisolatie werd gebruikt gemaakt van de haploide 117322 en

de dihaploide 112 578. De planten werden bij 25°C gekweekt in het licht

(14 uur, 8000Lux).

Pisum sativum

Er werd gebruik gemaakt van de cultuurvaridteit Cebeco 204 primo (Leurs

et al. 1982). Planten hiervan werden in de kweekkas opgegroeid (ii uur

licht,20.000Lux).

Protoplastisolatie

Protoplasten van S. tuberosum werden geisoleerd volgens Bokelman & Roes
(1983). Protoplasten van P. sativum werden geisoleerd volgens Leurs et al.

(1982); 5 g bladstrookjes (1 a 2 mm breed) werden geprotoplasteerd in

0,9% cellulase (Onozuka RiO) in 0,6 M Mannitol, pH 5,8 (op pH gebracht

met Trisbuffer)

Protoplastfusie

Apparatuur

In figuur 3 is een overzicht gegeven van de experimentele opstelling die

gebruikt werd voor de elektrische fusie.

Figuur 2 toont een di1ektroforesekamer waarin de protoplastfusie plaats—

vindt.

FIGUUR 2: Di1ektroforesekamer

-j



FIGUUR 1. videorecorder

2. videocamera

3. microscoop

4. monitor

5. oscilloscoop
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6. sinusgenerator ;(r,),

7. laagspanning—voedingsbron

8. hoogspanning—voedingsbrori

9. omschakelaar ÷ pulse—generator

Een dilektroforegekamer, waarin de protoplasfusie plaatsvindt, bevat

twee zilverdraadjes als elektrodes; minimaal 200 pm af stand van elkaar.

Een sinusgenerator (Oltronix) werd gebruikt als voltagebron voor het

genereren van een wisselspanning tussen de twee elektroden. Hiermee

worden de dipolén in de protoplasten geinduceerd en bewegen de proto—

plasten zich naa.r de elektroden en naar elkaar toe.

Een "hoog"spanningvoedingsbron (Vitatron) met pulsegenerator werd gebruikt
om korte1ektrische pulsen te genereren, waardoor de fusie geinduceerd

werd. De sinusgenerator was -ter beveiliging— via een 100 resistor

verbonden met de elektrodenterwijl de puisgenerator met voedingsbron

direkt met de elektroden verbonden was. De frequentie van de opgewekte
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wisseispanning bedroeg 330 kHz. De frequentie en het voltage nodig voor

de dielektroforetische verzameling van protoplasten kon met behuip van

een oscilloscoop gevolgJworden.

De puisgenerator kon op een bepaalde tijdsduur ingesteld wdrden varirend

van 15 psec tot 300 psec in stand 1 en van 250 psec tot 30 msec in stand 2.

Alle proeven werden bij kamertemperatuur uitgevoerd. De temperatuur van de

elektroden werd niet gereguleerd. ( ,

Experimentele procedure

50 p1 Van een protoplastensuspensie met io6 protoplasten/mi 0,5 M Mannitol,

werd in de dilektroforesekamer tussen de elektroden gebracht.

De spleet tussen de elektrodes werd'onder de microscoop bekeken of door

registratie met een videocamera en recorder (Sony U—matic) vast gelegd.

Oni verdamping van de vloeistof tegen te gaan werd de spleet afgesloten

met een dekglaasje.

De experimenten werden in een elektrolyten—vrij medium uitgevoerd om

de kans op elektrolyse tot een minimum te beperken.
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RESULTATEN EN DISCUSSIE

Bij de fusieexperimenten bleek dat zowel 0,5 M als 0,6 M Mannitol voldeden

als media voor protoplasten en1everdeigoederesultaten

Gebruik van 0,57 M sucrose is af te raden vanwege het feit dat alle

protoplasten bovenop de vloeistof gaan drijven.

Het minimale aantal protoplasten wat per experiment gebruikt kam worden

bedroeg 5 x 10— 1 x 1O. Lagere aantallen waren vrijwel niet terug te

vinden tussen de elektroden. De suspensiedichtheid die gekozen moet worden

hangt af van'tnagestreefde doel, maar kan dusdanig gekozen worden dat formatie

van 2 4 cellige parelketens het meest voorkomt.

In eerste instantie werd geprobeerd enkele experimenten van Zimmerman

(1982) te herhalen.

S. tuberosum protoplasten ( 11 - 32 jm diameter) werden in de dielektro-

foresekamer gebracht en met 4 & 8 V wisseispanning (piek tot piek, sinus-

generator) belet naar de bodem van de kamer te zakken. Bij 3 V bleven de

protoplasten stilstaan in het elektrisch veld. Opwekking van dit elektrisch

veld (4 a v, amplitude) zorgde ervoor dat de protoplasten in de richting

van toenemende veldsterkte bewogen onder vorming van parelketens. Naast

aggregaten van 2 of 3 cellen vormden de protoplasten ook bruggen tussen

de twee elektroden. In 1 minuut was het hele proces afgehandeld.

In figuur 4 is de vorming van parelketens weergegeven.
Niet alle protoplasten reageren gelijk in een elektrisch veld. Grote proto-
plasten reageren al bij lage veldsterktes, terwiji kleine protoplasten
hoge veldsterktes nodig hebben.

De hechting van de protoplasten aan elkaar en aan de elektroden is reversibel.

Wanneer de wisseispanning wordt uitgeschakeld laten de parelketens en bruggen

onder invloed van de "Brownse bewegingen" weer vrij snel los. Er treden

geen merkbare effekten op in de protoplasten indien ze zich én uur in
een elektrisch veld bevinden.

Een ander fenomeen, naast de vorming van parelketens, dat soms optrad,

was het roteren van de protoplasten onder invloed van het aangelegde

elektrische veld (over de achtergronden hiervan zie Zimmerman 1982).

Dit roteren dient ten alle tijden vermeden te worden, omdat dit goed contact

tussen de membranen van protoplasten onderling tegengaat. Goed contact

is een vereiste voor het optreden van fusie.

()/
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1

Figuur 4: Vorming van parelketens bij S. tuberosuni protoplasten.

(A) uitgangssituatje, (B) situatie na het aanbrengen van een elektrisch

veld van 4 tot 8 V(piek tot piek) en 330 kHz. ( = 20 pm).

B)
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Andere vereisten voor elektrische fusie zijn: een niet te grote afwijking

in de onderlinge groottes van de protoplasten en het niet al te zeer

verschillen van het "breakdown voltage" van de protoplasten. Het "break-

down voltage" is het voltage waarbij de membranen van de protoplasten

onhexstelbaar beschadigd worden. Het voltage dat nodig is voor induktie

van de fusie ligt net onder of gelijk aan het breakdown voltage, maar

leidt door zijn korte tijsduur ( enkelejisec) niet tot onherstelbare

beschadigingen. Als het breakdown voltage per protoplast verschilt, wat

bet gevàl is bij protoplasten geisoleerd uit stationaire cellen, dan

xeageren ze niet synchroon op de elektrische puls. Hierdoor gaan ermeer
protoplasten kapot dan dat er meedoen aan het fusieproces (Zimmerman 1982).

De eigenhijke fusie kan geinduceerd worden door het aanbrengen van een

korte, elektrische puls, wanneer de protoplasten middels parelketens met

elkaar en met de elektroden verbonden zijn. Voor het aanbrengen van deze

puls werd eerst de veldsterkte (4 a 8 V) verlaagd naar ± 2 V1 oxn de duur

van het fusieproces te verkorten. Hierbij opletten dat de parelketens

en het goede membraancontact niet verstoord worden. Het is ook mogelijk

om de veldsterkte meteen n de elektrische puls te verlagen naar 2 V

(Zimmerman & Vienken 1982).

De eexste fusies van S. tuberosum protoplasten lukkte niet. Voltages
tot 750 V/cm en pulstijdsduren van 200 300 jisec hadden slechts tot

effekt dat er elektrolyse optrad waardoor de protoplasten werden gekookt.

Omdat fusie met S. tuberosum protoplasten niet mogelijk bleek, inaar

parelketen vorming en roteren wel, werd besloten om fusie met P. sativum

protoplasten te proberen. Op deze inanier werd getracht er achter te komen

of het niet willen fuseren van protoplasten van S. tuberosum een gevoig

was van plantenmateriaal of van de apparatuur.

1et erwtenprotoplasten (diameter 22 - 42 Jim) die bijna tweemaal zo groot

als aardappelprotoplasten zijn, lukte het wel om fusie te krijgen.

Voor vorming van parelketens waxen voltages van 3 - 8 V (amplitude) nodig

terwiji fusie geinduceerd werd met een elektrische puls van 350 V/cm,

tijdsduur 1.5 J.Isec.

In figuur 5 is de elektrische fusie van erwten protoplasten in parel-

ketens weergegeven.
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FIGUUR 5: Parelketen vorming van P. sativum protoplasten in 0,6 M

mannitol in een elektrisch veld (wisseispanning, 3 tot 8 V amplitude,

330 kHz) (A). Protoplasten na het aanbrengen van een elektrische puls

van 350 V/cm sterkte met een tijdsduur van 15 isec (B).

(C—E) Protoplasten fusie na respectievelijk 45 see, 2 mm en 6 mm.

(i—s = 20 ,im)

Voor een aantal protoplasten bleek het breakdown voltage dermate ver

overschreden te zijn, dat de mernbranen onherstelbaar beschadigd werden.

In figuur 6 is te zien hoe overschreiding van het breakdown voltage re—

sulteerde in bet vrijkomen van de vacuolen, die vervolgens gefuseerd

werden.
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FIGUUR 6: (A) P. sativum protoplasten in een elektrisch veld (3 tot 8 V,

amp1itude), (B) vrijkomen van een vacuole als gevoig van onherstelbare

beschadiging van de protoplast door een elektrische puls van 350 V/cm, 15 psec,

(C) vrijkomen van de tweede vacuole door een volgende elektrische puls

van gelijke sterkte en tijdsduur, (D) orientatie van de protoplasten ten opzichte

van elkaar om een goede contactzone te krijgen, (E,F) fusie van de twee vacuolen

geinduceerd door een elektrische puls van 350 V/cm, 15 ]Jsec. ( 20 pm ).

Uit de rnogelijkheid tot fuseren van erwtenprotoplasten bleek dat de methode

in ieder geval goed werkt.
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De reden waarom het bij aardappel protoplasten niet lukte om fusie te

krijgen werd gezocht in het plantenmateriaal, dat weliswaar onder kas—

condities gekweekt was, maar v66r de protoplastisolatie een week op de

vensterbank had gestaan. Na een betere handhaving van de groeiomstandigheden

(
en de komst van een nieuwe puisgenerator (zie M & M) lukte het ook cm

aardappel protoplasten tot fusie te induceren.

Fusie bij S. tuberosum protoplasten bleek geinduceerd te kunnen worden

door een elektrische puls van 300 V/cm, 15 psec.

In figuur 7 en 8 zijn enkele voorbeelden daarvan weergegeven.

FIGUUR 7: (A) S. tuberosum protoplasten direct na het aanbrengen van een

elektrische puls ( 300 V/cm, 15 psec) en (B—D)60 sec,3 1/2 mm en 10 mm.

na de elektrische puls. ( 1z20 pm).
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FIGUUR 8: (A) S. 'tuberosum protoplasten in 0,5 N Mannitol in een

elektrisch veld 4 tot 8 V, (B) fusie geinduceerd door een elek—

trische puls ( 15 psec, 300 V/cm), (C) afronding van de twee gefuseerde

protoplasten 1 mm na toediening van de puls. (-—= 20 pm).

De"fusiepercentages" waken erg veel van elkaar af voor de verschillende

geisoleerde protoplasten populaties. Voor S. tuberosum protoplastenwerden

percentages bereikt van 1 tot 99 %.

Experimenteel werd gevonden dat planten die twee dagen in het donker groeiden

viak voor de protoplastisolatie fusiepercentages gaven van 100 %.

Welke oorzaak hieraan ten grondsiag lag is niet bekend. Te denken valt aan

toenemende menibraanflexibiliteit door verandering in de lipide/eiwit samen-

stelling van de membraan bijvoorbeeld als gevolg van afbraalc van chioroplasten.

De beste kweekomstandigheden van .planten voor protoplastisolatie en fusie

moeten nog verder onderzocht worden.

In dit onderzoek werd niet gekeken of gefuseerde producten ook volledig

gefuseerd waren, d.w.z. of cytoplasma—en kernversmelting plaatsvonden.

De toepassingsmogelijkheden en de commerciële aantrekkelijkheid van elek-

trische fusie zijn zeer groot, dit moge made blijken uit het feit dat

U, Zimnerman zijn eigen ontwikkelde apparatuur op de markt brengt (zie fig 9).

Onder fusiepercentages wordt hier verstaan het aantal protoplasten wat

op enige wijze reageert op een elektrische puls.
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CONCLUS IES

Het is mogelijk om S. tuberosum protoplasten elektrisch te fuseren.

De optimale condities lijken te zijn: 4 tot 8 V (wisseispanning, piek tot

piek) om de protoplasten te verzamelen in parelketens. Fusie wordt geindu-

ceerd door een elektrische puls van 3000V/cm, 15 psec, waarna fusie binnen

15 mm een feit is.

Suggesties voor verder onderzoek

1. De juiste kweekomstandigheden bepalen van de planten waaruit protoplasten

geisoleerd worden.

2. Invloed van de pH op het fusieproces onderzoeken.

3. De invloed van Ca++ en PEG toevoegingen op elektrische fusie vaststellen.

4. Elektrische fusie met steriele protoplasten uitvoeren en vaststellen of

er ook echt fusie en kernversmelting heeft plaatsgevonden m.b.v. cytofoto-

metrie.

5. Elektrisch gefuseerde protoplasten regenereren tot planten.

6. Fusie uitvoeren met protoplasten van édn grootth kiasse verkregen d.m.v.

1 g sedimentatie.



FIGUUR 9:

Ziinrnermann Cell Fusion.
Zimmermann Electrofusiontm' System from GCA

Corporation physically fuses cells for high-efficiency
monoclonal antibody production and gene transfer.

Electric field fusion is a rapid and gentle process used to fuse like cells
into giant cells, unrelated cells into hybrids, and encapsulate substances
within cells. Cells can be continuously processed, and the process
itself monitored under a microscope.

Invented by Prof. Ulrich Zirnmermann of the Nuclear Research
Center, Juelich, West Germany, the process exposes cells to a low-level,
non-homogenous, high frequen electric field which orients these
sells into "pearl neklace" chains. A direct current pulse is then
applied which opens micropores in adjoining cell walls. This allows
intermixing of the cellUlar contents and results in'cell fusion. The
Zimmermann process can also alter the permeability of a cell's
outer wall toallow substances the size of genes to be encapsulated.

The Zimrnermann Electrofusion' System is up to 10,000 times
more efficient than previous chemical or biological methods. Depend-
ing upon cell type, up to i.00% of the cells have been fused successfully.
The Zirnrnermann Electrofusion System will be available shortly. For
more information, please contact:
GCA/Precision Scientific Group,
3737 W. Cortland Street, Chicago, IL 6064 , Y
Phone: (312) 227-2660. J'.,. .

GCiI Corporation is de'.'eloping and niarketin the Zimmerman n Elect rofusion Spstem under cu'clush 'e license
ii'ith K'r7i/hrschu/lgsa11laje, I Vest German,e. Pa ten ted internationally. Zin,mer,nann Cell Fusion1" and
Zimmermanii ElectrofhsioriT" are trademarks of GCA Corporation.

CrcIe No. 274 on Readers Service Card

Fusion of mesophyll protoplasts.



— 58 —

REFERENTIES

Bokelman, G.S. & Roest, S. (1983) Z. Pflanzenphysiol. 109; 259—265.

Both,cle, M.T.J. (1983) Doctoraal scriptie Cel- en Planten Genetica.

Constabel, F. & Kao, K.N. (1974) Can. J. Bot. 52; 1603—1606.

Halfmann, H.J., Röcken, W., Emeis, C.C. & Zimmerman, U. (1982)

Current Genetics 6; 25-28.

Leurs, C.J., Winter, H., Wiersma, P.K. & Helder, R.J. (1982) Physiol.

Plant. •; 339—342.

Weber, H., Förster, W., Jacob, H-E. & Berg, H. (1981) Z. Allg. Mikro—

biol. 21; 555—562.

Zimmerman, U. & Scheurich, P. (1981) Planta 151; 26—32.

Zimmerman, U. (1982) Biochim. Biophys. Acta 694; 227—277.

Zimmerman, U. & Vienken, J. (1982) J. Membrane Biol. 67; 165—182.



— 59 —

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

A260 Absorbtie bij 260 nm

AS Anthranilaat Synthetase

20 : gedestilleerd water

EMS : ethyl-methaan—sulfonaat

END N—ethyl-N-nitroso-urea

IAA : Indolazijnzuur

K-Pi kaliumfosfaatbuffer

NG : N-methyl-N-nitoso--N ' -nitroguanidine
p-DMAB : p-dimethyl-amino-benzaldehyde

PEG polyethyleen glycol

SDS : sodium-dodecyl-sulfate

TCA : trichloorazijnzuur

TRS Tryptophanyl-tRNA-synthetase

TS Tryptofaan synthase

5-FT : 5-Fluortryptofaan

5-HT 5-Hydroxytryptofaan

5-MT : 5-Methyltryptofaan

6—FT 6—Fluortryptofaan
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BIJLAGE I

Kolomchromatografie ten behoeve van het opzuiveren van ruwe extracten

De gebruikte kolom (Dowex 50 X-2) is een kationen wisselaar, dat wil zeggen

positieven ionen binden aan het kolommaterjaal.

Bij de begin pH 3,5 is het tryptofaan als positief ion aanwezig, waardoor

het aan de kolom bindt. Bij hoge pH is het tryptofaan aanwezig als negatief
ion

lage pH R-H-NH hoge pH R—H-NH2 *R = indolnucleus
COH coo

10 g Dowex kolommateriaal wordt opgenomen in 10 ml dH2O en op pH 3,5 gebracht.

Om eventuele bacteriegroei tegen te gaan wordt er 0,002 % chlooramfenjcol

of chloorhexidine aan het kolommateriaal toegevoegd. De kolom wordt gepakt

in een buis van 1 cm doorsnede en 20 cm lengte. Voor gebruik wordt de kolom

langzaam doorspoeld met 50 ml dH2O (= drie kolomvolujnes) met loopsnelheid

1 mi/mm. Wanneer het monster (1 ml) is opgebracht wordt weer gespoeld met

50 ml dH2O. Daarna wordt het L-tryptofaan met o,3 M NH3 , pH 10,0 , geelu-
eerd (loopsnelheid 0,8—0,9 mi/mm). Met behuip van de fractiecollector

(Isco) worden de verschillende fracties opgevangen.

Instelling van de fractiecoilector gebeurt als volgt:

De'coliection mode' wordt op 'volume' gezet, de 'collection size' op 1,2 ml

en de 'flow rate' op 0,2 ml/min
, zodat de tijdsduur van elke fractie 6 mm

bedraagt. Aangezien de kolom een loopsnelheid heeft van 0,8-0,9 ml/min

(maximaal toegestane loopsnelheid 1,2 ml/min) is de fractiegrootte ± 5 ml.

Door nu de UV analizator (ISCO) aan te sluiten op de fractiecollector kan

tegelijkertijd de absorbtie van elke fractie bij 260 nm gemeten worden, o.a.

tryptofaan absorbeert bij deze golflengte.

De 'range' (UV single beam) wordt daartoe op 0- 2,5 gesteld en de 'UV opti-

cal unit' wordt met de 'absorbance standard' op 0,42 gesteld. Hiermee kan

dan de basislijn (= nul % absorbtie) van NH3 vastgesteld worden.

Nadat van de fracties de pH is gemeten kan het geheel grafisch worden

uitgezet. Het 260 nm absorbtie patroon toont den piek. Zie fig. 1A. Dat er

inderdaad tryptofaan voorkomt in de piek blijkt uit fig. lB.
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10

5

Fig. 1. (A) Absorbtiepatroon (......) en pH waarden (—L) van de

verschillende fracties. (B) Dunnelaag chromatografie van een aantal

fracties. De nummers geven de fracties weer, de pijien de hoogte van

de tryptofaanstandaard. (De spot bevindt zich wat lager a.g.v. het

schuin lopen van de loopvloeistof).

2,5

2,0

A260

1,5

l,0

0,5

Fractienummer
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Voordat de kolom opnieuw gebruikt kan worden, dient het kolommateriaal

weer geregenereerd te worden; dit proces kan in de kolom gebeuren.

Ret materiaal wordt daartoe gewassen met 50 a 60 ml (=3 a 4 kolomvolumes)

5 % HC1. Tijdens deze stap zakt het kolommateriaal in, maar door te wassen

met 50 ml dH2O komt het weer tot het oorspronkelijke niveau terug.

Literatuur: Handleiding BDH-Ion Exchange Resins, 6-th edition. (1981)
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Bijiage II

Enzymati sche trypfaan bepaling vol gens Sigma.

Product ,o. T—0754

TRYPTOPHANASE -- Grade II

Lot No. 129C—6840

Activity —_40 Units/mg solid

Unit Definition: One unit of tryptophanase will release one g 8f indole
from L-tryptophan in 10 minues at pH 8.3 at 37 C.

ACTIVITY ASSAYgfli
A. 1-tryptophan (0.05 M). Dissolve 1.02 grams of L-tryptophan (Sigma

Product No. 1-0254) in dH2O, adjust pH to 10.2 with NaOFI and add dHO
to a final volume of 100 ml.

B. Potassium phosphate buffer (1.0 N, pH 8.3). Prepare 1 molar stock solu-
tions of KH2PO4 and K.,HPO4. To 100 ml of 1 II K2HPO4 add enough 1 M KH2PO4
to lower the pH to 8.3.

C. p-Dimethylaminobenzaldehyde - (5% in ethanol). Add 1 gram of p-dirnethyl-
aminobenzaldehyde (Sigma Product No. D-2004) to 20 ml of 95 ethanol.

D. Acid alcohol. To 1 liter of 95% ethanol, add 80 ml of 12 HC1.

E. Pyridoxal-5-phosphate. Dissolve 1 mg of pyrigoxal-5-phosphate (Sigma Pro-
duct No. P-9255) in 5 ml of distilled water. Prepare fresh, just prior to
use.

F. Enzyme solution. Suspend the enzyme powder at a concentration of 4 mg/mi
in 1 N phosphate buffer pH 8.3 (Reagent B).

G. Trichloroacetic acid (TCA). 1 g/ml in dH2O (Sigma Stock No. 490-10)
H. Toluene.
I. Indo standard solution. For 50 uo/ml dissolve 50 mg indoe (Sigma

Product No. 1-0750) in 1 liter dH2O.

Procedure

1. Label 3 test tubes as enzyme blank, reagent blanks, and enzyme test.
2. Add 0.2 ml of phosphate buffer (Reagent B) to each tube.
3. Add 0.1 ml of pyridoxal-5-phosphate (Reagent E) to each tube.
4. Add 0.2 ml of enzyme (Reagent F) only to the tubes marked reagent blank

and enzyme test.
5. Add 1.3 ml dH2O torogentblank and enzyme test. Add 1.rml dH2O to

blank tube.
6. Incubate the above mixtures at 37°C for 10 minutes then add 0.2 ml of

deionized water to the tube marked reagent blank and 0.2 ml of L-tryptophan
(Reagent A) to the other two tubes.

7. Incubate the tubes at 37°C for exactly 10 minutes after the addition of
1-tryptophan and then stop the reaction by adding 0.2 ml of TCA (Reagent G).

8. Add 2.0 ml of toluene to all tubes.
9. Shake well to extract the indole then let the tubes stand to allow the

phases to separate.
10. Transfer 0.2 ml of the upper toluene layer into 3 clean tes.t tubes marked

as above.

11. Add 1.0 ml of p-dimethylaminobenzaldehyde (Reagent C) to each tube and
then add 8.8 ml of acid alcohol (Reagent D). Mix the tubes well and
let stand at room temperature for 10 minutes.

12. Record the absorbance at 540
m

of each tube against a water blank.
13. Prepare a standard curve by ?abeling 4 test tubes as 5, 10, 15 ug

of indole, and blank.
14. Into each tube add 0.2 ml of phosphate buffer (Rea9ent B) and respectively

0.1, 0.2, and 0.3 ml of indole standard (Reagent 1) with no addition to
the blank tube.

15. Add dH70 to all tubes to a final volume of 2.0 ml.
16. To each tube add 0.2 ml of TCA and 2.0 ml of toluene and proceed as

described above in Steps 9 through 12.
17. Plot the A540 vs ug of indole to obtain the standard curve.

CALCULATIONS:

1. Subtract the A540 due to reagent blank and enzyme blank from the enzyme
test absorbance.

2. Read the ug of indole from the standard curve using the corrected enzyme
test absorbance.

0.8 mg enz in R mix
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BIJLAGE III

Herkomst van de 5—MT resistente cellijnen.

5—MT resistente Conc. ENU Conc. 5-MT Koif

cellij n numxner: (pM) (pM)

lt/m3 10 20 A

4 100 20 A

5 10 20 B

6 50 20 D

7t/m20 10 20 A

21 50 20 A

22 100 20 A

23 10 20 C

24 50 20 C

25 0 20 D

26t/m 29 50 20 D

30t/m37 10 20 A

38 50 20 A

39 t/m 45 100 20 A

46, 47 50 20 D

48 10 20 B

49t/m51 50 20 D

52 50 20 C

53 100 20 D

54t/m56 10 20 B

57 10 20 A

58t/m61 100 20 B

62 10 40 A

63t/m65 50 40 A

66 50 40 C

67,68 10 40 D

69 0 80 D

70 50 80 B

5MT-15 wegens infectie afgevoerd.



— 65 —

BIJLAGE IV

Correspondentie met J.M. Widhoim.



RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN

k1 Prof. Dr. J. M. Widhoim

Department of Agronomy
University of Illinois

VAKGROEPGENETICA 1102 S. Goodwin, Urbana, ILL 61801
BIOLOGISCH CENTRUM - VLEUGEL A

KERKLAAN 30, POSTBUS 14 - 1-IAREN (Gn.) USA

TELEFOON (050) 115781

L

HAREN (On), March 16, 1983.

kenmerk:
onderwerp:

Dear Dr. Widhoim,

We are interested in our laboratory in amino-acid analog
resistant mutants of Solanum tuberosum L., because this
is a dominant expression which can be used as a genetic
marker in fusion experiments.

While studying the literature on this matter I was surprised
to learn that you had succeeded in obtaining 5-Methyltrypto-
phan (5MT) resistant mutants of S. tuberosum L. cv. Merimac
as early as 1977 (Planta 134; 1977). You also reported the
nature of this mutation (J.E.Carlson & J.M.Widholm, Physiol.
Plant. 44; 1978).
I wasn't able however to find more articles about 5MT or any
other amino-acid analog resistance with S. tuberosum.
Has there been more research on this matter from your part
or by anyone else you know and have you been able to regenerate
plants (perhaps even been able to grow tubers) from these
resistont cell lines?
Is it possible for me to get callus (or tubers) from these 5MT

resitnt S. tuberosum , named P02 and P04 by you, as well as
from the sensitive one (named

I am looking forward to your reply.

Sincerly yours,,



University of Illinois
at Urbana-Champaign

Department of Agronomy

Turner Hall
1102 South Goodwin Avenue
Urbana
Illinois 61801

College of Agriculture

217 333-3420

Dr. Richard Visser
Rijksuniversiteit te Groningen
Vakgroep Genetica
Biologisch Centrum — Vleugel A
Kerklaan 30, Postbus 14 — Haren
The Netherlands

Dear Dr. Visser:

June 17, 1983

I am sorry for the delay in answering your letter about the 5MT—resistant
potato line. We have not regenerated plants of this sort and have lost the
wild type line. I would be willing to give you the 5MT—resistant line if you
write back and spell out the uses you plan and state that you will not give the
cells to someone else. I will probably be going to the protoplast meeting in
Basel in August and could bring them, or could send them if necessary. Sending
is not always successful, however. I would like to have some potato cells
which will regenerate plants. Do you have such a thing?

JMW: ping

SIrely,

Professor of
Plant Physiology



RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN

r.. Prof. Dr. J. M. Widhoim
Department of Agronomy
University of Illinois
1102 S. Goodwin, Urbana, ILL 61801
USA

VAKGROEP GENETICA
BIOLOGISCI-! CENTRUM-. VLEUGEL A

KERKLAAN 30. POSTBUS 14 - HAREN (On.)

TELEFOON (050) 115781

L j
HAREN(Gn), June 30 , 1983

enmerk:
,nderwerp:

Dear Dr. Widhoim:

Thank you for answering my letter, I am very pleased that you are willing
to give the 5MT—resistant cell line, under the conditions you mentioned
in your letter.
We plan to use this resistant line, as a thryptophan over—producer,
for the biochemical determination of L—tryptophan and in fusion
experiments with other potato cell lines (haploid or dihaploid),
I have recently been able to select MT—resistant calli from a dihaploid
potato, which as a wildtype very easy regenerates plants.
(We have to check the nature of this resistance. From this dihaploid
potato I would be willing to give you young wild type callus.
Your idea of taking the resistant cell line to the protoplast meeting
in Basel in August is quite suitable for me. Someone from our laboratory
is going to that meeting

;
his name is Dr. Michiel Tempelaar.

He will present a poster entitled 'Selection of monohaploid potato
genomes to produce stable shootcultures as a source of haploid protoplasts
for work on recessive mutations'.
He will take the wild type callus and the composition of the regeneration
medium you have to use with him, he can take the resistant cell line
with him back to Holland.

Postscript; I would highly appreciate to receive a list of articles con-
cerning your work on amino—acid analog resistance and protoplast(fusion)
and reprints of any recently published material concerning this kind of
work. Many thanks in advance.



University of Illinois Department of Agronomy College of Agriculture

at Urbana-Champaign Turner Hall 217 333-3420
1102 South Goodwin Avenue
Urbana
Illinois 61801

July 6, 1983

Dr. R. Visser
Rijksuniversiteit Te Groningen
Vakgroep Genetica
Biologisch Centrum — Vleugel A
Kerklaan 30,
Postbus 14 — Haren (Gn.)
The Netherlands

Dear Dr. Visser:

I will meet Dr. Tempelaar at the Protoplast Symposium and give him our P02
line (Planta 134, 103, 1977). I have enclosed some recent reprints and my
publication list which has many amino acid analog papers, and some recent ones
on protoplast fusion. (SinJ'[j/

M. Widholm
(Professor of

Plant Physiology

JMW: pmg

End.


