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  DS WET_25_overstroming.jpg

Plant houdt adem in bij overstroming 
Gewaarschuwde plant houdt adem in.

Dia 3 Commentaar

Berichtgeving vaag, riep vragen op. ‘Zodra deze te weinig zuurstof heeft, een eiwit loslaat: RAP2.12. 
Dit eiwit zet de alcoholproductie van de plant in werking en zorgt er zo voor dat de plant tijdelijk geen 
zuurstof nodig heeft om energie te maken’

Dia 4   Planten gaan kopje onder
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 Planten hebben zuurstof nodig.

Onder water kunnen ze niet meer ademen. 
Veel ‘land’planten sterven al binnen enkele dagen.  

Dia 4   Commentaar:

 En een plant heeft nogal veel last van stress, omdat hij niet kan vluchten. Alle gevaren moeten 

ter plekke worden 'afgehandeld'.
Planten hebben naast koolstofdioxide, zuurstof nodig om energie aan te maken. 
Bij een overstroming of hevige en langdurige  regenval staan ze onder water.
Sommige plantensoorten kunnen zich wel tijdelijk aanpassen aan dit zuurstoftekort.

Dia 5   Sommige planten overleven

door een snorkel te vormen 
hun metabolisme te vertragen
tijdelijk energie vrij te maken zonder zuurstof     

Dia 5  Commentaar:

1. De stengels van diepwaterrijst  kunnen overstromingen overleven. Ze groeien namelijk met het 
stijgende waterpeil mee. Desnoods worden de stengels wel zes meter lang. De toppen zuigen als 
snorkeltjes de zuurstof naar binnen. de opbrengst is wat minder. Als alle energie in de vlucht naar 
boven zit, gaat die immers niet naar de korrels.
Wanneer Gele waterkers (Rorippa amphibia) onder water komt te staan verlengt de plant
zijn stengels en gebruikt deze als snorkel. Als echter de snorkel het wateroppervlak niet op tijd
bereikt, sterft de plant door een gebrek aan energie veroorzaakt door die groei. 
De snorkel-vormende Rorippa amphibia komt namelijk vooral voor in gebieden waar ondiepe 
overstromingen plaatsvinden, zodat de snorkel het oppervlak kan bereiken voordat de plant is 
uitgeput.

2. Een strategie die menselijke vrijduikers gebruiken om langer onder water te kunnen blijven
of dieper te duiken is het bereiken van een meditatieve staat waarbij ze hun metabolisme
op een minimumniveau handhaven. Een van deze vrijduikers, Tom Sietas, heeft zo een plek in het 
Guiness World Records Book bemachtigd door ruim tweeëntwintig minuten onder water te 
blijven zonder adem te halen. Op vergelijkbare manier zijn sommige plantensoorten in staat om 
hun metabolisme te verlagen wanneer ze onder water staan, zodat het energieverbruik tot een 
minimum wordt beperkt. Dit wordt bereikt door middel van aanpassingsprocessen die leiden tot 
een nagenoeg stopzetten van energieverbruikende processen zoals groei.
 de “mediterende” Moeraskers Rorippa sylvestris kan voor langere tijd onder water overleven,
omdat deze gedurende een overstroming geen energie gebruikt voor groei. Ze komt juist vooral 
voor in gebieden waar overstromingen kortdurend zijn, maar waar het water tegelijkertijd erg 
hoog komt te staan.  
De habitattypen waarin deze soorten voorkomen kunnen verklaren waarom ze deze 
uiteenlopende strategieën hebben 
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3. Sommige plantensoorten overleven op een ingenieuze manier overstromingen.
Deze planten voorkomen dat ze stikken door tijdelijk energie vrij te maken zonder dat daar 
zuurstof voor nodig is. Ze houden als het ware hun adem in. Moeraszuring houdt een paar 
maanden haar adem in als het alarm afgaat. 
Hoe weten planten dat ze kopje onder staan?
Wetenschappers ontdekten  dat één specifiek eiwit in de plantensoort  Arabidopsis  thaliana 
(zandraket)  de plotselinge afwezigheid van zuurstof .  Twee eiwitten zorgen gezamenlijk dat 
planten registreren wanneer ze onder water staan en er dus geen zuurstof meer beschikbaar is. 

Dia 6   Verklikkereiwit: Rap 2.12  

  [Afbeelding]: RAP2.12 Lokatie.jpg

Eén specifiek eiwit  RAP2.12. alarmeert de plant. 

RAP2.12  geproduceerd in de cel .
Wanneer los in de cel samen met zuurstof, direct afgebroken.
Bescherming: Het eiwit  hecht zich aan het celmembraan. 

synoniem: ERF074 Ethylene-responsive transcription factor 

Dia 6   Commentaar

Eén specifiek eiwit in de Arabidopsis  thaliana, de Zandraket,  rapporteert  de plotselinge afwezigheid 
van zuurstof.  Dat eiwit heet  RAP2.12.

Protein RELATED TO APETALA2 12, 

synoniem: ERF074 Ethylene-responsive transcription factor Het ethylene response factor eiwit
ACBP : plasmamembraameiwit  
ACBP  Acyl-CoA-bindend eiwit (binding protein)

RAP2.12 bleek de sleutel tot het overlevingsmechanisme. Voesenek: ‘Het komt altijd in grote 
hoeveelheden voor in planten, in alle weefsels. Tussen celwand en celkern zit het zachte 
celmembraan.   Onder normale omstandigheden heeft RAP2.12   zich via een ander eiwit vastgehecht 
aan het plasmamembraaneiwit ACBP  .’ Het is dan inactief.
 Als RAP2.12 echter los voorkomt in de cel en er is zuurstof aanwezig, gaat de plant direct over tot 
afbraak. De binding aan ACBP beschermt RAP2.12 dus tegen deze zuurstofafhankelijke afbraak. 

Dia 7   Ingenieus   overlevingsmechanisme.

de zuurstof  valt plots weg
 RAP2.12 komt los en
gaat naar de kern van de cel.
Deze aanwezigheid is een 'alarm'. 
RAP2.12 schakelt andere genen aan en 
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activeert de anaerobe ademhaling.
Suikers en zetmeel verbranden tot alcohol.

Dia 7   Commentaar

als er een overstroming plaatsvindt,  is er geen zuurstof meer beschikbaar. De afwezigheid van 
zuurstof zorgt ervoor dat RAP2.12 loslaat van het membraaneiwit. Het wordt niet afgebroken, 
doordat er geen zuurstof meer is, en het verplaatst zich naar de kern van de cel. De aanwezigheid van 
dit eiwit als een 'alarm' Daar schakelt RAP2.12 andere genen aan, waardoor de plant opgeslagen 
suikers en zetmeel gaat verbranden (fermenteren)   
Anaërobe ademhaling: (obligaat anaeroob) Het vrijmaken van energie in de cel door oxidatie van 
organische stoffen, maar zonder vrije zuurstof.
Door deze fermentatieroute produceert hij toch wat energie zonder dat er zuurstof is en kan de plant 
langer overleven tijdens overstroming.’ Het restproduct is ethanol.

Dia 8   Terug boven water...

De overstroming is voorbij: 
er is weer zuurstof 
RAP2.12 wordt direct afgebroken . 
De fermentatie  stopt.
De plant gaat weer normaal functioneren.
 Dia 8 Commentaar

Zodra de overstroming voorbij (het water dus zakt) is en de plant weer zuurstof kan opnemen,  wordt 
RAP2.12 via de N-end pathway direct weer afgebroken en stopt de alcoholfermentatie, 
Het mechanisme is volgens Voesenek vergelijkbaar met anaerobe verbranding bij mensen. ‘Als je een 
sprintje trekt, gaat je lichaam ook melkzuur produceren voor energie, omdat daar geen zuurstof voor 
nodig is.

Dia 9  Overzicht van de cyclus van RAP2.12 

Dia 9    Commentaar

ACBP  Acyl-CoA-bindend eiwit (binding protein)
Normoxia:    Normale zuurstoftoevoer Een toestand waarin de partiële druk van zuurstof in de 
ingeademde gas gelijk is aan die van lucht op zeeniveau.

Hypoxie  conditie waarbij weefsels in het lichaam als geheel of in een bepaald deel van het lichaam 
niet voorzien worden van voldoende zuurstof. (vb. hoogteziekte)

Cys (C)
Het aminozuur cysteïne. Cysteïne (afgekort tot Cys of C) is één van de twintig natuurlijk voorkomende 
aminozuren. De stof komt voor als kleurloze vaste stof met een karakteristieke geur en is goed 
oplosbaar in water.  Cysteïne is - afgezien van methionine - het enige zwavelbevattende natuurlijk 
voorkomende aminozuur. 
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Arginine: een essentieel aminozuur
ubiquitine
een ubiquitair (alomtegenwoordig) eiwit dat de functie regelt van de receptoren op de 
celmembranen , bijv. op de receptoren voor het groeihormoon; het kan ook schadelijke eiwitten (bijv. 
bij een begin van kanker) afbreken zodat de kanker zich niet verder kan ontwikkelen; 

Dia 10 Bevindingen    

 [Afbeelding]: Moeraszuring2.jpg

Sommige planten kunnen een overstroming overleven 
Ze hebben meer RAP2.12. 
Rap2.12 bevordert de overleving.

Dia 10  Commentaar 

De onderzoekers vergeleken ook de prestaties van moeraszuring en veldzuring tijdens 
overstromingen, en vonden bij moeraszuring een sterkere expressie van RAP2.12 die de overleving 
bevorderde. 

Dia 11  Het belang van deze kennis.   

De identificatie van dit plantenzintuig is een belangrijke stap
Landbouwgewassen kweken diemeer RAP2.12 produceren
Dus beter bestand tegen wateroverlast.
Aardappels bijvoorbeeld.

 Dia 11 Commentaar

aldus Voesenek:  De toenemende wateroverlast door klimaatverandering maakt het steeds 
belangrijker om sterkere gewassen te verbouwen" Door slimme selectie en kruising van soorten 
hopen de biologen planten te kweken die voor langere tijd onder water kunnen staan. 
 ‘Aardappels bijvoorbeeld zijn extreem intolerant voor nattigheid. Door klassieke veredeling of 
biotechnologie kan je ze meer RAP2.12 laten produceren om ze beter bestand te maken tegen 
regenval in het najaar.’

Dia 12   Het model proefplantje:   De Zandraket. 

De Arabidopsis thaliana 

Belangrijk in genetisch onderzoek 
Het gehele simpele genoom is gekend. 
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Een zeer korte cyclus van zaadje tot zaadje.
Op kleine oppervlakte te kweken 
Makkelijk te manipuleren 

 Dia12 Commentaar

Telkens opnieuw dook ‘De Arabidopsis thaliana, de Zandraket’ op. 
Voor plantenwetenschappers is de zandraket, wat de muis is voor veel dieronderzoekers.
Het wordt gebruikt in genetisch onderzoek als een modelorganisme omdat het o.a. een korte 
levenscyclus heeft, (6 weken tot 3 maanden) een grote zaadproductie, het mogelijk is om het plantje 
op kleine oppervlakte te kweken en het heeft daarbij ook nog een simpele genetische samenstelling, 
die volledig in kaart is gebracht. . 

Dia 13   Een klein wonder.

De Zandraket is goed te eten: familie van tuinkers
Goed als medicijn tegen keelpijn..
Geschikt  om landmijnen mee op te sporen. (Genetisch gemodificeerd)

 Dia 13 Commentaar
familie van tuinkers en bevat dus ook scherpe mosterdolieglycosiden.
Genetisch gemodificeerd 
Het Deense biotechnologiebedrijf Aresa heeft zandraket zelfs genetisch gemodificeerd zodat het 
geschikt is om landmijnen mee op te sporen. 
 Wanneer er uit de bodem stikstofoxide  ontsnapt,  kleuren de bladeren van groen naar rood. Uit veel 
mijnen lekt deze stof. In 2005 werd in samenwerking met het Deense leger op een proefveld het 
concept uitgetest met drie verschillende types landmijnen. Hieruit bleek dat de planten daadwerkelijk 
verkleurden als ze zich in de nabijheid van een landmijn bevonden. 

Dia 14 Referenties en meer...

Da Vinci Bode 9
De zandraket houdt zijn adem in  
De zandraket is de meest onderzochte plant ter wereld  
De zandraket prachtig onkruid 
DS Oktober 2011
Doorbraak overstromingsonderzoek,  Bionieuws  editie 17, 29-10-2011
Nature 479, 17 november 2011,
nl.wikipedia.org/wiki/Ubiquitine 
SoortenBank.nl
Wikipedia 
www.encyclo.nl/lokaal/10967
www.trouw.nl/ Overleven-onder-water. 
www.wur.nl/nl/nieuwsagenda/archief/nieuws/2011/Nzandraket.htm]
Rens Voesenek, Utrechtse hoogleraar ecofysiologie
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