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Naast hun essentiële rol als bouwstenen van eiwitten, hebben 
aminozuren in planten andere belangrijke functies als voorlopers van 
moleculen met een veelvoud aan functies in het metabolisme, de 
ontwikkeling en de afweer van planten. De accumulatie van 
aminozuren die niet door de mens kunnen aangemaakt worden, is 
vanuit nutritioneel oogpunt van groot belang; deze zogenaamde 
“onmisbare” aminozuren moeten immers uit de voeding worden 
gehaald. In planten is de "aspartaat-super-reactieweg" een sterk 
gereguleerde metabole reactieweg waarlangs vier onmisbare 
aminozuren worden geproduceerd: lysine, threonine, methionine en 
isoleucine. Deze route is een gewenst doelwit voor onderzoek naar 
biofortificatie, dat als doel heeft de incidentie van 
aminozuurdeficiëntie in populaties met een overwegend plantaardig 
dieet te verminderen door het niveau van één of meerdere onmisbare 
aminozuren in een doelgewas zoals rijst of maïs te verhogen. Een 
sterke toename van een aminozuur in een plant heeft echter vaak 
negatieve bijwerkingen op de plant, zoals een gewijzigde ontwikkeling 
of een afname van vruchtbaarheid en opbrengst. 
 
Het doel van deze studie was het in kaart brengen van de negatieve 
effecten van hoge lysinegehaltes op het fenotype van jonge planten in 
ontwikkeling en een moleculair verband tussen deze processen te 
vinden. De focus van dit werk lag op de analyse van transgene 
Arabidopsis thaliana-lijnen die continu of induceerbaar dhdps-r1 tot 
expressie brengen, wat leidt tot een niet-reguleerbare productie van 
lysine. Door de fenotypische analyse in verschillende 
groeiomstandigheden op zowel macroscopisch als microscopisch 
niveau, de aminozuuranalyse van bladeren en de transcriptoomanalyse 
met RNAseq-technologie, werd duidelijk dat de vroegste 
ontwikkelingsstadia het meest cruciaal zijn, aangezien uitstel van de 
verhoging van het lysinegehalte een gunstig effect heeft op het 
plantenfenotype. Omdat bladontwikkeling een sterk gereguleerd 
proces is, beïnvloedt verstoring van het evenwicht in het 
aminozuurmetabolisme de bladontwikkeling op meerdere niveaus 
(waarbij verschillende moleculaire factoren betrokken zijn) en kan 
geen enkele factor worden aangewezen als de belangrijkste regulator 
van de respons. Het is echter waarschijnlijk dat vanwege de hoge 
niveaus van lysine de plant de voorkeur geeft aan afweer boven groei, 
aangezien lysine wordt gemetaboliseerd tot N-hydroxypipecolinezuur, 
dat fungeert als een stimulator van het systemisch afweersysteem. 
 
In het kader van biofortificatie zullen zowel de timing als de 
weefselspecifieke verhoging van lysineniveaus cruciaal zijn om 
negatieve effecten op de opbrengst van planten te voorkomen. 
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