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Titel van het proefschrift: 
Insights into the molecular mechanism of the hard-to-cook defect 

towards genetic improvement of common bean (Phaseolus 
vulgaris L.) through CRISPR-Cas9 gene editing optimization 

Curriculum vitae 

Het ‘hard-to-cook’ (HTC) defect bij de gewone boon (Phaseolus vulgaris L.) doet zich 
voor na bewaring onder ongunstige omstandigheden en manifesteert zich als de 
noodzaak om de bonen langdurig te koken vooraleer ze gaar zijn. HTC is het gevolg 
van onvoldoende celscheiding in de zaadlobben tijdens het koken. Het HTC-
fenomeen brengt verschillende problemen met zich mee, waaronder een hoger 
energieverbruik door de langere kooktijd en een verlies aan nutriënten en culinaire 
kwaliteit. Deze studie had tot doel inzicht te verwerven in moleculaire mechanismen 
die aan HTC ten grondslag liggen en een CRISPR-Cas9 knock-out systeem te 
optimaliseren voor HTC kandidaatgenen in P. vulgaris.  

Met behulp van RNA sequencing werden talrijke differentieel uitgedrukte genen 
(DEG’s) vastgesteld bij vergelijking van een traag- en een snelkokende boon, wat 
een set kandidaatgenen voor het HTC-defect opleverde. Relevante moleculaire 
processen voor HTC zijn o.a. deze die verband houden met de celwand/celperiferie, 
en in bijzonder de dynamiek van pectine adhesie. In deze studie kwamen enkele 
celwandmodificerende enzymen, waaronder een pectinemethylesterase (PME), 
differentieel tot expressie. Verder onderzoek naar de bijdrage van PME's aan het 
HTC-defect toonde aan dat de PME's en de PME-inhibitoren (PMEI’s) tot een grote 
multi-gen familie behoren in P. vulgaris, met vaak een lage expressie in zaden. Twee 
genen die coderen voor een PME en een PMEI kwamen echter sterk tot expressie 
in respectievelijk de snel- en de traagkokende bonen. Latere analyses toonden aan 
dat PME's een verhoogde genexpressie en enzymactiviteit vertonen in snelkokende 
bonen en noodzakelijk kunnen zijn voor het bevorderen van het snelkook-fenotype 
in P. vulgaris, aangezien de werking van PME's de activiteit van andere celwand 
modificerende enzymen, die de celwand zachter maken, verder kan bevorderen. De 
hoge expressie van PMEI in de traagkokende boon zou kunnen resulteren in de 
remming van de activiteit van PME, waardoor het HTC-fenotype ontstaat. Daarom 
werden voormelde PME en PMEI genen uitgekozen als doelwit voor uitschakeling 
m.b.v. CRISPR-Cas9. P. vulgaris is echter zeer recalcitrant voor transformatie en in 
vitro regeneratie, en tot nu toe zijn er geen succesvolle CRISPR studies 
gerapporteerd voor dit belangrijk gewas. Met behulp van een Rhizobium 
rhizogenes-gemedieerde hairy root assay, kon de efficiëntie van verschillende Cas9-
sgRNA constructen om mutaties in de doelgenen te induceren snel bepaald worden. 
Verder werd succesvolle inductie van callus en daaropvolgende transformatie met 
Agrobacterium tumefaciens bereikt. Dit protocol werd met succes gebruikt om 
potentieel nuttige mutaties in de PME- en PMEI-sequenties in de calli van 
respectievelijk de snel- en de traagkokende bonen te induceren. Calli van de HTC-
bonen waren in staat te regenereren tot scheuten die de Cas9-sgRNA -constructen 
bevatten.  

In conclusie kan worden gesteld dat de resultaten van deze studie de moleculaire 
processen hebben blootgelegd die het HTC-defect in gewone bonen veroorzaken, 
waaronder de bijdrage van het pectinemethylesterase enzym en zijn inhibitor eiwit. 
Tevens werden protocollen voor efficiënte callusinductie en transformatie voor de 
gewone boon geoptimaliseerd, waardoor het mogelijk wordt de CRISPR-Cas9 
technologie in dit gewas toe te passen. 
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