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In Interlaken (Zwitserland) werd van 9 tot en met 14
september 1990 het vijfde internationale symposium ge-

houden in een serie met als thema 'Molecular Genetics
of Plant-Microbe Interactions'. Circa 600 onderzoekers

uit 30 landen namen deel aan dit symposium. In 13 bij-

eenkomsten werden verschillende aspecten van de inter-

acties tussen planten en micro-organismen behandeld.

Hoewel het onderzoek naar de symbiose tussen stikstof-

bindendeRhizobium bacterien en vlinderbloemige planten

opnieuw een belangijke plaats innam onder de bijdragen

bleek echter duidelijk dat ook het moleculair genetisch

onderzoek aan de interacties tussen planten en fytopatho-

gene bacterien en schimmels een toenemende belangstel-

ling geniet.

Wereldwijd proberen verschillende onderzoeksgroe-

pen resistentiegenen uit planten te kloneren. Deze genen

zijn de moleculaire basis van het afweermechanisme
waarmee planten zich beschermen tegen infectie door
pathogene micro-organismen. In een aantal gevallen heb-

ben resistentiegenen een 'gen-om-gen' relatie met de
zogenaamde avirulentiegenen van het pathogeen. In een

gen-om-gen relatie herkent een waardplant met een be-

paald resistentiegen alleen stammen van het pathogeen

die in het bezit zijn van het bijbehorende complementaire

avirulentiegen. Deze herkenning staat aan de basis van de

afweerreactie van de plant. Dit kan bijvoorbeeld een
overgevoeligheidsreactie zijn. Bij deze reactie sterven

cellen rond de infectieplaats zeer snel af, zodat het pa-

thogeen de plant niet verder kan koloniseren. Er is dan

sprake van een incompatibele interactie. Beschikt de
plant niet over het bewuste resistentiegen of bezit het
pathogeen geen complementair avirulentiegen, dan vindt

geen herkenning of afweer plaats en kan het pathogeen

de plant dus koloniseren: er treedt een compatibele inter-

actie op. Door het bestuderen van gen-om-gen relaties op

moleculair niveau kan er meer inzicht verkregen worden

in de processen die een rol spelen bij de signaalover-
dracht tussen planten en pathogenen. Het kloneren en
karakteriseren van resistentiegenen van planten en de
bijbehorende avirulentiegenen van pathogenen is hiervoor

van groot belang. Ook voor de praktische veredeling kan

de klonering van resistentiegenen interessant zijn. Be-
staande rassen kunnen door middel van transformatie
snel en efficient verrijkt worden met een resistentiegen,

zonder dat andere eigenschappen verloren gaan. Helaas

worden dergelijke monogeen bepaalde vormen van resis-

tentie in de regel snel doorbroken omdat onder de selec-

tiedruk van de nieuwe resistente rassen er een groot
selectief voordeel is voor nieuwe pathotypen die in het

bijbehorende avirulentiegen gemuteerd zijn, en dus viru-

lent zijn.

Er zijn verschillende manieren om resistentie- en

avirulentiegenen te kloneren. Michelmore en medewer-

kers (Davis, USA) bestuderen de interactie tussen valse

meeldauw (Bremia lactucae) en sla (Lactuca sativa). In sla

zijn inmiddels 13 dominante resistentiegenen gevonden.

De plaats van deze resistentiegenen en de complementai-

re avirulentiegenen in het genoom van de plant respectie-

velijk het pathogeen wordt in kaart gebracht. Daarnaast

beschikken zij over een genetische kaart van RFLP
(Restriction Fragment Length Polymorphism) merkers,

dat wil zeggen dat de plaats van deze merkers op het
genoom bekend is. Ms nu blijkt dat RFLP merkers sterk

gekoppeld zijn aan een bepaald resistentiegen of avirulen-

tiegen, dan kunnen de betreffende genen gekloneerd
worden met behulp van een techniek die bekend staat als

'chromosome walking'.

Ausubel (Boston, USA) en Staskawics (Berkeley,
USA) gebruiken Arabidopsis thaliana als modelplant voor

het kloneren van resistentiegenen. Deze plant heeft een

klein genoom en is zowel klassiek als moleculair genetisch

goed gekarakteriseerd. Bovendien bevatten enkele Arabi-

dopsis lijnen resistentiegenen die corresponderen met

avirulentiegenen in bepaalde stammen van Pseudomonas

syringae. Van deze Arabidopsis lijnen wordt getracht

mutanten te maken die de resistentie verloren hebben ten

gevolge van een deletie, en dus eenvoudigweg het resis-

tentiegen missen. Via "genomic substraction" wordt gepro-

beerd het ontbrekende resistentiegen te kloneren. Bij
deze techniek wordt in wild-type isolaten alle DNA bui-

ten het gezochte resistentiegen weggevangen met het

resterende wild-type DNA, dat in de deletie mutant nog
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wel aanwezig is. Wat overblijft is wild-type DNA dat in

de deletie mutant ontbreekt. Dit DNA, dat nu gemakke-

lijk gekloneerd kan worden, bevat zeer waarschijnlijk het

resistentiegen.

Daniels (Norwich, Engeland) en medewerkers doen

vergelijkbaar onderzoek met ecotypen vanArabidopsis die

een gen-om-gen relatie hebben met bepaalde stammen

van Xanthomonas carnpestris pv. campestris (Xcc). Zij zijn

in het bezit van mutanten van Arabidopsis die elk in één

resistentiegen gemuteerd zijn en trachten deze resistentie-

genen te kloneren. Een corresponderend avirulentiegen

uit Xcc is reeds gekloneerd. Door dit avirulentiegen te

transformeren naar een virulente Xcc stam was het moge-

lijk om deze virulente Xcc stam avirulent te maken voor

een Arabidopsis ecotype met het complementaire resisten-

tiegen.

Ook een avirulentiegen (avrD) van Pseudomonas
syringae pv. tomato is gekloneerd (Keen en medewerkers,

Riverside, USA). Het genprodukt codeert voor een 34
kD eiwit. Het eiwit zelf induceert geen overgevoeligheids-

reactie op resistente planten, maar maakt een laag-mole-

culaire elicitor vrij, die dat wel doet. Het avirulentiegen

avrBs2 van Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv)

dat gekloneerd is door Staskawicz en medewerkers (Ber-

keley, USA) blijkt een belangrijke rol te spelen bij de
'fitness' van het pathogeen. Dit verklaart mogelijk het feit

dat in paprika resistentie tegen Xcv die op het resistentie-

gen Bs2 gebaseerd is onder natuurlijke omstandigheden

moeilijk doorbroken kan worden. Een mutatie in het
avrBs2 gen die het pathogeen virulent zou kunnen maken

tast immers de fitness van het pathogeen aan.

Het eerste avirulentiegen van een fytopathogene
schimmel is gekloneerd door De Wit en medewerkers

(Wageningen, Nederland). Zij bestuderen de interactie
tussen tomaat en Cladosporium fulvum, de veroorzaker

van bladvlekkenziekte. Na isolatie en zuivering van een

fysiospecifieke elicitor van de overgevoeligheidsreactie op

tomaat werd de aminozurenvolgorde van het verantwoor-

delijke eiwit bepaald. Met een hiervan afgeleide oligonu-

cleotide sonde waren zij in staat het bijbehorende aviru-

lentiegen (avr9) te kloneren. Opvallend is dat fysio's van

C. fulvum die virulent zijn op tomateplanten met resisten-

tiegen Cf9, het avr9 gen volledig missen. Transformatie

experimenten moeten uitwijzen of deze fysio's die op Cf9

planten virulent zijn, avirulent gemaakt kunnen worden

door het inbrengen van het avr9 gen.

Tijdens het symposium bleek duidelijk dat het gebruik
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van moleculair biologische en genetische technieken bij

het ontrafelen van de interacties tussen planten en fytopa-

thogene micro-organismen onontbeerlijk is. De isolatie en

karakterisering van avirulentiegenen is al bij diverse orga-

nismen succesvol gebleken, en wat betreft de opsporing

van resistentiegenen heeft men tenminste een aantal
stappen in de goede richting gedaan. Voor het onderzoek

naar de processen die een rol spelen bij de herkenning

tussen plant en pathogeen is dit een enorme stimulans.

Het nut voor de plantenveredeling moet echter nog bewe-

zen worden, omdat de stabiliteit van nieuw in te bouwen

monogene resistenties over het algemeen niet groot lijkt

te zijn.
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