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Toevoegeele

—Mj hfst.2:
2.3:chloraat werd meegesteriliseerd 1 bet medium,of apart

a3lB stockoplossing 15 min.bij 120 0.
ENU werd afgewogen op een schoon weegpapier en opge—
lost in steriel mediumdit mengsel bleef minstens luur
staan,alvorens het toe te voegen aan de suspensie,

2.9:he-t enzyimriedium werd,nadat alle, componenten goed w aren
Opgelost,eerst afgefiltreerd door een Whatman 0/F—filter
en' daarna door een milipore—filter gesterlliseerd;dit
moest voorzichtig gebeuren, om te voorkornen,dat het
eiwjt vanwege het grote vacuth zou gaan denatureren.
Glaswerk en injectiespuit werden voor gebruik geste—
riljseerd.
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1. INLEIDING

1.1. lgemeen

Stikstof is een van de belangrijkste elementen in de plant.
Het is een essentieel onddeél van o.a. eiwitten, nucleine—
zuren en chiorophyl. De plant neemt aktief stikstof uit de
bodem op vnl. in de vorm van nitraat en zet cUt nitraat via
o.a. nitriet om in ammonium en — na koppeling an organische
zuren - uiteindelijk in aminozuren ( 1.2.1; 1.2.2).
Mutanten, die gestoordzijn in den van de processen kunnen
ons mogelijk meer inzicht verschaffen over de biochemisch en
genetische achtergronden van de nitraatassimjlatje

C zie
ookS 1.2.3; 1.2.4).

Chloraatresistentie is een middel om dergelijke mutanten van
micro—organismen, planten en celcultures te selekteren. Men
gaat er van uit, dat het chemisch sterk op nitraat lijkende
chloraat door het nitraateductase enzym (NaR) kan worden omge—
zet in het voor de cel giftige chioriet. Cellen met een in-
tact nitraatopname— en NaR—enzymsysteem zullen afsterven, daar—
entegen zullen mutante. cellen, die in een van beide systemen
gestcord zijn, resistentie vertonen tegen chloraat. Ook
chloraat zelf zou mogelijk giftig kunnen zijn (Oostindiër-
3raaksma + Feenstra 1973; Braaksma en Feenstra in voorb.
Muller + Grafe 1978, 1980; Cove 1976; King + Khanna 1980)

In dit verslag zal een methode beschreven worden om chloraat—
resthtente muntanten van tabak (Nicotiana tabacum) te i.soleren
niet door selektie op het plantennivo (door gemuteerd zaad uit
te zaaien en op chloraat te zetten) maar via celcultures. Dit
zijn cultures waarin losse cellen en celaggregaten voorkomen,
die in principe allen de potentie hebben om uit te groeien tot
volledige planten. Het voordeel is nu, dat er in weinig ruimte
en met weinig tijd, zeer veel potentiële individuen mutageen be-
handeld en op chloraatresistentie geselekteerd kunnen worden, om
na regeneratie de gewenste mutante planten te geven (Muller + Grafe
1978, 1.3.4).

Mutaties komen spontaan slechts met een zeer lage frequentie
voor. Doze kan verhoogd worden door cellen of intacte organismen
mutageen te behandelen ( 1.3.4). Het voordeel van het gebruik
van haploiden als uitgangsmateriaal hierbij is, dat behalve do—
minante ook recessieve mutaties direct tot expressie komen, want
elk gen is nu slechts in enkelvoud aanwezig. In diploiden komen
recessieve mutaties pas tot expressie in de volgende generatie
na zelfbestuiving. Haploide planten zijn echter steriel (verde—
ling van de chromosomen over de gameten verloopt niet goed) en
alleen vegetatief te vermeerderen. M.b.v.celcultures'kunneri ha—
ploiden in vitro vermeerderd worden en na een evt. mutatie—inductie—
seleetieprocedure weer geregenereerd worden tot intacte planten.
Door verdubbeling van chromosomen (soms bij regeneratie al spon—
taan optredend, of door colchicine geinduceerd) worden homozygote
mutante diploide planten verkregen (Nitz'sche en Wenzel 1977;
Hermsen 1977k Straub 1977)
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1 . 2 NITRAATASSIMILATIE

1 . 2. 1 Opname van nitraat

Uitgezonderd vertegenwoordjgers van de vlinderbloemigen en
enkele andere plantensoorten, die in staat zijn am in symbiose
met bacteriën, vrije atmosferische stikstof (N2) vast te leggen,
zijn de meeste planten aangewezen op gebonden stikstof uit de
bodem (N03, NH4+ en aminozuren) als stikstofbron. Aihoewel
planten ook NH4+ en aminozuren kunnenopnemen, wordt toch vnl.
N03 opgenomen, omdat dit in de bodem het meestevoorkomt: 95%
N03 en 5% NH4+ in grand waarop in ons lab. planten warden ge-
kweekt (Braaksma + Feenstra, invoorb.) . Voortdurende opname van
NH4+ kan leiden tot verzuring van bet milieu (Verleur 1971).

De opname van nitraat vindt plaalnaan de wortels, van waar het
via de houtvaten naar de andere delen van de plant vervoerd wordt.
Wortels en spruit zijn beiden in staat om N03 te reduceren.
(Beevers 1976, Verleur 1972).

Cellen nemen nitraat aktief uit het milieu op, waarschijnljjk via
speciale carriers in de plasma membraan. Onderzoekingen aan Arabidopsis
wezen ult, dat er twee opnamesystemen aanwezig zijn, één die bet
nitraat zelfSbij zeer lage uitwendige concentraties naar bet cyto—
plasma vervoert (de zgn. "metabolic pool"), de ander vervoert het
N03 rechtstreeks van het medium naar de vacuole ("storage poolTi),
maar werkt allenbij hoge uitwendige nitraatconcentratjes. Het
eerste opnamesysteem wordt geremd door bepaalde aminozuren en ge—
stimuleerd door nitraat

( een substraat-produkt regulatie) (Doddema
1978; Heimer + Filner 1971)

1 .2.2 Nitraatverwerking

De verwerking van nitraat verloopt in minstens 2 stappen: eerst
de reductje tot nitriet door ni.traEtreductase (NaR), dan de reductie
van nitriet tot ammonia, door het enzym nitrietreductase (N1R). Bij
enkele schimmels kan aangetoond warden dat de reductie van nitriet in
twee afzonderlijke stappen wordt uigevoerd:

NO3 NaR NO2 NiR(HNO NHOJ-I—
)

NH
nitraat nitriet hypo- hydroxyl- ammonium

nitriet amine

De tussenprodukten hyponitriet en hydroxylamine werden bij planten
echter nooit aangetoond. Het hele proces vraavee1er n devorm
van reductiequivalenten: voor de reductie van 1 moiekuul N03
tot NH4+ zijn 8 elektronen nodig (Verleur 1972)
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1.2.3 Structuur en functie van het NaR—enzym

NaR is een complex molekuul en bevat bij planten en micro—
organismen naast FAD en cyt.b (Fe) een Mo—cofactor. Het kan
nitraat reduceren door elektronen van NADH,via FAD, cyt.b en
Mo over te dragen aan N03 (NADH—NaR), maar ook FADH2 en kunst-
matige kleurstoffen zoals benzyl viologen (By) kunnen optreden
als elektronendonor. Deze geven hun elektronen af aan het laatste
deel van de elektronenketen in NaR (FADH2-NaR, BV-NaR) zie fig.1
Naast reductie van NO3 kan het enzym ook elektronen van NADH
via de FAD en cyt.b component overdragen aan cytochroom—c
(NADH-Cyt. R). NADHP kan in enkele pianten en micro-organismen
eveneens als elekironendonor optreden, het lijkt er echter op
dat NAD.PH eerst wordt omgezetinNADH, via een nucleotide fos-
fatase en dat NADH de uiteindelijke elektr.donor is (Beevers en
Hageman 1969, Beevers 1976, Coddington 1976, Hewitt 1975, Mendel
+ Muller 1979).

FADH2-NaR
NAD(P)H-Cyt.R BV-NaR

NAD (P) H-NaR

fig. 1: schema van de elektronenoverdracht bij het NaR-enzym; de
partiële functies van het enzym zijn onder in de figuur aange—
geven (van Mendel en Muller 1979),

Algemeen wordt aangenomen dat het werkzame natieve enzym bestaat
uit 2 subsunits met beide NADH-Cyt.R-aktiviteit, die door de
Mo.cofactor worden gekoppeld tot een dimeer met een molekuul
gewicht van + 200.000 dalton (zie fig. 2). Gegevens over het dimere
karakter van NaR en het molekuulgewicht werden verkregen door
partiële zuivering van het enzym in bijv. een dichtheidsgradiën-
tencentrifugatie. Hierbij bleek NADH -Cyt.R te sedimenteren bij
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een dichtheid van ± 4S resp.+ 8S. NADH-NaR-aktivitejt co-sedimen-
teerdemet de + 8S - NADH-Cyt.R--aktjvjtejt. Mutanten met een de—
fecte Mo—cofactor bij Neurospora crassa, I'uicotiana tabacum (tabak)
enArabidopsis thaliana (zandraket) blijken geen + 8S—Cyt.R--aktivitejt
te bezitten. Kennelijk is de Mo-cofactor behalve als schakel in de
elektronen overdracht ook van direkt belang bij de vorming van
het NaR-enzymcomplex (Nason e.a. 1974; MacDonald ë.a. 1974; Codding-
tong 1976; Mendel en Muller 1979; Braaksma en Feenstra,in voorb.).

+ 4S NADH-cyt.- R
+ 100.000 dalton

Q ± 8S NADH-NaR
FADH2- en BVH-NaR

Mo co-factor NADH-Cyt.R

+ 1.000-20.000 dalton 200.000 dalton

fig. 2 schema van de mogeljjke assemblage van natief NaR functies
van de afzonderlijke eenheden en molekuulgewichten zijn gegeven
(naar MacDonald e.a 1974).

Nitrireductase (NiR) is minder onderzoht dan NaR. In planten-
bladeren is het enzym gelocaliseerd in cloroplasten, waar het
foto—chemisch gereduceerde ferredoxine optreedt als elektronen—
donor. In wortels komen nagenoeg geen chloroplastenenferredoxjne
voor en men veronderstelt dat de NiR-aktiviteit hier gekoppeld
is aan proplastiden, waar de elektronen, via een onbekende inter—
mediajre elektronen carrier, van NADPH aan NiR worden overgedragen
(Beevers 1975, Hewitt 1975)

Over de localisatie van NaR is men bet nog niet geheel eens.
Waarschijnlijk komt bet voor in het cytoplasma, maar of htdaa os
voorkomt of geassocieerd met membraan—systemen of microbodiesT,
is onbekend (Hewitt, 1975).

1 . 2 . 4 NaR—deficiènte mutanten

Voor een beter begrip van structuur, werking en regulatie van
een enzym zijn mutanten, die gestoord zijn in de aktiviteit van
dat bepaalde enzvm, vaak onmisbaar gebleken.
Ook voor het onderzoek van het NaR—enzym is veel gebruik gemaakt
van mutanten. Zoals gezegd ( 1.1) kunnen dergelijke mutanten
geselekteerd worden m.b.v. chloraat.

—4—



Hierbij moet bedacht worden dat er dan niot
alleen NaR—deficiënte mutanten geselecteerd worden, maar ook
nitraatopname mutanten. Om deze mutanten van elkaar te onder—
scheiden zal het nodig zijn om de NaR-aktivjtejt te meten.

NaR—deficjënte mutanten kunnen onderverdeeld worden in drie
groepen:structurele mutanten van het NaR—aponzym, Mo—cofactor—
en regulatie-mutanten. Dergelijke mutanten werden al in het
begin van de jaren zestig beschreven bij de schimmels Neurospora
crassa en Aspergillus nidulans en zijn sinds die tijd grondig
onderzocht (Cove 1976, Coddington 1976, Garret en Cove 1976,
MacDonald e.a. 1973). H

De eerste NaR—deficiènte mutanten bij hogere planten werden ver—
kregen in Arabidopsis thaliana (Oostindiêrs Braaksma + Feenstra
1973). Later werden nog NaR-deficiënte mutanten gevonden in
Hordeum vulgare (gerst) (Kleinhof e.a., 1980), Pisum sativum
(erwt) (Feenstra en Jacobsen 1980) en in celcultures van Nicotiana
tabacum (tabak) (Muller e.a. 1976, Muller en Grafe 1978) en Datura
inoxia (doornappel) (King en Khana, 1980).

Edn van de NaR-deficiënte mutanten van A.thaliana, B 25,is nauw—
keurig onderzocht (Braaksma en Feenstra, in voorb.)

. Uit dit
onderzoek blijkt, dat mutant B25 wel 4S-Cyt.R—aktjvjteji bezit,
maar ook onder NaR—inducerende condities, geen of nauwelijks
BS-Cyt.R-aktiviteit.Gedachtwerddat B25 een co-fr1--vr mutant
is.

Onder de tabak mutanten van Muller + Grafe (1978) bevinden zich
een aantal zonder 48 + 8S Cyt.R-aktiviteit, maar met behouden
XDH—aktivitejt (nia—mutanten). Minstens én hiervan is waar-
schijnlijkeen structurele apo—enzym mutant. Daarnaast vonden zij
enkele mutanten (cnx—mutanten) zonder XDH maar wèl 4S Cyt.R-akti-
viteit: deze zijn dus kennelijk gestoord in genen die verantwoorde—
lijk zijn voor de synthese van de Mo—cofactor. Evenals mutant
B25 bij Arabidopsis bleken enkele van doze mutanten niet in staat
tot de assemblage van 8S—Cyt.R, anderen echter wel, daarmee de
dubbele functie van de Mo-cofactor bevestigend (Mendel en Mülller
1979, Muller, in pres) . Dit 8S—Cyt.R bleek dezelfde enzymologische
eigenschappen (o.a. met betrekking tot specificiteit bij affiniteits-
chromatografie, binding aan Sepharose—kolommen en Km) te bezit—
ten als het wildtype 8S—Cyt.R, waaruit de auteurs concludeerden
dat het apo—enzym vanMo—cofactor defecte NaR niet veranderd
is door deze cnx—mutatje (Mendel en Muller 1980; Mendel 1980).
Extracten van cofactor— en apo-enzymutante gemengd, bleken
in vitro weer NADH-NaR aktiviteit te bezitten. Ook bij fusie
van protoplasten van beide mutanten trad comp]..ementatie op: het
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fusieprodukt bezat vollodige NaR-aktivitejt (Mendel + Muller
1978, Glimolius e.a. 1978)
Mutant E1 van de erwt (Jacobsen en Feonstra 1980) gekweekt op
een medium met NH4NO3 als stikstofbron. vertoont een hogere
totaal CytR—aktiviteit dan het wildtype, daarentegen is de
NADH—NaR--aktiviteit met 95% gereduceerd. Na sucrose gradient
fractionering bandeert de 8S-Cyt.R.-aktiviteit van de mutant
bij oen lagere dichtheid dan 8S-Cyt.R-aktiviteit van wildtype.
De vraag is of dit te makon heeft met het mogelijk ontbreken
van de Mo—cofactor (Jacobsen + Feenstra, in voorb.)

1.2.5 Regulatie nitraatassimilatie

Er zijn vole mogelijkhedon beschreven waarop enzymaktiviteiten
in de col gereguleord kunnen worden (Goodenough 1978; Filner
o.a 1969) . Om eon aantal mechanismen to noemen:
1. induktie van enzymsynthese op het nivo van de transcriptie

(aktivatie of repressie van gon-transcriptie) of op hot
nivo van do translatie

2. regulatie van enzymafbraak
3. aktivatie van reeds aanwozig inaktief onzym bijv. door

additie van eon aktiovo groop of door vorming van multimeren.

In onkolo hogoro planton on schimmols kon m.b.v. dichthoidgradient-
contrifugatio aangotoond worden dat NaR—aktivititoit vooral gereguloord
wordt door induktio of roprossio van do novo onzym synthoso oE door
regulatio van do onzymafbraak, maar niet door aktivatio van reeds aan—
wozig NaR. Do halfwaardo tijd van NaR in afwozighoid van nitráät is kort
(1—24 uur). Hot NiR—enzym is onder dozo omstandighodon veol stabiolor.
(Filner 1966; Filnor e.a. 1969; Hewitt 1975; Coddington 1976).

Van nitraat is bokond, dat het in hogero planten zowel NaR als
NiR inducoort. In niot goinducoerde toostand blijkt ochtor moostal
nog eon lage constitutiovo NaR- on NiR-aktivitoit aanwozig (Boevers
on Hagema .n 1969) . Sommigo autours monen dat bij planten ovenals
bij schimmols niot N03 zêlf, maar N02 do waro inductor van
NaR on NiR is (Coddington 1976; Filnor o.a. 1969). Bij NaR-doficiënte
mutanten van Nicotiana on Arabidopsis, vindt echtor nog wél
inductio van NiR plaats door nitraat. Konnelijk is hiTvoor do
inductie goon omzotting van N03 in NO2 nodig (Mendol en
Muller 1979; Braaksma on Foonstra,in voorb.).

Opvallend in eon aanthlvan dozo NaR deficiënto mutanten is hot
hogo constitutieve NiR-nivo. Dit is mogolijk oon aanwijzing voor do
thoorio van autorogulatio van NaR zoals bij Nourospora on Aspor—
gillus ontwikkold is: NO3 zou alloon inducorond workon op NaR
on NIR in aanwozighoid van NaR; N03 on NaR samon zoudon zorgon voor do
omzotting van eon rogulatorgonprodukt in oon vorm die do nitraatassi—
milatie inducoort (Coddington 1976; Muller 1980)
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Repressie van NaR en NiR door NH4+ isbij hogere planten niet
algemeen (bij schimmels wel) .Daarentegen werken bepaalde amino—
zuren en caseinehydrolysaat (een mengsel van aminozuren) wél
remmend (Hewitt 1975) In tabakcultures lijkt het erop
dat caseinehydrolysaat de opname van nitraat in een "inducer
pool" remt, waardoor inductie van NaR en NiR terugloopt (Filner
1966; Heimer en Filner 1973).

De genetische achtergrond van de regulatie van de nitratassi—
milatie werd in Neurospora en Aspergillus het beste onderzocht.
Er word een regulatárgenprcdukt gepostuleerd, dat samen met
N03, NaR en NiR induceert. Een ander, door NH4+ geactiveerd
regulatorgenprodukt zou NaR en NiR remmen (Coddington 1976;
Cove 1976). Een dergelijke situatie kon in hogere planten niet
aangetoond worden, temeer omdat hier weinig duide]ijke regula-
tiemutanten bekend zijn.

1.3. PLANTENWEEFSEL EN CELCULTUUR

1.3.1 Callusinductie

Ièt.inculture brengen van plantenweefsel en —cellen, is een techniek
die—pas sinds het laatste decennium—een stormachtige ontwikke—
ling heeft doorgemaakt, toen het toepasbaar bleek bij ebj
vegetatieve vermeerderingen van planten, de plantenverdeling,
de produktie van natuurlijke plantenstoffen in do farmaceutische
industrie en bij het onderzoek in de molekulaire biologie.
Het is dan ookniet verwonderlijk dat op dit gebied de laatste
jaren vele overzichtswerken zijn verschenen (Pierik 1975 en 1977;
Street 1977; Barz e.a.1977; Sala e.a. 198OReinert + Bajaj 1977,

Dudits e.a. 1976)

Het principe van weefsel— en celcultures is, dat gedifferentieerde
cellen uit plantenweefsel, die en op hun functie afgestemde
morfologie en groei vertonen, kunnen dddifferentiren en een
soort tumorachtige, ongecontroleerde gaan vertonen, wanneer
plantendelen op een geschikt voedingsmedhim worden gelegd.
Dit zgri. callus ontstaat voor al aan wondvlakken, waar de cellen
direkt in kontakt staan met het voedingsmedium. Het wordt ver-
oorzaakt door do plantenhormoon samenstelling uto- het medium,
waardoor de hormonenbalans in hot weefsel, die verantwoordelijk
is voor do georganiseerde structuur van de plant, wordt verstoord.
Vooral bepaalde concentraties auxinen en cytokininen in het medium
kunnen callusvorming aan afgesneden plantenorganen induceren.
Ook is het moqelilk gebleken om ongedifferentieerde calluscel-
len uit to laten groeien tot georganiseerde structuren (spruit,
wortel) door do concentraties auxine en cytokinine in hot voe—
dinsmedium to veranderen. Hierdoor kan uitoindelijkeen volledige
plant ontstaan, die zijn oorsprong vindt in édn enkele gedif-

—7,--



ferentieerde cel. Het bovenstaande was voor molekulaire—biologen een
belangrijk bewijs voor de toti-potentie van plantencellen,d.w.z. dat
elke cel in principe de aanleg en de genetische informatie bezit
om een volledige plant te vormen (zie fig. 3).
Haploiden kunnen in vitro geinduceerd worden1 door pollen of antheren uit
te leggen op speciaal hiervoor samengestelde voedingsmedia. Na verloop
van tijd (soms enkele maanden) ontstaateen haplold callus, dat op
de zelfde manier als het hierboven genoemde callus kan worden ge—
regexerd. Deze methode bleek al bij vele plantensoorten succes—
vol (Zie Nitsche en Wenzel 1977)

1.3.2 Suspensies

Door callus in een vloeibaar medium te brengen en dat te laten
schudden (°2 voorziening) wordt een suspensie van losliggende
cellen en celaggregaten verkregen. Wil men mutanten induceren
en selekteren, gebruik makend van celcultures, dan is het wenselijk
dat de culture zoveel mogelijk uit losliggende cellen bestaat.
Enerzijds worden cellen beter bereikbaar vocrmutagentia en selektief
agens, anderzijds wordt hiermee voorkomen dat cellen .onderling een al
te grote invloed op elkaar hebben, waardoor na de seictie chimaere cel—
agregaten overblijven (d.w.z. celagregaten met naast mutante ook niet
mutante cellen). De moeilijkheid van enkel--ceii:uspensies is echter,
dat ze, evenals suspensies met een lage dichtheid, slecht groeien.
Cellen blijken elkaars nabijheid nodig te hebben, waarschijnlijk omdat
er stoff en worden uitgescheiden (bijv. groeihormonen, aminozuren),
die noodzakelijk zijn voor de groei.
In het verleden konden soms toch enkelceisuspensies aan de groei
gebracht worden door toevoeging van ongedefinieerde mengsels als
cocosnootmelk, door toevoeging van een goed groeiende culture
waaruit de cellen waren verwijderd of gedood, of door gebruik te maken
van "nurse cells" of "feeder agars" waarbij een goed groeiende sus—
pensie gescheiden wordt van de enkelcelsuspensie, maar zodanig dat er

uitwisseling van nutriënten plaatsvindt. In veel gevallen lukt het
echter niet om een suspensie van enkelcellen in leven te houden.
Enkelcelsuspensies kunnen verkregen worden vanuit suspensies met
agregaten, door te zeven en/of de agegaten "op te lossen" met celwand—
lytische enzymen (overzichten: Street 1977, Reinert en Baj 1977).

1 3 3 Chrornosoomafwijkingen

Een nadeel van cei.cultures is het veelvuldig optreden van chromosoom
afwijkingen . Vooral in oudere celcultures komen allerlei abnormali—
teiten voor; waarvan verdubbeling van het aantal chromosomen en
anei.loidie nog hetneest voorkomen. Vooral halpoide celcultures
zijn zeer instabiel (Straub 1977) . Voor het induceren van mutaties

is dit een vervelende eigenschap, omdat (zoals we al zagen

in 1.1) recessieve mutaties in haploide cellen direct
tot expressiekomen, maar in polyploide cellen pas als

deze mutaties homozygoot aanwezig zijn. Dit laatste be—

tekent dat op de \homologe chromosomen tegelijk dezelfcle

mutatie
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geinduceerd moet worden wil deze tot expressie komen en de kans
daarop neemt af, naarmate het ploidie nivo toeneemt. Een tweede
probleem van chromosoomafwijkingen is, dat cellen daardoor vaak
hun regeneratievermogen kunnenverliezen.
De preciese oorzaak van het vaak optreden van chromosoomafwijkingen
in celcultures is niet bekend. Wel is bekend dat auxinen in het
medium en speciaal 2,4— D sterk verdubbelená werken en daarmee
polyploldisering in de hand werken. (D'Amato 1977, Sunderland 1977, Kibler
en Neumann 1980).

Er zijn meerdere methoden om het p1odienivo van cellen te
meten:cytophotometrische bepaling van het DNA-gehalte in kernen
(hierbij dient rekening gehoudente worden met de verdubbeling
van het DNA tijdens de synthese—fase in de celcyclus); tellen
van chromosomen in de metafase; nadat planten geregenereerd zijn
kunnen ook chioroplasten in sluitcellen van huidmondjes geteld
worden (het aantal is meestal gekoppeld aan de ploUegraad van
de cel).

1.3.4 Mutagene behandeling en selektie van mutanten

Mutaties kunnen geinduceerd worden, door cellen te bestralen
(bijv. ' en röntgenstraling), of door ze in kontakt te brengen met
mutagene chemicaliën. Bestraling heeft het nadeel dat er rela-
tief veel structurele— en chromosoommutaties ontstaan, die voor
de cel vaak fatale gevolgen hebben. Van de chemische mutagentia,
worden vaak alkylerende verbindingen, zoals ethyl methaansulfanaat
(EMS) en N.-ethyl--N-nitrosourea (ENU), gebruikt.
Deze stoffenkunne-iee aJkyrenpaan de nucleinezuurbasen van het
DNA hechten, waardoor de structuur dusdanig veranderd, dat zo'n
base tijdens DNA-duplicatie niet meer paart met de normale
complementaire base, maar met een ander. In de meeste gevallen
zal dit leiden tot de codering van een foutief aminozuur (over—
zicht in Goodenough, 1978, hfdst. 6).

Celsuspensies zijn in het verleden een uitstekend instrument ge—
bleken, om in een kleine ruimte, zeer veel individuele cellen mu—
tageen te behandelen. De mutatiefrequentie is maximaal bij een dosis
mutagens, die weinig schadelijk effect op de vitaliteit van de
culture heeft. Bij een hogere concentratie zou de groei
van de cultures teveel geremd worden (Colijn e.a. 1979; Gleba en
Gleba 1979)

Selektie van mutanten vindt meestal plaats door de behandelende
suspensie uit te platen op selektieve media. Mutanten met een re—
sistentie tegen bijv. herbiciden of anthiotica kunnen geselekteerd warden
op platen met een voldoende hoeveelheid van de verbinding waar—
tegen d mutanten resistent zijn. In enkele gevallen is het ook
gelukt am, m.b.v. 5—bromodeoxyuridine (BUdR) , auxotrofe
mutanten te selekteren. Dit gebeurde door de behandelde suspensie
ult te platen op een minimaal medium in aanwezigheicl van BUdR. Wild-
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type cellen incorporeren flu het BUdR in het DNA tijdens de
DNA—duplicatie, de auxotrofe mutanten echter niet,
omdat ze niet kunnen delen op een minimaal medium. Door de
uitgeplaatte cellen daarna te bestralenworden de cellen met
BUdR selektief gedood, de cellen zonder BUdR (de auxotrofe
mutanten) ondervinden hiervan echter weinig schade (Maliga
1976, Widhoim 1977).

Een methode om chloraatresistente mutanten in haploide
celcultures van tabak te induceren en te selekteren werd
eerder beschreven door Muller en Grafe (1978). Zij ge—
bruikten ENU als mutagens. NU heeft het voordeel, dat
het vrij instabiel is en in waterig milieu uiteenvalt
(halfwaarde tijd bij pH 5,8 (de pH van het medium) is +
40 uur). Het hoeft dan later, i.t.t. vele andere muta—
gentiá, niet weggewassen te worden (minsky e.a. 1970;
info Veiligheidsinstituut).

N= 0

CE CE—N N' —4CH CH -(-N= N-OH+NCO)32 32

0

ENU (diazoethaan)

Na toevoegen van het ENTJ werden de suspensies nog 10
dagen doorgekweekt om de mutatie tot expressie te laten komen
en om de mutante cellen te laten uitgroeien tot kleine cel-
aggregaten. Het spreekt vanzelf, dat in deze fase de be—
handelde suspensies groeiden op een medium zonder NO3.

De selektie van de NaR-deficiénte mutanten vond plaats,
door uitteplaten, op voedingsmedia met chloraat (zie § 1.1).
Na enkele weken (5—10) werden de resistente kolonies overgezet
op verse chloraatmedia. Dit werd enkele malen herhaald, om er
zeker van te zijn, dat de mutatie stabiel was en om evt. in
een resistente kolonie overlevende wildtype cellen te doden.

Pas zeer recent bleek Muller (in press) in staat om
resistente kolonies te regenereren op een medium met NH4—
succinaat als N—bron. De geregenereerde planten waren nog
steeds chloraatresistent, maar varieerden nogal in karyotype:
er werden verschillende poiy— en aneuploiden gevonden.
Diploide planten konden zelfbestoven worden en de nakomelin—
gen bleken alien NaR—deficint. Daardoor kwam vast te staan,
dat het hier gaat om een stabiele, genetische overerfbare
mutatie.
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1.3.5. Protoplasten

Aan het induceren en selekterenvan mutanten in celsuspensies
kven versehillende prob1emi. . Zoals gezegd ( 1.3.2) is
het moeilijk om eakelcelsuspensies te kweken, meestal bestaat
een suspensie uit celaggregaten. Een tweede probleem is
de lange weg, via callus en suspens-ie, die een eel te
gaan heeft, voordat er een mutagene behandeling gegeven kan
worden. De gevolgen daarvan kunnen o.a. zijn: polyploidi—
sering van de cultures en mogelijk een afname van het vermogen
tot regeneratie ( 1.3.3).
Met het gebruik van protoplasten kunnen we dezeproblemen uit
de weg gaan. De lange weg van callus en suspensie omzeilen we,
door na isolatie van protoplasten uit buy. bladnateriaa1, H''
direkt een mutagene behandeling uit te voeren en de pr6€o-
plasten daarna uit te laten groeien tot cëLagregatenop
een selektjef medium. Daarmee zijn we eveneens zeker dat een
resistentekolonje afkomstig is van édn afzonderlijke eel.
De mutagene behandeling zou mogelijk zelfs al uitgevoerd kunnen
worden aan bladeren, voordat hieruit protoplasten worden
geisoleerd (Caboche + Muller 1980)

Protoplasten hebben nog een andere belangrijke toepassing:
we kunnen ze gebruiken om fusies tot stand te brengen
tussen cellen van verschillende oorsprong. Zo is het mogelijk
gebleken om normaal niet kruisbare plantensoorten door
protoplastenfusie toch te
Protoplastenfusie kan ook van nut zijn bij de karakterisering
van mutaties. Als voorbeeld kan dienen het experiment van
Glimeijus e.a (1978) ( 1.2.3), die met protoplastenfusie
lieten zien, dat NaR—apoenzym en cofactor mutanten van
tabak elkaar complementeren.

1.4 . Vraagstelling

Het doel van het in dit verslag beschreven onderzoek was, om
gebruikmakend van de methode van Muller en GRafe (1978) (zie
ook § 1.3.4), chloraatresistente mutanten in celcultures van
haploide en diploide tabak te induceren en te selekteren,
een begin te maken met de biochemische karakterisering van
deze mutanten en ze uiteindelijk te regenereren tot volledige
planten. Deze mutante cellijnen en planten kunnen in de toe—
komst door anderen gebruikt worden in bet onderzoek naar de
struktuur, werking en regulatie van de nitraaassimilatie.

Om dit doel te bereiken, werden de volgende zaken onderzocht:
1. media en optimale kweekomstandigheden van callus en

suspensie ( 3.1. en 3.2).
2. methode om celaggregaten te verkleinen i.v.m. induktie en

selektie van mutanten, door zeven van de suspensie: hoe klein
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Kunnen1 de aggregaten gemaakt worden zonder dat de groei
ernstig geremd wordt? ( 3.3.2).

3. optimale concentratie ENU voor inductie van mutanten; effect
op de vitaliteit van de cultures ( 3.3.3).

4. methode om chloraatresjsttemutanten te selekteren: door
uitplaten op selektieve media of door toevoegen van chloraat
aan de gezeefde suspensie?; voor selektie geschikte
concentratie chloraat ( 3.3.4)

5. geschikte uitplaattechniek. 5 3.3.1
6. rnethoden om NaR-aktiviteit in callus en suspensie te meten

(5 3.4).
7. media met een alternatieve N.—bron voor de regeneratie van

de mutanten; i.p.v. N03
mogelijke alternatieven: aminozuren, NH4 succinaat, I(NO2
(5 3.5).

Tot slot werd gestart met het ontwikkelen van methoden en
media voor het isoleren en egenereren van protoplasten als
alternatief uitgangsmateriaal om mutanten te isoleren (5 3.6).

Een overzicht van de mogelijke manipulaties met weefsel— en
celcultures is cieqeven in fig. 3.

prdøplastenj

'rotoolasten
rolatie Uitp1aten

1u
1ius regene—
ciuctie ratie

expressie van
mute tie
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fig. 3: mogelijke manipulaties met weefsel— en celcultures.
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2. MATERIAAL + METHODEN

2.1 Media: chernische samenstelling in mg/L

aminozuren, in mg/i.:

L—Glutamifle
L—Aspartic—aad
L—arginine
giycine

(3) succinaat wordt niet zoals de
andere componenten gesterili—
seerd door autoclaveren bij 15
atm. druk, maar door filtratie
door een 22/U filter.

PA .casAA MS N238

caseine hydr

NS +N —N -N +N —N +N -N -N -N -N -N +N +N -N

Nd 2940 2940 2940 1820 1450 1450 2190 2940

2000

.RN1 . RN2 •RN3 RN4 RN5 RN6 RN7 'e M183

2000 2000

aninozoren2 (+) (+)

NH4C1 . 800 1070

succinaalY> 1180 1650

KNO2 1700 050

2,4D> 1 1 1 1 1
1

IAA4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

(4)atine 0,05
0,05

kinetine4
(4)

gibberellinne

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

10 - 10 10 10 10 10 0,04

tlS:CHEMISCNE SrMNNSTELLING INMG/L(cje.ev koo)
(2

KNO

NH4NO3

Cad2. 21120

119804.71120

Fe804.71120

Na2-EDTh

NnSO4 . 4H20

113B03

K J.

Na2MOO4. 2820

1900 CuSO4.5H20

1650 Cod12.6H20

170 ZnSO4.702O

440 Giycine

370 Inositol

27.8 Nicotinezuur

37.3 Pyridoxine—HC1

22.3 — Thiamifle—HC1

6.2 Sucrose

0.83 .pH

0.25 -/½gar

876,6
133,1

174,2
75,1

0.025

0.025

10.6

2.0

100

0.5

0.5
0.1

20000

N.H. +N met KIlO3 en N}14N03

-N zonder KIlO3 en N114N03

8000

(ti) eeiAs 'ev .'cor eJovv.ik
5.8



2..2 Plantenmateriaal; callus en suspensies.

Uitganqsmateriaal voor de weefsel en celcultures waren allote—
traploide (kortweg diploide) Nicotiana tabacum afkomstig uit de
hortus in Haren en allodihaploide (haploide) N.tabacum op het
IVP in Wageningen verkregen via antherentcultuur. De planten werden
gekweekt in de kas op emmers met potgrond zonder aanvullende voeding.
Steriele diploide tabaksplanten werden verkregen door gesteriliseerd
zaad uit te leggen op een MS-voedingsbodem,of perlit met 22,5 ml
MS-oplossing in petrischalen,en op te kweken bij 25° C en continu
licht. Uitgangsmateriaal voor protoplastenisolatie waren planten
en celcultures van Solanum tuberosum (aardappel) kloon 80.007
(zie Kik, in voorb.).

Callus werd geinduceerd. door jong, gesteriliseerd blad, in stukjes
van 3—5 cm. te snijden en uit te leggen op den van de beschreven
vaste voedingsmedia (zie ook § 3.1) in kleine petrischalen
(3cm. 0). Blad van planten uilde kas en zaad werden gesteri—
liseerd door ze achtereenvolgens 1 mm. te schud.den met 96%
alcohol, lx wassen met steriel A.D., enige tijd schudden met
een verzadigde Ca—hypochlorietoplossing en enkele ml.'s 1%
S.D.S of een 1% Hgc.l—oplossing met S.D.S (zie 3.1) en ten_,
slotte 3x4 mm. wassen met steriel AD.

Het callus werd gekweekt in donker bij 25° C. Elke 3 weken werd
het oveet op een vers medium, na 1 keer overzetten, op
grote petrischalen (9 cm. qi). Bladresten werden als dat mogelijk
was bij de eerste of tweede keer overzetten verwijderd. De
petrischalen werden tegen uitdrogen beschermd door ze af te
sluiten met parafilm.

Suspensies werden gestart door snelgroeiend callus (± 10 dagen
na overzetten) van 1 a 2 platen, te enten ir 75 ml. vloeibaar
medium in een 250 ml. erlenmeyer en even stevig te schudden,
zodat het callus iets uit elkaar valt. Ze werden geincubeerd
op schudders met 120 omwentelingen/min. in donker bij 25° C.
Tijdens de eerste 1—2 weken werd elke paar clagen een kleine hoe-
veelbeid (5-10 ml.) medium toegevoegd om een snelle ontwikkeling
van de groei te krijgen zonder al te veel te verdunnen.
Later werd de suspensie lx per week ververst, door 25—75 ml. over
te brengen in een schone, steriele erlenmeyer van 250 ml. en dit
aan te vullen tot 100 ml. met vloeibaar medium. De hoeveelheid
overgeënte suspensie hing af vande dichtheid; van hele dichte
suspensies werd slechts 25 ml. overgeënt,van hele dunne 75 ml.
Daardoor werd.enalle suspensies opdezelfde dichtheid gebracht.

Alle hand.elingen met callus en suspensies werden steriel uitge—
voerd. in een laminaire flow bench. Glaswerk, afgesloten met wat—
tenprop en aluminiumfolie, werd gesteriliseerd in de oven,minimaal
4 uurbij 150° C; media in een autoclaaf 15 mm. bij 120° C.
Pincetten, spatels voor het zeven e.d. werden gesteriliseerd door
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door ze enige tijd in alcohol onder te dompelen en daarna te
verhitten in een vlam.

2.3. Mutanteninductie en selectie op chloraatresistentie

Callus of suspensies werden op eensterie]enylonzeef, zeefwijdte
670 /U, gebracht,dat met elastiekjes gespannen was over een
250 ml. maatbeker. Met eenspatel werden de celaggregaten voor—
zichting door de zeef gedrukt en enkele keren gespe1d met
vers medium. De gezeefde suspensie werd in porties van 20,25—
22,25 ml. overgebracht in 100 ml. erlenmeyers. Deze werden tot
22,5 ml. aangevuld met een 10 mM-ENU stockoplossing in AA-medium,
zodat deconcentratieENu in de suspensie 0,1—1,0 mM werd. (8 3.3.3)
De controle bevatte 22,5 ml. suspensie zonder ENU. De suspensies
werden na 10 dagen schudden (120 omw./min.) in een zuurkast (van—
wege hetvrijkomende diazoethaan) bij 22-24°C en normaal daglicht
van buitenaangevuld met 2,Sml., o-500 mM NaC1O3 oplossing in
AA-medium tot een uiteindelijke concentratie van 0-50mM chloraat.
Deze werden direkt, of na enkele dan doorgroeien ( 3.3.4) uit-
geplaat, door steeds 4 ml. te pipeteren op een vast AA—medium
met of zonder chloraat in een petrischaal van 9 cm. ç.
Afgesloten met parafilm werden deze schalen in donker bij 25°C
weggezet. Na 1 a 2 maanden werden kolonies van de selektieve
chloraat platen overgezet op vers medium en daarna om de 3 weken.

2.4 Regeneratie

Goed groeiend callus werd uitgelegd op een regeneratie medium
(RN1-1N6) in 100 ml. wijdhalserlenmeyers en doorgekweekt in een
klimaatkast met continu licht,25° C,en een gekoelde bodem (23° C),oCL-
Als het callus groen werd (+ 2-3 mnd.), werd bet overgezet op een
vers medium totdat spruiten verschenen (+ 1 mndj. Deze werden
uit elkaar genomen en afzonderlijk op een RN7 of RN8 medium over—
gezet om wortels te induceren. Wanneer het wortelstelsel goed
gegroeid was, werden de plantjes in potaarde verspeend en verder
opgekweekt in de kas ( 2.2).

2.5 Vitaliteitskleuring

Om dode en levende cellen van elkaar te onderscheden werd gebruik
gemaakt van de phenosaphraninekleuring, zoals beschreven door
Widhoim (1972). Een druppel celsuspensie werd daartoe op een ob-
jectglaasje gemengd met een druppel o,1% phenosaphranine-oplossing
in AA-medium en afgedekt met een dekglaasje. M.b.v. een lichtmikros-
koop werden na 10 minuten alle gekleurde (=dood) en niet—gekleurde
cellen geteld in c rciridom gekozen blikvelden. Per monster werden
200-500 cellen geteld. De kleur-ing berust op bet feit dat levende
cellen de kleurstof aktief buiten de cel weten te houden. Om te

—15—



voorkomen dat op den duur toch kleurstof naar binnen lekt in
levende cellen werd het preparaat binnen een half uur bekeken.

2.6 Bepaling van dichtheid, samenstelling en groei van
suspensies

De dichtheid van suspensies werd bepaald m.b.v. een telkamer. Onder
een lichtmikroskoop werden alle kolonies geteld in eon kamervan
0,9x103 ml. Losliggende cellen aismede kleine slechtuitziendè
kolonies, werden niet meegeteld. Per suspensie werden minimaal 2
monsters genomen en met elke monster 2 telkamers gevuld. In het
totaal werden per suspensie dus minimaal 4 tellingen uitgevoerd.

Bepaling van het gemiddeld aantal cellen per kolonie werd tegelijker-
tijd uitgevoerd &n dezelfde monsters. Ook nu werden losliggende
cellen en kloine sechtuitziende kolonies niet meegeteld.
In sommige govallen werd de groei in suspensies gometen door
monsters van 10 ml. in eon centrifugebuis met maatverdeling,
5 mm. te centrifugeren in een tafelcentrifuge bij volle snel—
heid, of door ze minimaal 15 mm. te latenuitzakken. Bet volume van
do pellet werd gebruikt als maat voor do dichtheid van de suspensie.

2.7 Nar-aktiviteitsbepaling in vivo

-incubatiemedia:
Jaworski (1971) 100 mM K—fosfaatbuffer pH 7.6 •Müller + 16,6 mM Na—

20 mM KNO3 Grafe (1976) fosfaathuffer,
5% (v/v) propanol pH 7,5

37,5 mM KNO3
2,5% (v/v) ethanol

Om een optimale Nar—aktiviteit to verkrijgen werden callusstukjes van 2—4
mm. 0 uitgelegd op eon vast M5—medium in kleine petrischalen (3 cm. 0)
en 7 dagen geincubeerd in eon klimaatkast met een dag/nachtritme
(dag: 25° C, 4.500 lux, 16 uur; nacht: 20° C, 8 uur) en 80% rol—
vochtigheid. Callus van één petrischaal word verzameld en gemengd.
Dit mengsel werd verdeeld in 3 porties van 75 of 100 mg. Elke portie
werd toegevoogd aan 1 ml. incubatiemedium en goed verdeold. Twoe buis—
jes werden 1 uur geincuboerd in donker bij 280 C in een waterbad, waarna
do reactie werd gostopt met 0,5 ml. 1% suiphanilamide in in' .HC1 en gekleurd
met 0,5 ml. 0,01 % naftyleon diamide (NED). Aan hot derdo huisje word
direkt suiphanilamide en NED toegevoegd: de blanco N02 bepaling. Do ont-
stane' kleur werd na 10—60 mm. gemoton in een vitratron bij 540 nm.,
met incubatiemedium + suiphanylamide + NED als blanco.
Do gevormdo heoveelheid N02 word berekend m.b.v. eon N02 ijklijn.
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2 8 IaR-aktiviteitsbepaling in vitro

extractiebuffer: 4,5 ml. 0,ln.tris—HC1. + 104n.EDTA (pH 7.6)
o,5 ml. 10cysteine.

zeactiemengsel : 5 ml. 100 mM K—fosfaathuffer, pH 7.6
5 ml. 40 mM KNO3
4 ml. AD

Het callusmateriaal of het op een Bfichnertrechter afgefiltrede en
gespoolde celsuspensiemateriaal werd afgewogen (100 mg.)7 irievroren
bij _200 C (mm. 1 uur) en vervolgens op verschillende maioren fijn—
gemaakt (zie 3.4) in 0,4 ml. extractiebuffer. Bet extract werd ver-
volgens 20 mm. gecentrifugeerd bij 18.000 rpm en 4° C.
De reactie werd gestart door 0,5 ml. NADH-oplossing (4mg/b ml. AD)
toe te voegen aan 0,1 ml. van het supernatant in 2,4 ml. reactie—
niengsel ibcede blanco-bepaling werd i.p.v. NADH AD bijgevoegd).
Na. 30 mm. bij 28° Cwerd do reaktie gestopt door hot reaktiemengsel te&dLo.
schuc5.den met aktive kool en af to filtreren. De govormde nitriet werd
gekleurd door aan 1 ml. filtraat, o,5 ml. 1% sulphanylamide en 0,5
mL. 0,01% NED toe te voegen. De rode kleur werd na 10-60 min.gemeten
in een vitratron bij 540 nm.

2.9. Protoplastonisolatlo uit celsuspensie en blad van Solanum
tuberosum

—enzymmedium: —protoplastenrogeneratiemedium:
2000mg. meicolase M238-medium met 8% manitol
25 mg. poctolyaso
1,25 ml. 20 mM CaCl2—opl. in AD
5 mM MES

500 mM MgSO4.7H20
in 20 ml. AD

Celsuspensieswerden geoogst door filtratie op Whatman G/F-filter op een
Büchnertrochter en enkele malen gospoeld met AD.Jongblad word gesteri—
liseerd (zie 2.2) en in zeer fijne stukjes gesneden, 3 g. blad
of callus werd toegevoegd aan 20 ml. enzymmedium en geincueerd in
donker bij 25° C: blad 1 nacht, callus 3 uur. Dit mengsel word 20 mm.
gecentrifugeerd in een MSE tafelcentrifuge bij 2000g. De nu drijvende
protoplasten werden met eon speciale brede injectienaald opgenomen en
met een gedeelte van de enzymoplossing overgebracht in eon smallere
buis. Deze word 7 mm. gecentrifugeerd bij 2.000g. De toplaag werd
in eenzelfde hoeveelheid 1,0 M MgSO4 opgenomen (± 1-2 ml.), waarop
oen C,5M MgSO4—oplossing word gebracht, zonder dat do twee lagen mong-
den. Do protoplasten werden vervolgens door de 0,5 M MgSO4—oplossing
heengodraaid door 15 mi centrifugeren bij 2.000g. De toplaag werd
flu geresuspendeerd in 20 ml. regeneratiemedium en geteld m.b.v.
eon telkamer ( 2.6). Na verdunnen tot de gewenste concontratie
werden do protoplasten uitgeplaat in petrischalen (zie vorder 3.6).
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3. RESULTATEN

3.1.Callusinduct±e en groei (foto's i)

sterilisatie

Callusinductie vond plaats aan vooraf gesteriliseerde jonge
blaadjes of aan blad van steriel gekweekte planten. De steri—
lisatiemethode moest dusdanig zijn, dat hij alle micro-organismen
doodt, maar niet do callusvorming nadelig beinvloedt. Daarnaast
moest hot geinduceerde callus zaclit zijn, om het makkeujk in
suspensie te kunnen brengen. De volgenmethoden werden uitgetest:
1. bet vooraf behandelen met 96% alcohol: dit beef t weinig positief

effect op de steriliteit van de bladstukjes; het callus is echter
over het algemeen zachter, groeit jets beter en bladresten zijn
makkelijker van het callus to scheiden na enkele weken groei.

2. sterilisatie met HgC1 of Ca-hypochioriet (4 minj: sterilisatie
met 0,1% HgC1 + SDS, gaf beteipresultaten, dan sterilisatie met
eon verzadigd Ca-hypchlorietopl. + SDS: wanneer hot goed. wegge—
spoeld wordt met steriel A.D. heeft het ook geen ñadelige effect
op do callusinductie.

3. korte of langere tijd steriliseren met 0.1% HgC1. + SDS ( 3 tot
10 minuten): zelfs na 10 mm. was nog geen nadelige invloed op
de callusgroei te Zion. Van 100 petrischalen die in dit experi-
ment werden gebruikt, was er na 1 maand nog geen enkele schaal
geinfecteerd, en alle vorniden goed groejend callus.

tEh2l 1 i:-iv1oe r"n stcri1isiti etho:e en eiu op groei, con—flt2 cn in:ect:Lcs vn einauccerd c1ius;(1). nt:1 ±nP cterdc- r1aten/tot:1 antc.1 1aten
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-media

Bij de keuze van het optimale medium voor callusinductie en
vermeerdering,werd gelet op groeisnelheid izachtheid van het
callus. Naast media met een normale inorganische stikstofbron
(N03 en NH4+) waren i.v.m. de selektie van chloraatresjstente
cellen ook media met een alternatieve N-bron nodig. In eerste
instantie werdaide media, die Muller (1978) gebruikte, uitgepro—
beerd: A met N03 en NH4+ en casAA mt caseinehydrolys
Beide media geven een goede callusinductie en snelle groei.
Op casAA traden echter vaa k contaminaties op (zie 3.2).
Daarom werd casAA vervangen door een minder rijk AA—medium, met
vier aminozuren als N—bron. Bet A—medium werd vervangen door
MS, eveneens met NH4+ en NO3—. Op dit medium werd een zachter
callus verkregen, dat iets sneller groeide danAhet A—medium.
De groei was ook beter dan op AA.
Callus werd elke 3 weken op een vers medium overgezet. Er ontstonden
geen problemen wanneer het callus naar een ander medium werd
overgezet.

-opslag

Om veel werk te besparen, is uitgeprobeerd of het callus voor
langere tijd bij 4°C kan worden opgeslagen. Gebleken is dat na
1 maand bij 4°C het callus, op een vers medium overgezet, weer
normaal verder groeit. Huizing (pers.comm.) houdt op deze
manier callus van smeerwortel een ½ jaar goed, zet het over'n
als het callus aangeslagen is, brengt hij het weer bij 4°C.

—4 Conclusie:
Bladsterilisatie heeft de beste resultaten door tot 10 mm. te
steriliseren met 0,1% HgC1. + SDS, na vooraf 1 mm. te schudden
met 96% alcohol. Callusinduktie op M5 en AA-medium geven beide
goede resultaten.



3.2. Suspensies

-Media

Van alle beschreven media ( 2.1) bleek het M5-medium voor zowel
haploide als diploide suspensies het meest geschikt. Wanneer de
suspensies in een 1:1 (medium:suspensie) ververst werden,dan was na
7 dagen de suspensie geheel dichtgegroeid (het was dan net waterige
appelmoes). Van de media zonder nitraat en ammonia, bleek vooral
het AA—medium geschikt, aihoewel op dit medium de suspensies minder snel
groeiden als op M5 en over het algemeen ook veel grotere en harde
aggregaten bevatten (dus minder geschikt om te zeven). De meeeste
cellijnen werden daarom aangehouden op M5—medium of—wanneer ze
nodig waren voor mutagene behandelingen en andere experimenten
waarbijcellen moeten groeien op een medium zonder N03/NH4+ —
op een AA—medium. Opvallend is dat cellen groeiend op AA een andere
morfologie vertonen dan op een M5—medium: over het algemeen zijn de
cellen groter en langgerekter (foto's 3t/m 7).
Dit zou wel eens samen kunnQ-lhangen met een lagere meristematische
aktiviteit van de celaggregaten (Kibler en Neumann, 1980; Yeoman en
Street 1977).

-verschil haplode en diploide suspensie

Wat groeisnelheid betreft,overtrof de diploide suspensie altijd
de haploide. DeciLploide suspensie is fijner verdeeld en bevat did-it
opeen gepakte celklompjes met kleine cellen (grote delingsaktiviteit?
Street 1977). Daarentegen vormt de haploide suspensie een veel grovere
suspensie met daarin over het algemeen lossere kolonies met grote soms
zeer onregelmatige cellen (lage delingsaktiviteit?) (foto's 3,4,5,6 en 7).
Ook de vitaliteit,bepaald met een phenosaphraninekleuring, van beide
cultures verschilde nogal: in diploide cultures waren ± 75% van de
cellen levend, in de haploide cultures slechts 40—50% (zie 3.3.4,
tàbel 5).

—variatie

Opvallend is, dat suspensies met dezelfde herkomst, na verloop van tijd
geweldig gaan verschillen in o.a. kleur en samenstelling. Als voorbeeld
hiervan kan de haploide lijn 1q dienen (foto's 3 en 4): de normale
morfologie was als in foto3jneen tweede schudculture bleek de sus—
pensie echter zwart geworden, en de celaggregaten bleken zeer kleine
dicht op een gepakte cellen te bevatten. Deze culture groeide sneller
dan de culture met de normale morfologie.
Vanwege deze variatie wnshet van belang om meerdere lijnen aan te houden
en deze lijnen steeds te testen op bijv. uitplaatefficiêntie, voordat
met experimenten begonnen werd.

-verversen van de cultures

De cultures werdenelke week ververst met een nieuw medium. De beste
resultaten werden bereikt, wanneer de verhouding vers medium: oude
suspensie niet te groot was. Dan werd nl. het risiko groter dat de
suspensie niet aansloeg of gecontamineerd raakte.
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In praktijk werd do dichtheid van een oude suspensie op het oog
beoordeeld en afhankelijk hiervan gemengd met nieuw medium in een
verhouding 1:1 tot 1:2. Bet overstappen op een ander medium gebeurde
geleidelijk in een aantal stappen. Wanneer cUt in édn keer gebeurde
door do cellen te laten uitzakken en het oude medium geheel door
nieuw te vervangen, trad vaak groeiremmixgen contaminatie op.

—contaminaties

Naast booordeling op groei-en uitplaatefficièntie moesten cultu-
res ook steedsbeoorc3eeldwordon op het voorkomen van schimmels,
gisten en bacteriën. Dit omdat op het oog gezond uitziende cultures
van de ene op de andere dag volledig overwoekerd konden zijndoor mikro—
organismen, of pas na uitplaten last kregen van contaminaties.

Bet beoordelen op mikro—organismen bleek in het begin niet zo makkelijk,
omdat geen enkole culture geheel schoon was: kennelijk was het met
de gebruikte sterilisatjemethoden niet mogelijk om bet bladmateriaa],
waarvan het callus afkomstig was,te storiliseren,eri werden bij
elke keer overzetten of verversen ook mikro—organismen meegenomen,
Met enige ervaring was het op den duur echter mogelijk om kwaad—
aardige van niet—kwaadaardige contaminaties te onderscheiden: hele
kleine bolvormige snelbewegende bacterin werden altijd wel aangetroffen,
maarhiervan werd geen last ondervonden;grotere vooral staafvormige bacte—
riën gisten en hyphendraden overwoekorden bijna altijd de
planten-ceigroel. Daarnaast bleken reuk en troebeling van ck
suspensie goede indicators voor het aanwezi zijn van contaminaties.

Een betere methode om kwaadaardige contaminaties te ontdekken, was het
testen vaigezeefde suspensies op agarmedium met chloraat. Daartoe werden
do suspensies door ezeef van 21O/U en later 670/U (zie 3.3.2)
gezeefdenuitgeplaat op petrischalen met AA2-medium. Gezonde cultures
blevoihelder7gecontamineec3e cultures waren reeds na mm 2 dagen te
herkennen door een troebeling. Het uittesten van de suspensies door
enkele druppels in 25 ml. zoer rijk tryp-yeast medium te brengen
bleek niet te voldoen.

De oorzaak van het optreden van contaminaties is nog steeds niet
helemaal duidelijk. Gedeeltelijk zullen ze ontstaan bij hot overenten
(glaswerk nietsteriel, handelingen die niet steriel uitgevoerd worden).
Er zijn echter aanwijzingen dat de micro—organismen of sporen nog af—
komstig zijn uit het blad, maar in het callus of. in do suspensie niet
"aanslaan", omdat de cohen bepaalde stoffen uitscheiden in hot milieu
(bijv. antThiotica) of omdat de samenstehhing van hot medium niet
gunstig is. Wanneer flu hot milieu van do cehlen veranderd, doordat do
collen slecht groeien of doordat ze zelfs dood zijn gegaan (bokend
is dat zo dan ook bopaalde stoffen uitscheiden), dan zou dat wel eons do
aanleiding kunnon zijn voor een explosieve groei van die micro—organismen.
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Waarnemingen die deze theorie ondersteunen.zijn:
—in suspensies waren altijd wel enkele bacterin en mogelijk
sporen (bolletjes) aanwezig.

—eenmaal werden bijna alle suspensies troebel, nadat de
vitamines in het medium vergeten waren.
—zeven van suspensies, waardoor egedeeltevan de cellen doodging,
leidde vaak tot contamjnatjes.

—het volledig wegwassen van het oude milieu van een suspensie en
het vervangen door vers medium had vaak contaminaties tot gevolg.
Tegelijkertijd was dan de groei van de cellen geremd.

— Conclusies:
Zowel haploide als diploide suspensies groeien het best op Ms-medium,
van de media zonder N03/NH4+ is AA het meest geschikt. Haploide
suspensies groeien slechter dandiploide suspensies. Om contaminaties
te voorkomen moet gezorgd worden dat de suspensies steeds in een
optimale conditie zijn, dan krijgen evt. aanwezig mikro—organismen
de minste kans.

3.3 Inductie en selektie van chloraatresistente cellijnen

3.3.1 Uitplaattechnieken

In het hier beschreven experiment werd onderzocht:
1. welke vaste voedingsmedia het beste zijn om op uitteplaten uit-

gaande van suspensies gegroeid op M5 (+ N03/NH4) en N183 (zonder
N03 /NH4).

2. welke methode de beste resultaten geeft: de suspensie met of
zonder topagar uitplaten op de vaste voedingsbodem.

3. 15 of 10 ml. uitplaten.

Voordit onderzoek werden een M5 en een M183 suspensie (beiden
2 mnd. oud en afkomstig van 5 maanden oud callus van diploide tabak)
gezeefd door een zeef met een maaswijdte van 210/u en enkeleiceren nage—
spoeld met een geringe hoeveelheid vers medium (op 200 ml. suspensie
totaal 50 ml.). Een gedeelte werd direkt uitgeplaat volgens het schema
in tabel 2a een ander gedeelte werd al dan niet gemengd met bij 42° C
gereedstaande topagar (0,33% agar in medium) en vervolgens uitgeplaat
(tabel 2b). Vddr het zeven was de dichtheid van de suspensies + 50.000
kolonies/mi. met aggregaten tot + 50 cel1enna het zeven lag de dicht—
heid tussen 10.000 en 20.000 kolonies/mi. met aggregaten van maximaal
10—15 cellen (zie foto 8).
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Tabel 2a: beoordeling van uitplating van gezeefde M5 en Ml83—suspensies
op 4 verschillende media

Medium
1

Beoordeling van platen, 6 weken na uitplaten (qemiddelde van
• •10pc4-e,)

plate - -

suspens M5 M183 A casAA

+++ ++
5 platen
volge-
groeid
5 platen
met open

___________

plekken
++ + + +++
6 platen volge— 5 platen volge— meeste 7 platen vol—

M183
gegroeid
4 platen met
open plekken

groeid
4 met
1 niet

open plek-
aangesla-

platen met
open plek-
ken

gegroeid
3 met open
plekken

gen

—= geen tot bijna geen groei

__________

+= redelijke groei, vaak

_____________ ____________ ___________

open plekken

___________

++= snel gegroeid.

____________

+++= zeer snel gegroeicl

____________ ____ _____

+= matige groei

Uit de resultaten blijkt dat beide suspensies (M5 en M183) in het geheel
genomen vergelijkbare uitplaatefficiënties hebben. Van de geteste platen
gaven M en casAA de beste resultaten (snelle tot zeer snelle groei),
vooral wanneer M5—suspensie op M5 en M183—suspensie op casAA werden uit—
geplaat. Wanneer deze suspensies werden uitgeplaat op een medium
met een andere stikstofbron dan in bet medium van de suspensie aan—
wezig was, waren de resultaten duidelijk minder. (zie ook foto 9)

Uit tabel 2b en foto 6 blijkt dat uitplaten van 5-10 ml. suspensie zônder
topagar de beste resultaten geeft. Het feit dat met topagar nauwelijks
groei optrad, zou verklaard kunnen worden door aan te nemen, dat met het
verdunnen van de celsuspensies in de topagar, de dichtheid beneden een
kritische waarde komt, te meer omdat in een verhouding 4 suspensie — 1

topagar nog wel enige groei optreedt. Dit zou getest kunnen worden door
dit experiment nogmaals uit te voeren, maar dan er voor zorgend dat
de dichtheid van de suspensie steeds gelijk blijft. Uitplaten van 1 ml.
suspensie bleek niet voldoende om groei te krijgen. Dit kan veroorzaakt zijn
door het feit dat er te weinig cellen op de plaat aanwezig zijn, of door-
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M5
alle platen ge—
heel dicht ge-
gegroeid

slechts op 2
weinig, bruin
callus

++
7 platen
volgegroeid
3 niet aan—
aangeslagen

Tabel 2b: beoordeling van uitplating van gezeefde M5
met en zonder iopagar op A—medium

.suspensie

0 : 10

0: 5

0: 1

9: 1

4: 1

Verhouding
agar:suspensi

aantal ml.
uitgeplaat

beoordelli
(5 platen)

1: 4

10

5

1

10

5

+++
++

5 1-



experiment om uitplaat—

methoden en —media te

testen (zie tekst) :een

diploide suspensie

werd vooraf gezeefd

(maaswijdte 210 /U)

(8, vergr. x) en

hiervan werd 1-10 ml.

op een voedingsmedium

gebracht; na 8 weken

werden hiervan foto's

genornen (9 en 10)



invloed van de dichtheid (in kolonies/mi) van een gezeefde (670 /U) haploide

suspensie op de groei na uitplaten (4 weken groei)



dat cellen en kolonies te snel droogvallen (bij uitplaten van
1 ml. blijkt al na enkele dagen de vloeistof geheel in dé agar
getrokken is; bij het uitplaten van grotere hoeveelheden gebeurt
dat pas wanneer de kolonies al met het blote oog zichtbaar zijn;
foto 10)

—dichtheid

Een haploide suspensie, gekweekt op AA—medium, werd gezeefd door
een 670/U zeef en vervolgens op een dichtheid van 18.000—180 kolonies/
ml. gebracht. Van deze verdunde suspensies werd steeds 4 ml. uitgeplaat.
Na 6 weken zagen de platen eruit zoals op foto 11 te zien is: bij 4.500
kol./ml. is de groei sterk geremd, (+ 30 kolonies) bij 900 resp.
180 kol./ml. is er totaal geen groei meer. Om voldoende hoge uit-
plaatefficinties te behalen zullen in ieder geval meer dan 4.500
cellen/ml. uitgeplaat moeten worden.

— Coriclusie:
in vervolgexperimenten en bij de uiteindelijke selektie van mutanten,
a1 uitgeplaat worden, door 5 ml. suspensie op een M5 of-wanneer
er mutanten op moeten groeien-een casAA—medium te brengen. Als
uitgangsmateriaal voor uitplatingen kandanhet beste een suspensie
dienen, die gegroeid is op een medium met dezelfde stikstofbron.
De dichtheid van een gezeefde suspensie moet voldoende hoog zijn;
gekozen is voor een dichtheid van 10.000—20.000 kolonies/ml.

332 Zeven

De bedoeling van bet seven is, dat ereenhomogene suspensie verkregen
worcit met zo klein mogelijke celaggregaten, die geschikt is om een mu—
tagene behandeling te geven ( 1.3.1).
Het medium vandeze suspensie moet i.p.v. N03/NH4+ een alternatieve
stikstofbron bevatten om mutante cellen die geen nitraat kunnen assimileren
te laten groeien.

Als uitgangsmateriaal voor het zeven kunnen dus gebruikt worden: callus
of suspensies op een M5—medium (met N03/NH4+), waarvan het medium na
bet zeven vervangen wordt door AA of casAA (zonder N03_/NH4+),
ofwel callus of suspensies die reedsóp een AA, casAA—medium groeien.
Voordeel van callus en suspensies op N5—medium is dat celaggregaten zachter
zijn en dus makkelijker door een zeef te persen zijn. Voordeel van callus
boven suspensie is, dat het kweken van callus minder tijd vergt en
minder risico van contaminatie met zich meebrengt.
Tevens is het makkelijker om een M5—callus te suspenderen in emedium
zonder NO, dan om van een gezeefde M5—suspensie het medium te vervangen
de groei stopt dan vaak, zie 3.2.: "verversen").

Om te testen wat het beste uitgangsmateriaal en het geschikste medium
is en om te zien hoe fijn we kunnen zeven, zonder de vitaliteit van de
cellen ernstig aan te tasten, werden een aantal experimenten uitgevoerd
met callus of suspensie van haploide tabak. In proef Cl werd M5—callus
gezeefd en gesuspendeerd in M5, casAA resp. AA—medium op een dichtheid
van + 20.000 cellen/mi. gebracht envervolgens op hetzelfde
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medium direkt en na 5 dagen uitgeplaat (steeds 4platen) In
proef C2 en C4 werden M5, casAA en AA—suspensjes gezeefd, verdund
met hetzelfde medium tot + 20.000 kol./ml. en tenslotte direkt
en in proef c2 ook na 7 dagen uitgeplaat (tabel3; foto's12,13,14).
Het callus en de suspensjes werdgezeefd in een fase dat ze snel
groeiden (callus + 1 week na overzetten, suspensies enkele dagen
na verversen). Beiden waren afkomstig van blad, dat 3½ maand eerder
was uitgelegd. De suspensies waren 2 maanden oud.

Op de uiteindelijke uitplaateffjcjëntje maakt het weinig uit of de
suspensies na 5 of 7 dagen zijn uitgeplaat. Wat opvalt bij
de uitplatingen is, dator seven bij een zeefwijdte van 210/ti
de groei ernstig geremdv(31,B,c) en veelvulcdig contaminatjes optreden
(3A). Waarschijnljjk is de beschadiging van de cellen tijdens het
zeven hiervan de oorzaak; dit blijkt ult foto's 15,16,17,18 waar
duidelijk verwrongen cellen te zien zijn na seven door 210/LI_zeven
erger dan na zeven bij 800/U (foto's 19,20). Diploide celcultures
ondervjnden minder schade van het zeven (foto 21) engroeien zelfs
na seven bij 21O/U flog goed door ( 3.3.1). Mogelijk hebben
deze cellen een steviger celwand. Nadeel van wijdere seven is de
qrooi-.te van de celagregaten. Bij haploide cultures gaan door een 21o/u
zeef aggregaten tot 30 cellen, door een 800/U zeef tot 100, door een
1100/U zelfs aggregaten van enkele honderden cellen. Hierbij moet
worden aangetekend, dat het celvolume van culture,,kan verschillen.
De getallen geven dus meer een globale indruk.

De groei van gezeefd callus, vooral wanneer het gesuspendeerd wordt
in IA of caslA—medjum is zeer slecht vergeleken met de groei van
gezeefde suspensies. Of dit te wijten is aanealgrotere beschadjgjng
van cellen uit een callus ,is niet onderzocht. Een andere verkiaring
zou kunnen zijn dat het callus niet buiten zijn :agar-niediimkan,
dmdatdaarinUitsdhejjflg5proaukten van de celleri aanwezig zijn,
die wel eens noodzakelijk kunnen zijn voor de groei (zie ook 3 3 2)
Suspensies daarentegen behouden hun oude milieu wanneer ze gezeefd
worden. Deze theorie wordt ondersteund door de eerder opgedane er—
varing, dat wanneer we na het zeven van een suspensie het medium
wegwassen (door centrifugeren of laten uitzakken van de cellen) en
resuspenderen in een geheel nieuw medium,de suspensie niet of nauwelijks
meer groeit.
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T3.bel 3: groel van gezeefd callus (A) en gezeefde suspensies (B en C)
na uitplating op een vast voedingsmedium; beoordeeld 3-5
weken na uitplaten. Zie ook foto's.

Callus M-5 (pr. Cl):

Zeefwijdte suspendering Uitplatingen
5dichtheid etc. medium medium groei infecties

210 ,A1 20.0001 M5 M5 +
112. AA AA - 4/4
20—30 casAA casAA — 4/4
+0,75

800 /t 20.0001 M5 MS
+ 0/425 AA AA
±- 2/4S0—100

+ 1,S

1.= aantal kolonies per ml.

2= gemiddeld aantal cellen per kolonie.
3.= aantal cellen van de grootste kolonies.
4F verhouding losse cellen:kolonjes.
S.= verhouding geinfecteerde platen:totaal aantal platen.

B. Suspensie (pr. C2):

Medium Zeefwijdte mlkroskopisch uitplatingen
Suspensie medium groei
AA 210 /'' zeer verwrongen AA +

cellen, veel troep
1100 /' te grof? soms AA +++

enkele honderden
cellen/kol.

casAA 210 1u casAA +
casAA 1100 /U casAA +++

C. Suspensie (pr. C4):

Medium zeefwijdte uitplatingen
suspensie medium groei

MS 210 /u MS +
MS 800/ MS ++
MS ongezeefd MS +++
AA 210/U AA -

A 800 /U

—Conclusie: -

Bet bestehaploide uitgangsmateriaai om te zeven is een AA—suspensie. Deze
gezeefde suspensle behoeft alleen maar lets verdund te worden tot de
gewenste dichtheid van + 20.000 kol./ml. en geeft dan goede uitplaat-
resultaten.

MS—suspensies zijn ongeschikt, omdat na wegwassen van het oude medium en
en resuspenderen in een geheel vers medium de cellen moeilijk verder
groeien. Ook callus is waarschijnlijk om dezelfde reden ongeschikt om te
zeven. Ca5AA—suspensies tenslotte zijn minder geschikt vanwege het vaak
optreden van contaminaties. De zeefdiameter moet groter zijn dan 210 /U,
maar 800 en 1100 / lijkt wel erg grof. In volgende experimenten zullen
zeven met een zeefwijdte van 670 gebruikt worden.
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diploide cellen direkt na zeven bij 210 1-' (21)

(vergr. bx)



3.3.3 Chloraatbehandeling

Het selekteren van chloraatresistente cellen, dient te
gebeuren bij chloraatconcentraties,dje voornormale wildtype
cellen lethaal zijn. Om uit te vinden hoe hoog die concen—
tratie is voor haploide en diploide cellen werden de hieronder
beschreven experimenten üitgevoerd.

Er werden twee methoden uitgeprobeerd: chloraathehandeling in
de gezeefde suspensie en de daaropvolgende uitplating op niet—
selektjef AA—medium zonder chloraat, of chloraatbehandeling
op de plaat d.w.z. het uitplaten van de gezeefde suspensie op
een selektiefmedjum met chloraat. De laatste methode wordt
vaak toegepast bij het selekteren van resistente bacte—
riën of plantencellen. Door de lange groeiperiode op chloraat
(5-10 weken), zouden echter ook mutante cellen vergiftigd kun-
nen worden. Door chloraatbehandeling in de suspensie kan deze
periode misschien verkort worden.

Alle suspensies werden vooraf gezeefd door een 670 /' zeef en
nagespoeld met vers medium. Na een periode van 10 dagen, werd
de dichtheid van de suspensie gecontroleerd en zonodig ver—
dund tot + 10.000 kol./ml. Aan 22,5 ml. van deze suspensie
werd 2,5 ml. AA—medium met chloraat toegevoegd, waardoor de
suspensie op de gewenste chloraatconcentratie kwam. Vervolgens
werd een gedeelte direkt uitgeplaat op een medium met dezelfde
concentratie chloraat, een ander gedeelte groeide nog 4 resp.
10 dagen verder en werd, al dan niet na wegwassen van het
chloraatmedium, uitgeplaat op een medium zonder chloraat.
Het wassen geschiedde door de suspensie te laten uitzakken
(15 mm.) het supernat ant af te gieten en de cellen te resus-
penderen in vers medium. Dit werd 2x herhaald. Daar het wassen
van een suspensie nade1ieffec-ten kan hebben op de groei, werd
eengedeelte van de suspensies niet gewassen. De hoeveelheid
chloraat in deze suspensies zou waarschijnlijk na uitplaten
toch in de agarplaat diffunderen, waardoor de concentratie
+ 8x zou worden verdund (4 ml. suspensie op + 30 ml. agar medium).
De resultaten van de uitplatingen zijn te zien in tabel 4 A,B, en C
fig. 4 en foto's 22 t'm 26.
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Tabel 4 A,B,C

n.d.= niet bepaald.

—Herkomst suspensie haploied:
proef F1 1r= 2 mnd. callus

3 mnd. susp.
1q= idem

14 + 16= 5 mnd.

2 mnd.
2 mnd.

3 mnd.

proef K 1r= 2 mnd. callus
6 mnd. susp.

callus
susp.

callus (uitplating)
suspensie

- suspensie dichtheid van
nr. medium gezeefde susp.

14+16 10.000 j

______________

groei van gezeefde suspensiesna uitplaten op een
medium met verschillende concentraties chloraat (A—B)
of na chloraatbehandeling in de suspensie en uitplating
op medium zonder chloraat (C).
1. dichtheid in kolonies/ml.

7

2. beoordeling van de platen tussen 10 en 0, 1
(gemiddelde van 4 platen). iplaten 2

3. beoordeling van de platen tussen +++= zeer goed mnd. ou
-= geen groei; ++= goed; (gemidd. van 4platen.).J

4. volume cellen dat in 15 mm. uitzakt in 10 ml. suspensie.
5. phenosaphr. kleuring; % levende cellen.
6. de getallen geven het gemiddeld aantal kolonies

per plaat ( 4 platen geteld), 6 weken na de uitpla-
ting.

A. diploied(4-O&S_2,2&24)
suspensie
nr. medium

-iiitplating

dichth suspensie1 medium
-beoordeling platen2

10mM 20mM 30-50mM totaal
ig MS
14+16 AA
14+16 A1\
1q MS

10.000 AA
" MS

" AA
" M5

8 7 6 21

9 5 4,5 18,5

6,5 4,5 1 12

6 4 0 10

-Herkomst suspensies diploied:
1q=5 mnd. callus

7 mnd. susp.

B. haploied(+O&0'$
— suspensie

proefnr. medium
-uitplating

dichth.susp 1

—beoordeling platen3
medium 0mM 2, 5mM 5mM 10mM 20mM 50mM

F1-Zl/11) AA 10.000 AA ++ n.d n.d —=

1r

F1-(21/11) MS 10.000 AA +++ n.d n.d -
1q

K-(25/2) AA 18.000 AA >10006 500 46 31 n.d 12
1r

C. diploied

aantal
chior.

dagen .

in susp.

—Beoordeling'
0mM

3
na uitplaten

30—100mM

. uitgezakt
030mM 50mM

4
volume
100mM 0mM

kleuring
30—50

0
4

10

+++
+++
+++

—

—

—

n.cl n.d
n.d n.d
4,3 3,0

n.d
n.d
2,8

n.d
n.d
2,6

n.d
n.d
72%

n.d
n.d
0%



Het effect van chloraat op de groei Van dlolde celcultures is
reeds merkbaar bij 10mM. Naarmate de concentratje chloraat hoger wordt,
wordt de groei minder en stopt geheel bij concentraties tussen 30 en
50 mM (tabel L4A, foto 23). Wanneer do beoordellng van alle
chloraat—platen (na 2maanden) wordt opgeteld, dan blijkt dat voor-
al de suspensies die uitgeplaat zijn op hetzelfde medium, als waarjn
ze vódr het uitplatgroejden, het gevoeligst zljn voor chloraat:
do groei stopt dan al tussen 20 en 30 mM chloraat. Dit wordt mis-
schien veroorzaakt, doordat deze suspensjes op het medium, dat
ze gewend zijn, metabolisch het meest aktief zijn en dus snoller
chloraat opnemen. Na 4 maanaen is bet uiteindelijke effect vn
de chloraat minder erg (foto 24): mogelijk omdat door voort-
durende opnam? doo do cellen, do chloraatconcentratje sterk
gedaald is. ' 1

De voor de mutagene behandoling belangrijke combinatie: AA—suspensje
op selektieve ZA—platen uitgeplaat, Is nog eons afzonderlijk afge—
beold op foto 22. De grooistopt hier reeds tussen 20 en 30 mM

Haplofde suspensles zijn gevoeliger dan diploide suspensieg.
In een eerste experiment bleok de groei al beneden 10mM to stop—
pen (tabel 2B, foto 25). Eon vervoig experiment, waarbij do
dIchtheid van do susponsie lets hoger lag, llotzien dat dit on-
geveer do kritieke concentratie was, waarboven nauwelijks
groei optrad (zie ook fig. 4, foto 26). Uit de figuur blijkt
dat hot effect van chloraat hot sneist toeneemt tussen 0 en 10mM
daarna neemt hot nog maar langzaam toe. Hierop zal in hoofdstuk 4
nog nader lngegaan worden.

fig.4: invloed van chloraat op do groel van ultgeplaatte haploide
celsuspensie van tabak; gemiddeld aantal van 4 platen.

gem. aantal
kolonies per plaat

boo

\
\

boo

's k ib " chloraatconcentratie
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effect van chloraatin het medium op de groei van een uitgeplaatte diploide

suspensie afkomstig uit AA-medium (na S weken).
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effect van chloraat op de groei van diploide sl1spensies afkomstig van

resp. AA-medium uitgeplaat op M5 en AA-medium met chloraat (0—50 mN) na

4 weken (23) en 8 weken (24).,
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De concentratie chloraat die in een suspensie binnen 4 dagenlethaal is, 1g veel lagd verwacht: na een behandeling bijbij 30mM , vertoonde de suspensje geen enkele groei meer op nietselektieve AA-platen. Al dan niet wassen van de suspeflsje maakte
geen enkel verschil. Een kleuring van de behandelde suspengjes
na 10 dagen, liet zien dat alle cellen dood waren. In de controle
suspensie was 72% van de cellen vitaal. Kijken we naar bet uitge—
zakte volume, als maat voor de groej, dan zien we nog lets groei—verschj]. tussen suspensies met 30, 50 en 100 mM. chloraat.
Waarschijnhjjk is dus bij de lagere concentratie in het begin nogenige groei opgetredenpj).

— Conclusie:
De groei van diploide tabaksuspensjes is nagenoeg nihil bij chloraat—
concentraties hoger dan 20—3OmM, de groei van haplolde suspensiesbij concentraties hoger dan 10—20 mM. Om mutariten te seleJcteren
werd besloten concentraties van 20mM chloraat te gebruiken voorzowel haplolde als diploide suspensies. Dit is een concentratie,
die vooral bij de diploiden nog net de groej toelaat van een
klein gedeelte van de cellen. De kans, dat er flu kolonies gaan
groeien, die fliet NaR—deficjênt zijn, maar de resistentie aanandere, bijv. fysiologische factoren te danken hebben, is aanwezig.Daarentegen zal de kans om mutanten te verliezen door te hoge con—centraties chloraat klein zijn. Een verdere selectie kan altijdlater nog uitgevoerd worden, door de resistente kolonjes over tezetten op platen met hogere concefltratjes chloraat.
NaR—bepalingen aan, tegen deze concentraties chloraat, resistentekolonies, zullen moeten uitwijzen hoe efficient de selektieproce_dure werkt.

De methode om, door chloraatbehanaeljng
in suspensie, resistente

/
/kolonies te verkrijgen, werd door tijdgebrek niet verder uitge-werkt.

3 - 3 - 4

uitgangsmateriaaj

Voor de mutagene behandeling werden vooraf geselekteerde suspensiesgebruikt. Er werd geseiekteer op de groei van de aanwezige sus-pensies, nadat ze gezeefd waren (670 /U), op een concentratie van
10.000 kol./ml. gebracht en vervolgens uitgeplaat. De cultureshp 1r en dp 14P kwamen als de beste ult de bus. Later werd eenjongere haploide suspensie gebruikt (hp 8), enerzijds vanwegede geringere kans op chromosoomabberaties anderzijds omdat
deze suspensie, na zeven en uitplaten beter groeide (voor de her--komst van de gebruikte suspensjes zie tabel 6C). De mutagene
behandeling werd gestart door 3 dagen op vers medium groeiende
suspensieg te zeven (670/U; zie 3.3.1 en 3.3.2) en direkt teincuberen met verschillende concentraties ENU.
Na het zeven was de dichthejd ± 20.000—50.000 kolonjes/mlmet ± 10 cellen perkolonie (zowel bij haploide als dipinide
suspensjes).Na 10 dagen werd de dichtheid van de gezeefde sus-
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penies bepaald en e.ventueel werd verdund met vers AA—medjum tot ±
10.000-20.000 kol./ml. alvorens uit te platen. De ultgeplaatte
haploide suspensjes in exp. Gi—2 groeiden slecht, mogelijk door een
te lage dichthejd (10.000 kol./mlj. In Hi en H2 (15.000 ]co1./m1.
was de groei beter. Over exp. I valt nog niet veel te zeggen, daar
dez suspensjes flog pas enkele weken waren uitgeplaat op het moment dat
dit versiag geschreven werd. Een overzicht van de diverse mutagene behan—deling is geqeven in tabel 6A en 13

talitej2
I
(mM) suspensie

labs rel00.
Ioi
0:25 16 32
0,5 nd n.dm00
0,1 54 73

0,25
0,5

0;0,1;

0,2; 0, 4

0
0,1

0,2
0,4

Homstsuspensje
-hp

1r• N,tabacum haplolci
2 and, callus
4 mnd. suspensie (11/12)

N.tabacum diploid
5 mnd, callus
2 mnd. suspensie
2 mnd. callus

(uitplatinq)
4 end. suspenaje (11/12)

++ 0,1/9
++ vele kolonies

± vele kolonies

-hp B: N,tabacum
haploid
2 mnd. callus
2 mnd. Bus—

pensie (28/2)

— TABEL 6 A, 5 B, 6 C

overzicht van de mutagene behandelingen uitgevoerd tussen 11—12—'BO en

6—3--'81 en hat ectarvanop vitaliteit
( in de suspensie na 7—10 dagen;

na uitplaten op medium zonder chloraat, —chl) en op chloraatresjs—

tentie (na uitplaten op medium met 10, 20, 25, 50 mM chloraat)

(1.): cellijn; dichtheid vlak voor uitplaten in kolonies/ml

10 cellen per kolonie) ; leeftijd vanaf callusinduktje (zie C).

(: vitaljtejt: abs.=absoluut % levende cellen (phenosafranjne—

kleuring) rel.= % t.o.v. onbehandelde controls suspensie.

(3.): groei gegeven in: gem. aantal kolonies per plaat;(achter de

schuine strepen aental platen geteld.)

(4) : kolonies noqal watarig,

—tot +++ wanneer afzonderlijk kolonies niet te
tellen waren.

'I

A.

axper,

Sr.
datum

Cl

(11/12)

02

(23/12)

uitplatingen
na 4 waken \na 8 Weken
-chl, Z'in1 i-eq1. N -ckl 25mM

geen groei idem

cellijn(l.)

dichthjd
leeftijd

hp l
10. 000l
6 mnd

dp ll
10. 000/

ml
13 mnd.

r'hp I
10. 000

6 mnd.

io.go/
13 mnd.

64 86
n.d n.d

minder dan
+ 25%

49/1 12/B 3 x105

34/1 33/8 8 x105
0/1 0/7

geen groei

0

idem

n.d n.d ++ vele kolonies
j

C.

-dp l4:



effect van chloraat op de groei van haploide suspen5ies afkomstig uit M5 resp.1

AA-medium op AA-medium (26) ; op foto 2 een herhalingsexperiflheflt met andere

toncentraties chloraat (4 weken).



/ ,

uitplating van, met diverse concentraties END behandelde diploide suspensies,

exp G1 (27) en G2 (28); van boven naar beneden neemt de ENtJ—concentrati toe; in

de eerste vertikale nj medium zonder chloraat (25 mM) daarnaast medium met 25

mM chloraat (PA chi en AA 25 mM).



Vitaliteit.

Het effect van ENU op de vitaliteit van de cellen, werd getest
door gedurende de 10 dagen na toevoeging van ENU, op ge-
zette tijden in de suspensie het % levende cellen te tellen,
en door de uitplaatefficiëntie te meten op niet selektief
AA-medium. Dit gebeurde in exp. Gi en G2 voor diploide
en haploide suspensies. In tabel 5 en fig. 5 zijn de resul-
taten van de vitaliteitsmetingen in de suspensies weergegeven.
Wat opvalt is, dat de haploide suspensies zonder ENU een lage
vitaliteit hebben. De gevoeligheid van de haploide en diploide
suspensies voor lage concentraties ENU verschilt weinig
tijdens de eerste dagen van de behandeling (+ 70-90%). Bij
0,25mM ENU is dit verschil aanvankelijk ook klein, maar na
enkele dagen treedtbij de diploide suspensie stijging van
de vitaliteit op (het grootste deel van het ENU is nu gedis-
socieerd, zie 1.3.4), terwiji dit herstel bij de haploide
suspensie niet optreedt. Een ENU—concentratie van 1,0mM ENU is
voor zowel de haploide als de diploide suspensies lethaal. De
spreiding in de vitaliteitsmetingen is erg groot, waardoor
ook alleen maar een globale indruk verkregen is over het ef-
fect van de ENU op de vitaliteit van de suspensies. Om meer
zekerheid te krijgen over de betrouwbaarheid van de waar—
den sullen meer monsters geteld moeten worden. Dit is echter
een zeer tijdrovend werk.

Tabel 5: Invloed vanENU op de vitaliteit van haploide (hp) en
diploide (dp) suspensies van tabak, gemeten met
phenosaphranine kleuring gedurende 10 dagen na
toevoeging van ENU aan de suspensies.

2½. exp. Cl

monster . tijd
(uren)

%

hp
levend

dp .

t.o.v.
hp

contro
dp

le

controle t0 72

controle t=15 37 78 100

0,25mM ENU
1,0 mM'ENU

68

67

87

86

controle t=40 41 75 100 100

0,25mM ENU
1,0 mM ENU

33

28

48

42

80

68

64'

56 '

controle t=7 dg 50 74 100 100

0,1 mM ENU
0,25mM ENU
1,OmMENU

47

16

0

54

64

0

94

32

0

73

86

0
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B. exp. G2

monster . tijd .

agen)
%

hp
levend .

dp
t.o.v.

hp
controle

dp

controle 3 dg. 37 70 100 100

0,1mM
0,2 mM
0,4mM

ENT

ENU

EMU

33

39

36

59

57

68

90

105

96

84

81

97

controle

0,1 mM
0,2 mM
0,4 mM

6 dg.

ENU
ENU

ENU

23

7

24

11

65

46

46

28

100

71

71

controle

0,1mM
0,2mM

Jio dg.

ENd
ENU

27

60

50

100

83

69

fig. 5: Vitaliteit van celculture tabak in de loop van de
tijd, na behandeling met ENU, gemeten met de
phenosaphranine vitaliteitskleuring als % van
de controle (0mM ENU).

wo

_________________

con4rle
— —----- 0,1 M

tijd(dagen)
5 10

= diploide suspensie pr. G2

= diploide suspensie pr. Gi

haploide suspensie pr. Gi



De uitplaatefficiënties van de behandelde suspensies op niet selektieve
media staan vermeld in tabel 6A (zie ook foto 27 en 28). Daarnaast
zijn de resultaten van de uitplating van suspensie dp 14P in proef G1ok
grafisch uitgezet in fig. 6. Hieruit wordt duidelijk, dat ENU concen-
traties van 0,4mM en hoger. de vitaliteit van de suspensies dusdanig
heeft verlaagd, dat geen groei meer mogelijk is op de platen.
Concentratjes van 0,1; 0,2 (en 0,25 mM) verlagen de uitplaatefficiëntie
(er ontstaan minder kolonies) maar na 8 weken is de totale groei nage—
noeg gelijk aan de groei van de onbehandelde suspensie. Opgemerkt moet
worden, dat de suspensies maar op dn plaat zijn uitgeplaat. De slechte
groei van de dp l4 suspensie, pr. Gi, behandeld met 0,25mM ENU
kan dus te wijten zijn aan toeval (het gebeurt wel vaker dat een
enkele plaat niet wil aanslaan), temeer daar de vitaliteit van deze
suspensie nog vrij hoog was (zie fig. 6). Zoals reeds gezegd trad
geen groei'bij de wel en niet behandelde en uitgeplaatte haploide
Suspensies.

fig. 6: Groei van met ENU behandelde suspensie (dp l4P, pr. Gi) op
platen met en zonder chloraat bepaald door tellen van het
aantal kolonies groter dan 1,5 cm, na 6 weken groei; tussen
haakjes de vitaliteit van de suspensies , 3 dagen voor uitpla—
ten.

gecJc aaiL
Los/pLac

T

0/) (/o)

eLLe

I
r

_________ _______________________ENU

0 0,1 O,,ZS O, '1,0 concentratie (mM)

= zonder chloraat

= met 25mM chloraat
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Chloraatresistentje

De vitaliteit van de suspensies kan e,'en goede maat z±jn voor de werking
van ,EN3, belangrijker is echter te wten, welke ENtJ-concentratie
optimaal is voor het induceren van 4tanten, dus bij welke concentra—
tie de meeste mutanten ontstaan. Dit(werd bepaald, door het aantal
chloraatresistente calli te tellen, cUe ontstaan na het uitplaten
van de met ENU behandelde suspensies op selektieve chloraatplaten
(AA-medium met 2O-5Qmi4 chlor&at, zie tabel 6A,B). In proef Gi en
G2 bleek een concentratie van 0,2-0,25mM ENU in de suspensie de
optimale concentratie om chloraatresistentie van de cellen te in—
duceren (foto 26 en 27 en fig. 6); bij hogere concentraties was,
zoals reeds opgemerkt, de vitaliteit van de suspensie te laag
om nog te kunnen groeien. De frequentie waarmee in exp. Gi en G2
chloraatresistente kolonies optreden is zeer hoog: 4 ml. suspensie
(0,25mM) met 10.000 kol./ml. en gemiddeld 10 cellen/kol. levert na
6 weken gemiddeld op 10 platen 33 resistente kol/plaat, d.w.z. een
frequentie van + 8 x i0-. Na 8 weken is de frequentie waarmee
chloraatresistente kolonies ontstaan in exp. Hi t/m 12 (tabel 6-B)

meestal lager. Opvallend is, dat juist nCt met END behan-
delde suspensies in exp. Hi en Ii de meeste resistente kolonies
oplevert. De platen zijn op dit moment echter pas 4 weken oud en
het is mogelijk dat deze kolonies lternietresLstentb1ijken.
In exp. Hi verschilde de frequentLewirrnee resistente kolonies ge—
vonden werden op de platen met 10,20 resp. 50 mM chloraat weinig.
Dit Sucjcjereexd dat de meeste van deze kolonies resistent zijn
tegen de v±j hoge chloraatconcentratie van 50mM. Immers, wanneer
dit niet het geval was, dan zouden relatief veel minder kolonies
bij 50mM vewacht mogen worden.

Chloraatresistente kolonies van exp. Gi en G2 en'11i werden na +4—8
weken overgezet op AA—medium met 20mM chloraat. Een aantal resis—
tente kolonies groeiden flu niet meer en stierven af, andere vormden
echter mool callus.

Kennelijk is bij een gedeelte van de resistente kolonies de resis—
tentie niet stabiel. Het is nog te vro'Oc om te zeggen hoe groot
dit gedeelte is.

— Conclusie:
De optimale ENU—concentratie voor inductie van chloraatresistente
varianten bij diploide suspensies ligt rond de 0,25mM, bij
haploide suspensies mogelijk iets lager. ,

Frequentie waarmee chloraatresistente kolonies optreden is bij
deze concentratie 8 x io5 tot 2,5 x io4 (diploide suspensies)
resp. + i7 tot i06 (haploide suspensies). De resultaten
van uitplaten van met ENU—behandelde suspensies is nog erg wisselend.
De chloraatresistentie van sommige kolonies bleek niet stabiel.
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3.4. NaR-aktiviteitsbepalingen

Voordat aan de chloraatresistente kolonies NaR—aktiviteit bepaala
kon worden was het nodig om eerst aan wildtype callus en
suspensies de omstandigheden en methode uit te zoeken, waarbij
NaR-aktiviteit in vivo en vitro een voldoende hoog nivo heeft,
om betrouwbare mètingen te kunnen doen.

Nethoden om NaR-aktiviteit in vitro te meten, waren weinig
succesvol. Om het Nar—enzym te extrtheren uit celcultures werden
de volgende methoden uitgeprobeerd:
1. 100 mg. op een Büchnertrechter verzamelde en daarna 1 nacht

bij 20°C diepgevroren celmassa, in 0,4 ml. buffer fijnwrijven
in een mortier (met en zonder zand) of in een potter

2. 1 gr. celmassa in 6 ml. buffer samen bij —25°C in een X—press
(ontwikkelingsbiologie, Haren) onder een druk van 2—3 atmosfeer
door een gaatje van ± 1mm persen.

Met de eerste methode bleven nog veel cellen intakt, met de tweede
methode werden nagenoeg alle cellen opengebroken. In beide extrakten
werd echter met de in 2.8 beschreven methode geen enkele aktivi—
teit gemeten. Als controle werden in deze experimenten aan de
zelfde suspensie vivo—NaR-bepalingen gedaan, waaruit bleek dat
er wel degelijk NaR aktiviteit aanwezig was. In de toekomst zal (r:T'
dus uitgezocht moeten worden of de geteste extractiemethoden
niet voldoende of juist te rigoreus zijn en of de enzym—bepaling
zelf wel voldoet (zie verder hfst. 4).

Voor de vivo—NaR—bepalingen werden allereerst twee incubatiemedia
uitgeprobeerd: het medium dat in gebruik is voor vivo-NaR-bepalingen
aan Arabidopsiscallus (Jaworski 1971, Scholten pers.med.) en het
medium dat Muller en Grafe (1980) gebruikten voor tabakcallus '
(zie ook § 2.8). Het laatste incubatie medium gaf een ongeveer
lOx zo hoge NaR-aktiviteit dan het eerste medium, wanneer het werd
uitgetest op cellen uit eon diploide tabak suspensie, gegroeid op
M5.medium (zie tabel 7).

medium O.D. 540 tabel 7:
Jaworski 0.149 -

vivo—NaR—aktiviteit in diploideMuller en Grafe 1.660
suspensie tabak, gemeten in ver—
schillende incubatiemedia
(o.D. 540/100 mg.)

Aan wildtype callus werden de optimale omstandigheden uitgezocht
voor inductie van NaR—aktiviteit. Daartoe werden kleine stukjes
callus uitgelegd op den van de in tabel 8 genoemde media en 7 dagen
geincubeerd in licht (4.500 lux) resp. donker. Callus gegroeid in
licht had een + twee keer zo hoge vivo—NaR—aktiviteit als het
zelfde callus gegroeid in donker. M5-medium werkt inducerend op
do vivo-NaR-aktiviteit van callus afkomstig van zowel M5-medium als
van een AA—medium.
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Gegroeid op een AA—medium met 2OmM—chloraat (A22O) is de NaR-
aktiviteit zeer laag.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de zeer lage metabolische
aktivteit van cellen in.deze calli (ze waren nauwelijks gegroeid).

Tabel 8: invloed van medium en kweekomstandigheden op vivo—NaR—
aktiviteit in diploide, wildtype callus N.tabacum.

- medium OD.10/100mgcm11s
7 da,en - 4

ceil:ijn herkomt geroeid o in iicht in donker
dp 16 M5 .085 1.L06
dp 114+16 AA M5 1.662 0.998dp 16 I'15 AA o.97B 0.40
dp lk+1G AA 0.21k 0.110

1L+1G AA AA20 0.o23

Naar aanleiding van deze inleidende experimenten werd besloten
om NaR—aktivjtejt van de chloraatresjstente calli, geisoleerd
in proeven F1-2 (chloraattest 3.3.3) en G1—2 (ENU-behandeling

3.3.4), te meten met de vivo—bepaling in het medium van
Muller en Grafe na 7 dagen groei op een M5—medium in licht.
Wildtype calli, onder dezelfde omstandigheden opgegroeid dienden
als controle voor de vivo-bepaling. Omdat de afzonderlijke resis—
tente kolonies nog zeer klein waren, werden voor de bepalingen
meerdere kolonjes, oorspronkelijk geselecteerd op dezelfde
chloraatplaat, maar mogelijk afkomstig van verschillende mutante
cellen, samengevoegd, om voldoende massa te krijgen. Daarmee
was het niet meer mogelijk om de resultaten van de NaR—bepalingen
toe te schrijven aan afzonderlijke resistente kolonies. De resul—
taten van de bepalingen zijn gegeven in tabel 9.

Tabel 9A: vivo—NaR—aktiviteit, uitgedrukt in 0.D.540/75mgr. callus,
van wildtype en chloraatresistente calli, na 1 of meer—
dere groeiperioden van 7 dagen op M5, AA of M\20—medium
in licht.

(ie nag 3/c)
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Tabel 9B: herkornst van de calli genoemd in tabel 92.

uit1aatroef
mM mM

% t .o veincuceerd wildtyue callus
niimer cellj;ii nurimer chiorast 2NtJ Vivoi\TrP(je tnbel p5)
nit 1, dol1 ,M5 F 10 0 50—52
mt l dpl0,M5 F 10 0 32-33
nit 2 dD1LF+16,AA F1 30 0 21-62
nit 3 dp1L.+1G,AA F. 30 0 i.2-2t.
nit L. dplL,AA 01 25 0,1 20-65
nit L dpi/,AA 25 0,1 5:._59
mt h hr ,AA test 20 0

De NaR-aktivitei in de calli L. twee keer gemeten, na 1 of
meerdere malen overzetten op de in tabel 9 genoemde media.
De aktiviteiten van deze twee bepalingen verschillen nogal.
Omdat alle aktiviteiten de tweede keer lager zijn, zal dit
waarschijnlijk aan den van de reagentia van de vivo—bepaling
liggen. De aktiviteit van wildtype callus op AA-medium is
17-26% van "geinduceerdeT' calli (op M5). op AA20-medium
is de groei nog steeds zeer slecht, wat de oorzaak kan zijn
van de lage NaR-aktiviteit op dit medium. De chloraatresis—
tente calli op M5 hebben alle minder aktiviteit dan wild-
type callus op M5. Vooral mt. ia en mt. 3 en, een week later,
mt la en mt. 2 hebben een zeer lage aktiviteit (tabel 93), ver-
gelijkbaar met de aktiviteit/van de verschillende chloraat—
resistente calli, gedurende de tweede groeiperiode van 7 dagen,
is warschijnlijk to verkiaren, uit het feit dat de gemeten
callusstukjes waren samengesteld uit meerdere afzonderlijke
kolonies, die mogelijk een verschillende herkomst hadden.
Dit in ogenschouw nemende, wordt het aannemelijker dat er
onder de resistente kolonies, NaR—deficiënte mutanten zitten.

Rest nog de vraag waarom de aktiviteit van wildtype callus en
mogelijk ook van enkeivan de resistente calli op een niet
induceren medium zo hoog is. Om de mogelijkheid van inductie
door het vivo—NaR—incubatie medium te testen, werd de NaR—
aktiviteit van het callus, gegroeid op 2\A, gedurende de in-
cubatieperiode van den uur, drie maal gemeten (fig. 7).
Gedurende bet eerste kwartier is ,de aktiviteit wat lager,
daarna neemt de aktiviteit lineair toe. Het is moeilijk voor—
stelbaar dat NaR binnen 15 mm. volledig geinduceerd is en we
moeten dan ook concluderen dat bet incubatiemedium niei!. indu—
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cerend werkt.

fig. 7: verloop van do vivo—.NaR-aktivjtejt gedurende édn
uur in incubatiemedium, van wildtype callus, gegroeid.
op AA—medjum

O.D.5 /75 mg. callus

a

125

' tijd
0 15 30 60 (mm.)

—Conclusie:
vivo-NaR-aktjviteit in wildtype callus word goinduceerd
door M5—medium en licht. Onder deze inducerende omstandigheden
hadden enkele chloraatresjstente calli NaR-aktivjteiten van
slechts 20—30% van de geinduceerdo wildtype calli. Hot is nog
niet duidelijk of deze aktiviteit do werkolijke NaR-aktiviteit
in do cel aangeeft, daar ook wildtype op eon niet inducerend
AA-mediusn nog 20% aktiviteit vertoond (zie verder hfst. 4).

3.5. Regeneratie

Voor regeneratie van spruiten ean haploide callus (1 maand
callus, daarna 2 mnd. in suspensie, gezeefd, uitgeplaat en
tenslotte nog 1 maand gegroeid, steeds op AA—medium) werden
6 media uitgetest: RN1t/m Na 2 weken bleek alleen grooi
en groenkleuring te zijn opgetreden op RN1—medium. Doze calli
werden ovorgezet op vers RN1—medium on binnen den maand ver—
schonen spruiten. Spruitvorming bleef doorgaan op het RN1—medium,
do spruitjes groeiden echter nauwolijk en or werden ôok goon
wortols gevormd. Daarom werden do calli met spruiten in kleine
stukjes verdeold en op RN7 of RN8—medium overgezet. Vooral op
het RN8—medium word de spruitvorming geremd, maar de groei on
wortolvorming word gostimuleerd. Na 1 maand konden doze plan—
tjes verspeend worden in de grond!

Rogoneratie op media met eon alternatieve stikstofbron voor
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regeneratie van haploid. tabakcallus; van rechts naar links: (1) callus direct na

overzetten op regeneratiemedium;(2) na 1—2 maanden gaat het callus groen

cleiiren (3); overgezet op een vers regeneratiemedium ontstaan na + 1 maand

spruitjes (4); op een bewortelingsmediurn ontstaan wortels en gaan de planten
groeien.



N03 werd in dit experiment niet bereikt. Ondertussen was het
echter wel mogelijk gebleken orn regenereerde aardappelplantjes
te laten groeien op een medium met NH4+ en succinaat (als in
'2) en op een medium met aminozuren (als in RN5) (Jacobsen,
niet gepubi.). Daarom werd besloten om nogmaals regeneratie
van tabakcallus uit te testen, maar flu alleen op RN1, N2 en
PN6-medium. 1rvoor werd zowel haploide als diploide callus ge-
nomen, afkomstig van uitplaatproef F1 ( 3.3.3;foto 12).
Na 2½ maand was de groei/roene deleri waarte nemen, het diploide
callus was nog volledig lichtbruin. Mogelijk hangt dit samen met
de hogere ouderdom van de diploide cellen (zie tabel 7A,B).

Tabel 7: beoordeling van callus, na 2½ maand op een vande 3
genoemde regeneratie media:

—herkomst callus:

— Conclusie: -

Groei van planten en callus is mogelijk op een medium met NH4+
en succinaat (resp. 15 en 10mM); of regefleratie op deze media
mogelijk zal afgewacht moeten worden.

3.6. Protoplasten

Met het isoleren, zuiveren en in culture brengen, van de proto—
plasten is nog slechts een begin gemaakt. Uitgangsmateriaal was
een celsuspensie van Solanum tuberosum kloon 80.007 (zie Kik,
in voorb.) in M238—medium. Na 3 uur incubatie in een enzymmedium,
kwamen 15 x io6 protlasten/gr.ce1materiaal vrij. Het zuiveren
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van de protoplasten gebeurde met een methode, die ook wel
wordt toegepast bij de zuivering van schimmeiprotoplasten
(de Vries 973, van Swaay 1980). Na deze zuivering bleven
nog 6 x 10 protoplasten/gr. uitgangsmateriaal over (een
verlies van 60%) nagenoeg vrij van celwandresten en intakte
cellen. Deze opbrengst was voldoende groot om de proto—
plasten onder verschillende omstandigheden in culture te
brengen. Daartoe werden de protoplasten geresuspendeerd in
M238-medium met 8% Mannitol tot een uiteindelijke concentratie
van 1 x i05, 3,3 x104 resp 1 x i04 protoplasten/ml. en in
licht en donker, bij 250 C. geincubeerd. op de volgende manieren:
-5 ml. in 11. erlenmeyer op een schudder bij 50 r.p.m.
—idem,maar dan stilstaand
—10 ml. in een petrischaal van 9 cm 0
—5 ml. U ii TI II II

—5 ml. uitgeplaat op M238-medium met 8% mannitol in petrischaal
van 9 cm 0

—idem maar zonder mannitol in het medium.

Regeneratie van een ceiwand en daaropvolgende deling trad
alleen op bij de suspensies met protoplasten/mi.,
geincubeerd in donker in een petrischaal zonder voedingsbodem
of in de erlenmeyer zonder schudden. Celwandregeneratie werd
na enkele dagen zichtbaar, doordat bij eengedeelte van de
protoplasten de bolvorm verdween. Tegelijkertijd werd het cyto-
plasma dichter. Na ongeveer een week werden de eerste celdelingen
waargenomen. Uit een telling na 14 dagen bleek dat + 40% van de
protoplasten was gaan delen en de gemiddelde koloniegrootte
bedroeg + 4 cellen (totaal 81 kolonies geteld) (zie foto 30).
De groeiende supensies werden na een maand ververst met de heift
of een gelijk volume M238—medium zonder mannitol en vervolgens
gedeeltelijk uitgeplaat op een M238—medium, gedeeltelijk in een
petrischaal zonder voedingsbodem (5 ml. suspensie per uitplating).
In geen van de gevallentrad groei op en na enkele weken waren
alle cellen dood.

Protoplasten geisoleerd uit blad, gingen niet drijven op 0,5;
0,75; 1,0 en 1,25 M MgSO4. Daardoor was de hier beschreven
zuiveringsmethode niet geschikt voor bladprotoplasten. De
oorzaak hiervan is onbekend.

— Conclusie:
De in 0,5 M MgSO4 gezuiverde protoplasten uit callus zijn in
staat om een ceiwand te regenereren en zich te delen in M238—
medium met 8% mannitol, uitgeplaat in een petrischaal zonder
voedingsbodem en in donker geincubeerd. De minimale dichtheid
voor groei was + protoplasten/mi.
Na 1 maand stopt de celdeling om nog niet opgehelderde redenen.
Zuivering van bladprotoplasten lukte niet in MgSO4.
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1ko1onie ontstaan uit erikele bladprotoplasten van. S.tuberosum (aardappel)



4. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

uitgangsmaterjaal

Het in dit verslag beschreven onderzoek werd gestart methet
testen van methoden en media voor het in cultu brengen en
vermeerderen van haploide en diploide tabakcellen ( 3.1 en 3.2).
Een vaak optredend probleem waren contaminaties van micro—orga--
nismen in het callus, maar vooral ook inde suspensies. Waar—
schijnlijk zijn deze contaminaties afkomstig van bet blad,
waaruit het callus werd geinduceerd enwerden ze steeds meegenomen
bij de vermeerdering van de cultures. De sterilisatiemethoden
waren kennelijk onvoldoende. Ernstige contaminatie van de
suspensies Icon voorkomen worden, door ervoor te zorgen dat
de cellen optimaal groeien. Dit werd bereikt door suspensies
op een voldoende hoge dichtheid te houden en he!: milieu
van de cellen niet te veel te verdunnen. Een andere aanpak
van het probleem is het induceren van callus vanuit steriel
opgekweekte planten. Resultaten hiermee waren bij het schrijven
van dit versiag nog niet bekend.
Het verkleinen van celaggregaten zonder de groei en de vitaliteit
van de cellen ernstig aan te tasten bleekniet onbeperkt mogelijk.
Vooral hetzeven van haploide suspensies gaf vaak problemen. Aange—
toond werd, dat vele cellen in deze suspensie beschadigd worden
tijdens het zeven. De oorzaak hiervoor zou gezocht kunnen worden
in een zwakke ceiwand. Uitgeprobeerd zou moeten worden of bijv.

I e 1een hogeresuikerconcentratie in het medium de vitaliteit van de
haploide cellen verhoogt. '" ,
De schade was gering wanneer zeven werden gebruikt met een maas—
diameter van 670/°. Dit komt nagenoeg overeen met de zeven, die
Muller en Grafe (1978) gebruikten bij hun experimenten om chloraat-
resistente tabaklijnen te selekteren.

De haploide cohen zijn jets gevoeliger voor chloraat en het
mutagens ENU dan de diploide cellen. Dit zou mogelijk kunnen
samenhangen met de algemene lagere vitaliteit van deze cohen
(in een haploide suspensie 35—50% levende cellen, tegen 70—80% bij
diploide suspensies).
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Chloraatresjstentje

De selektie van chloraat resistente cellen, ontstaan door mutatie,
dient te geschieden bij chloraatconcentraties, die voor alle wild—
type cellen lethaal is. De concentratie moet echter niet te hoog
zijn, omdat dan mogelijk ook de mutante cellen last gaan onder—
vinden van het chloraat. De concentratie die Muller en Grafe
(1978) gebruikten voor selektie van resistente haploide cel—
lijnen was 20mM chloraat. Uit de in dit versiag beschreven expe—
rimenten werd duidelijk, dat er geen eenduidige scherpe grens
te trekken is tussen wel en niet voor wildtype cellen lethale
chloraatconcentraties. Enerzijds werd dit veroorzaakt door de
variabiliteit van de gebruikte celsupsensies onderling, anderzijds
ook door het verschil in gevoeligheid van de cellen binnen édn
suspensie. Het duidelijkst was dit te zien in exp. Ki (fig.4),
waar het grootste gedeelte van de cellen afsterft bij chloraatcon-
centraties van 10mM en lager, maar een klein gedeelte van de cellen
slechts zeer langzaam reageert op een verdere verhoging van de
chloraatconcentratje. De mogelijkheid bestaat dat deze cellen
spontaan gemuteerd zijn en daardoor in meer of minder mate resis--
tent zijn geworden.
Doordat de frequenties echter vrij hoog .zijn (zie hierna) (± 3x105
bij 10mM, + 8xi06bij 50 mM ) is het waarschijnlijk, dat tenminste
een gedeelte van dze resistente kolonies ontstaan is door epigene—
tische oorzaken. Het dilemma is dus, of de selektie van resistente
Jlonies moet worden uitgevoerd bij lage concentraties (+ 10mM, de
kans is nu aanwezig dat er vele niet—mutante kolonies geselekteerd
worden) of bij hoge concentraties (50mM of hoger; het is mogelijk dat(6fqjJk
flu mutante kolonies verloren gaan) . Dit dilemma kan pas worden opge— )
heven, wanneer vast komt te staan, waarop de resistentie berust van (
de, bij de diverse chloraatconcentratjes geselekteerde kolonies.

) c-L, -L
Een argument dat pleit voor de selektie bij vrij hoge chloraat—
concefltraties, is de nagenoeg gelijke frequentie chloraatresis—
tente kolonies, die optreden in exp. Hi bij 10,20 resp. 50 mM:
uit dit experiment zou gekonkLudeerd kunnen worden , dat kolonies
resistent tegefl 10mM, geen last ondervinden van 50mM chloraat in
het medium. De diploide suspensies zijniets minder gevoelig voor
chloraat, en ook hier ismoeilijk de beste chloraatconcentratie voor
selektie van door mutatie ontstane chloraatresistente cohen te
bepalen.

Mutagene behandeling

De frequentie 'aarmeè spontaan variante cellijnen in celcultures
van hogere plaiten ontstaan (bijv. cellijnen resistent tegen amino—
zuur-analogen of antibiotica), ligt meestal in de buurt van io6_io7.
In enkele gevallen werd aangetoond dat m.b.v. mutagentia deze frequentie
kan worden opgevoerd (Widhoim 1977, Maliga 1976).
Colijn e.a. (1979) lieten zien dat bij Petunia de frequentie van
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van HgC12—resistente varianten kon worden opgevoerd met lage concen—
traties N-nitroso—guanidine (factor 10—70x), echter wanneer de con—
centratie van het mutagens dusdanig hoog werd, dat de vitaliteit
van de celculture achteruitging, dan nam de mut.frequentie zeer
snel af. Soortgelijke resultaten werden gevonden in exp. Cl en G2,
waar de frecjentie van chloraatresjstente kolonies toenam tot +
8x105 bij 0,25mM ENU, maar weer afnam bij concentraties ENU, die
de vitaliteit van de suspensies ernstig aantasten. Een frequentie
van 8x105 is echter wel erg hoog t.o.v. wat normaal gevonden wordt
voor het optreden van spontane mutaties (106—107). Dus ofwel
heeft ENU de mutatiefrequentie met een factor 80-800 opgevoerd,
ofwel de resistentie van de kolonies berust niet op genetische, maar
op een epigenetische variatie van de cellen.
Muller en Grafe vinden spontane chloraatresistente, haploide cellijn—
nen van tabak met efrequentie van + 1,5x108 en na mutagene behan—
deling met 0,25mM ENU met een frequentie van + 5x107, dus een
+ 30-voudige verhoging.

In de inleiding werd op theoretische grondsiagen de verwachtingen
uitgesproken, dat de mutatiefrequentie en daarmee de frequentie
van chloraatresistente varianten, bij haploide suspensies hoger
zou liggen dan bij diploide suspensies.
De algemene geldigheid hiervan kon tot nu toe echter nooit
bewezen worden (Widholm 1977, Colijn e.a. 1979). Ook in de hier
beschreven experimenten werden hiervoor geen aanwijzingen gevonden,
integendeel: de frequentie chloraatresistente varianten was, na
een mutagene behandeling met optimale concentraties ENU, bij de
diploide suspensie (exp. Cl) zelfs hoger dan bij de haploide
(exp. Hi). Deze bevindingen zijn nog te incidenteel om er definitieve
konklusiee verbinden, vooraisnog lijkt het echter zinvol om
ook diploide suspensies te gebruiken als uitgangsmateriaal voor
mutatie induktie.

NaR-aktiviteit

De hoogste in vivo NaR-aktiviteit in wildtype callus werd gevonden,
wanneer het 1 week was opgekweekt op een medium met nitraat en in
licht. op een medium zonder nitraat was de NaR-aktiviteit in vivo
nog verrassend hoog (17—20% t.o.v. callus gekweekt op een medium met
nitraat), vooral wanneer bedacht wordt, dat het NaR—enzym geinduceerd
wordt doornitraat ( 1.2.4). Aangetoond werd, dat deze aktiviteit niet
veroorzaakt wordt door induktie van NaR door het nitraat in het
enzymopalingsmediurn. (fig. 7).
Een dergelijke hoge, basa3eNaR—aktiviteit, zonder induktie door
nitraat wordt ook gevonden door Mendel en Muller (1979) in tabak—
callus en door Braaksma en Feenstra (in voorber.) in wildtype
A.thaliana plañten.. Zij vonden dit zowel bij vivo als ook bij
vitro—bepalingen, zodat kan worden uitgesloten, dat de nitriet,
gemeten bij de vivo-bepaling, afkomstig zou kunnen zijn van bijv.
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peroxidase—aktiviteit (Doddema 1978).

In de voorafgaande paragrafen van dit versiag werd steeds gesproken
over chloraatresistente varianten of cellijnen en niet resis—
tente mut4nben, omdat nog niet bekend is, of do resistentie van de
geselekteerde kolonies ook werkelijk berust op mutaties. De eerste
inleidendeNaR-bepalingen in vivo aan mengsels van verschillende
resistente kolonies, tenminste den week gekweekt op medium met
nitraat, liet een verlaagde aktiviteit zien van 20—70% t.o.v. wild-
type. Het is dus mogelijk datermutante kolonies bij zijn
met verlaagde of zelfs geheel afwezige NaR—akitivitoit, temeer
wanneer we bedenken dat we hier te maken hebben met een mengsel
van kolonies M11er en Grafe (1978) vonden cp92 geselekteerde kolonies
slechts 9 die geheel NaR—less waren) . Een gedeelte van do geselek—
teerde kolonies groeit slecht na overplaatsing op een medium met
20mM chloraat. Van een aantal kolonies die zijn overgezot op M5—medium,
groeien de meeste good.
Hierujt moge ook weer blijken, dat lang niet alle geselekteerde
kolonies verlaagde of afwezige NaR—aktiviteit bezitten. Er zullen
zoker nog moerdemse1ektierondes nodig zijn, om niet—mutante kolo—
nies kwijt te rakei.

Suggesties voor verder onderzoek

-Uitzoeken van do oorzaak van de lage vitaliteit en de grote
gevoeligheid voor zeven, van de haploide suspensies: mogelijk brengt
een medium met hogere suikerconcentratie verbetering

—zoeken naar nauwkeuriger beoordelingsmethoden voor do groei van cellen
na uitplaten; te denken valt aan uitplaten op filtreerpapier op
hot medium (de celmassa kan makkelijlc gewogen worden door hot filtreer—
papier op to nemen).

—voortgaan met de mutagene behandeling en chloraatselektie,waarbij
vooral do chloraatconcentratie gevarieerd blijft worden, zodat
nauwkeuriger vastgesteld kan worden, welke do boste concentratie is
voor selektie.

—verdere selektie en karakterisering van do reeds geisoleerde,
resistente kolonies:
—na vermeerdering van do rosistonte kolonies op AA—medium eon tweede
solektieronde op media met diverse concentraties chloraat; uit—
zoeken of hot ook mogelijk is, om do seloktie uit to voeon, door
de kolonies in suspensie to brengen en vervolgens chloraat toe
to voegen.

-bopaling van do verschillen in groeisnelheid van do rosistente
kolonies op diverse media (met en zondor nitraat, diverse concen—
traties chloraat), om eon eerste indruk to krijgen over do aard
van do resistentie.
-biochemische karakterisering van do geselokteerde collijnen, door
bepaling van do vivo— en vitro-NaRaktiviteit, Cyt.R en andere
partiële NaR—aktiviteiten en XDH—aktiviteit; zuivering van hot
enzym op sucrose—gradient, kolommen etc. om verdere karakterisering
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mogelijk te maken.,.

—proberen planten te regenereren van mutante celkolonies op een
medium met NH4+ en succinaat, om na te gaan, of de resistentie
berust op een stabiele, overerfbare mutatie, of deze mutatie domi-
nant of recessief is en waar do mutatie gelokaliseerd is.
—uitzoeken van methoden voor de vitro—NaR—bepaling: uitzouten van
extracten, om te zien of er een remr van de NaR—aktiviteit
aanwezig is; extraheren van NaR d.m.v. sonificeren van de cellen;
na centrifugeren van het extract niet alleen in het supernatant,
maar ook in de pellet NaR-aktiviteit meten.
—zuiveringsmethode ontwikkelen voor bladprotoplasten; uitzoeken
wanneer, hoe en met welk medium ververst moet worden, om te
voorkomen dat protoplasten ophouden met delen.
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