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Chaperone-eiwitten spelen een belangrijke rol bij het beschermen van planten 
tegen abiotische stressfactoren; chaperones kunnen eiwitten namelijk in hun 
functionele conformatie houden en kunnen aggregatie van niet-natieve eiwitten 
verhinderen. Verschillende eiwitten die behoren tot de ‘Late embryogenesis 
abundant’ (LEA) familie, blijken te fungeren als chaperones en verhogen de 
weerstand van planten tegen osmotische, koude- en hittestress. Het Arabidopsis 
thaliana dehydrine ERD14 (Early response to dehydration 14), dat tot de LEA-familie 
behoort en tevens een intrinsiek ongeordend eiwit is, speelt een belangrijke rol bij de 
bescherming van planten, voornamelijk tegen droogtestress. Inductie van ERD14 bij 
droogte treedt reeds op na 1 uur en neemt verder toe tot een maximum na 10 uur, 
terwijl de inductie door koudestress een piek bereikt 10 uur na het begin van 
blootstelling aan koude. ERD14 werkt als een chaperone en kan verschillende 
modelsubstraten, waaronder lysozyme, alcoholdehydrogenase, vuurvliegluciferase 
en citraatsynthase, beschermen tegen verlies van enzymatische activiteit of tegen 
aggregatie als gevolg van hoge temperatuur. ERD14 heeft niet alleen het vermogen 
om negatieve effecten van uitdrogingsstress in vitro tegen te gaan, maar kan ook in 
planta bescherming bieden tegen ongunstige omstandigheden zoals droogte- en 
zoutstress, zoals bijvoorbeeld te zien in A. thaliana planten waarin ERD14 tot 
overexpressie wordt gebracht. Er is echter maar beperkt onderzoek dat laat zien hoe 
ERD14 de stresstolerantie van planten verbetert. Daarom is het nuttig om de 
moleculaire mechanismen van ERD14 in de respons op droogtestress te ontrafelen. 

Fysiologische evaluatie van ERD14-overexpressieplanten toonde een toename 
in droogtestress-tolerantie in vergelijking met ERD14-knock-out- en wildtype-planten. 
Als eerste reactie op waterverlies werd de relatie tussen ERD14 en stomatale 
beweging onderzocht. Interactoomanalyse, stomatale evaluatie en co-localisatie van 
ERD14 met potentiële bindingspartners zoals het chlorofyl-bindend eiwit LHCB2 
suggereren een effect van ERD14 op sluiting van de stomata. Bovendien 
veroorzaakt stress de verstoring van cellulaire homeostase en leidt het tot een 
toename van reactieve zuurstofmoleculen (ROS) in planten, wat vervolgens 
resulteert in oxidatieve stress. Dit is een onvermijdelijke secundaire stress voor de 
plant. Interessant is dat ERD14-overexpressie-planten veel minder H2O2 
accumuleerden dan andere lijnen onder droogte. Verder onderzoek naar de 
moleculaire functie van ERD14 bij detoxificatie van ROS, toonde aan dat het eiwit 
enzymen zoals catalase en glutathiontransferase Phi9 kan beschermen en activeren. 

Om de effecten van oxidatieve stress tegen te gaan en celschade te 
verminderen, is autofagie een cruciaal mechanisme dat toelaat beschadigde 
componenten te verwijderen en moleculen te recycleren voor celgroei. Bij planten 
speelt autofagie een belangrijke rol bij overleving van de cel onder 
stressomstandigheden, terwijl remming van dit proces een omschakeling van 
vacuolaire geprogrammeerde celdood naar necrose kan induceren. Om inzicht te 
krijgen in de invloed van ERD14 op de oxidatieve stressrespons, is het noodzakelijk 
om de relatie tussen ERD14 en de autofagie-machinerie beter te begrijpen. 
Resultaten toonden aan dat vloeistof-vloeistoffasescheiding van ERD14 gelinked is 
met de vorming van stressgranules, dit zijn membraanloze organellen die een rol 
kunnen spelen bij de stressrespons en kunnen worden geëlimineerd door autofagie. 
Co-localisatie-experimenten en het testen van de autofagiecomponent ATG8 
toonden een sterk verband tussen ERD14 en autofagie in de oxidatieve 
stressrespons. 

In conclusie kan dus gesteld worden dat het A. thaliana dehydrine ERD14 
planten kan beschermen tegen watertekort via meerdere moleculaire mechanismen. 
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