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Koper (Cu) is een essentiële voedingsstof voor planten, maar bij hoge 
concentraties in het wortelmilieu kan het ook toxisch worden 
(Hoofdstuk 1). De toxische effecten van Cu zijn afhankelijk van het 
groeistadium van de plant, de duur van de blootstelling en de 
concentratie van Cu in de plant.  Het Cu gehalte in planten varieert 
van 0,08 tot 0,24 µmol g-1 drooggewicht, en Cu toxiciteit treedt in het 
algemeen op wanneer het bladweefsel meer dan 0,4 µmol g-1

drooggewicht bevat. Landbouwgronden kunnen verontreinigd zijn met 
Cu en andere giftige metalen, als gevolg van intensieve landbouw, het 
gebruik van dierlijke meststoffen en van Cu-houdende fungiciden. Te 
hoge Cu concentraties hebben niet alleen een negatieve invloed op de 
groei en fysiologie van planten, maar vormen ook een risico voor de 
voedselketen. 

Zwavel is een macronutriënt die essentieel is voor de groei van 
planten en hun aanpassing aan het milieu. Onder normale 
omstandigheden wordt sulfaat, dat wordt opgenomen door de wortels, 
gebruikt als zwavelbron voor de plant. Planten kunnen ook 
zwavelgassen (m.n. SO2, H2S), welke door het blad (via de 
huidmondjes) worden opgenomen, gebruiken als zwavelbron voor de 
groei. Verschillende sulfaattransporter eiwitten zijn betrokken bij de 
opname, het transport en de sub-cellulaire verdeling van sulfaat in de 
plant. Hun expressie en activiteit zijn afgestemd op de 
zwavelbehoefte van de plant. Indien planten worden blootgesteld aan 
hoge Cu concentraties in het wortelmilieu dat leidt dit in het algemeen 
tot een verhoogde synthese van zwavelrijke verbindingen (m.n. 
fytochelatinen en glutathion), die toxische metalen zoals Cu kunnen 
binden, en zodanig mogelijk een rol spelen in de Cu ontgifting. In dit 
proefschrift is enerzijds de fysiologische basis van de toxiciteit van Cu 
en anderzijds het belang van het zwavelmetabolisme hierbij 
onderzocht in Chinese kool. 

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van materiaal en 
methoden die in dit proefschrift zijn gebruikt. In alle experimenten 
werd Chinese kool (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. cv. Kasumi F1 
(Nickerson-Zwaan, Made, Nederland) gebruikt als proefplant en de 
proeven werden uitgevoerd met planten gekweekt op 
voedingsoplossing. 
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In Hoofdstuk 3 werd de toxiciteit van verhoogde Cu concentraties 
en de invloed van dit metaal op de regulatie van de opname, de 
verdeling en het metabolisme van sulfaat bestudeerd. Het blootstellen 
van Chinese kool aan verhoogde Cu2+ concentraties leidde tot 
bladvergeling (chlorose), een verlies van fotosynthetische capaciteit 
en een verminderde groei (biomassaproductie) bij concentraties ≥ 5 
μM. De daling van het pigmentgehalte was waarschijnlijk niet het 
gevolg van afbraak maar van een verstoorde chloroplastontwikkeling 
onder invloed van Cu. Het Cu gehalte in de plant nam toe met de 
Cu2+ concentratie in het wortelmilieu. Slechts een klein deel van het 
opgenomen Cu door de wortels werd naar de spruit 
getransporteerd. Verhoogde Cu2+ concentraties (≥ 5 μM) 
beïnvloedden sterk het gehalte van de andere mineralen in de 
plant. Er was een sterke stijging in het gehalte van water-oplosbare 
niet-eiwit gebonden thiolverbindingen in de wortel, en in mindere 
mate in de spruit  bij ≥ 1 μM Cu2+. Deze stijging kon slechts 
gedeeltelijk worden toegeschreven aan een verhoging van het 
fytochelatinen gehalte. De activiteit van de sulfaattransporters in de 
wortel was iets verhoogd bij 2 en 5 μM Cu2+. Er was tevens een 
verhoging van de (gen)expressie  van de Groep 1 “hoge affiniteit 
sulfaattransporter” Sultr1;2 (verantwoordelijk voor de opname van 
sulfaat), en de Groep 4 sulfaat transporters Sultr4;1 en Sultr4;2 
(spelen een rol in het sulfaattransport vanuit de vacuole). Verhoogde 
Cu2+ concentraties hadden nauwelijks invloed op de expressie van 
APS reductase (een belangrijk enzym in de reduktie van sulfaat), 
zowel in de wortel als in de spruit. De verhoogde expressie en 
activiteit van de sulfaattransporters werden niet alleen veroorzaakt 
door een hogere zwavelbehoefte van de plant bij verhoogde Cu 
concentraties, maar was mogelijk ook het gevolg van 
interactie/reactie van Cu met verbindingen die een signaalfunctie 
vervullen in de regulatie van de expressie en activiteit van 
sulfaattransporters. 

In Hoofdstuk 4 werd de invloed van UV op de Cu toxiciteit en de 
regulatie van de opname, de verdeling en het metabolisme van 
sulfaat in Chinese kool bestudeerd.  De negatieve effecten van 
verhoogde Cu2+ concentraties op de biomassaproductie en het 
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pigmentgehalte werden versterkt in aanwezigheid van UV. De 
chlorofyl a fluorescentie (Fv/Fm) werd alleen negatief beïnvloed nadat 
het bladweefsel zichtbaar beschadigd (necrotisch) was. De expressie 
en activiteit van sulfaattransporter Sultr1;2 werden verhoogd bij ≥ 2 
μM in aanwezigheid van UV, en bij ≥ 5 μM Cu2+ in afwezigheid van 
UV.  Bovendien werd in de spruit de expressie van Sultr4;1 sterk 
verhoogd bij ≥ 5 μM Cu2+ in aanwezigheid en afwezigheid van UV, en 
de expressie van Sultr4;2 werd verhoogd ij 10 μM Cu2+ in 
aanwezigheid van UV. De verhoogde Cu toxiciteit in aanwezigheid van 
UV kon grotendeels worden toegeschreven aan een door UV 
geïnduceerde verhoging van de Cu accumulatie in zowel de wortel als 
de spruit. 

In Hoofdstuk 5 werd de invloed van de combinatie van verhoogde 
Cu2+ concentraties in afwezigheid van sulfaat in het wortelmilieu op 
de opnamecapaciteit en het metabolisme van sulfaat in Chinese kool 
onderzocht. Blootstelling van planten aan 4 μM Cu2+ leidde tot een 
lagere biomassaproductie van de plant en een verhoogde 
spruit/wortel verhouding zowel in aan- als afwezigheid van sulfaat. De 
afwezigheid van sulfaat had sneller een negatief effect op de 
biomassaproductie van de plant dan de verhoogde Cu2+

concentraties. De expressie en activiteit van de sulfaatransporters en 
de expressie van APS reductase in de Chinese kool werden al na 1 of 
2 dagen verhoogd na blootstelling aan 4 μM Cu2+, bij aan- en 
afwezigheid van sulfaat. De invloed van sulfaatonttrekking op de 
expressie en activiteit van de sulfaattransporters werd nauwelijks 
verder beïnvloed door verhoogde Cu2+ concentraties. Hieruit bleek dat 
het onstaan van de negatieve effecten van zwaveldeficiëntie sneller 
verliep dan dat van Cu toxiciteit. 

Om meer inzicht te krijgen in de rol die de zwavelvoorziening van 
de plant speelt in de ontwikkeling van Cu toxiciteit, werden de 
interacties tussen sulfaatvoeding en H2S begassing enerzijds, en 
verhoogde Cu2+ concentraties anderzijds, bestudeerd in Chinese kool 
(Hoofdstuk 6). Het blootstellen van planten aan H2S leidde tot een 
verminderde sulfaatopname door de wortel. De opnamecapaciteit van 
sulfaat werd verhoogd door Cu2+ (>10 μM), zowel in afwezigheid als 
aanwezigheid van H2S. Echter, H2S begassing leidde bij alle Cu2+
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concentraties tot een verminderde opnamecapaciteit van sulfaat. H2S 
begassing  resulteerde in een verhoogd gehalte van water-oplosbare 
niet-eiwit gebonden thiol verbindingen, m.n. in de spruit,  en in 
mindere mate in de wortels. Het thiolgehalte in de wortels steeg 
verder bij een gelijktijdige blootstelling aan H2S en verhoogde Cu2+

concentraties. Er bestond geen enkel verband tussen het thiolgehalte 
en de expressie en activiteit van de sulfaattransporters (en APS 
reductase). Planten waren in staat om in afwezigheid van sulfaat, H2S 
te gebruiken als zwavelbron voor de groei, maar de toxiciteit van Cu2+

was vergelijkbaar met die in aanwezigheid van sulfaat (met of zonder 
H2S). Blijkbaar speelde de zwavelvoorziening geen rol van betekenis 
in de Cu tolerantie van de plant. 

Uit het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift kan 
geconcludeerd worden (Hoofdstuk 7), dat verhoogde Cu2+

concentraties (> 2 μM) in het wortelmilieu toxisch zijn voor Chinese 
kool. De aanwezigheid van UV leidde tot een sterk verhoogde Cu 
toxiciteit in de plant. Verhoogde Cu2+ concentraties verstoorden de 
regulatie van de opname en assimilatie van zwavel, maar er was geen 
directe relatie tussen de zwavelvoorziening van de plant en de Cu 
toxiciteit. Het wordt algemeen aangenomen dat sulfaat zelf, of 
producten van de zwavelassimilatie, o.a. glutathion, fungeren als 
signaalverbindigen in de regulatie van de expressie en activiteit van 
de sulfaattransporters (en APS reductase). Echter bij verhoogde Cu 
concentraties bleek er geen enkel verband te bestaan tussen de 
gehaltes van deze verbindingen en expressie en activiteit van de 
sulfaattransporters (en APS reductase). Mogelijk vervult H2S als gas 
een signaalfunctie in de interactie tussen de sulfaatreductie in de 
chloroplast/plastide en de transcriptie van de sulfaattransporters in de 
celkern. Een Cu-geïnduceerde afname van de subcellulaire H2S 
concentratie, als gevolg van een direkte reactie van Cu met H2S, zou 
verantwoordelijk kunnen zijn voor de waargenomen veranderingen in 
de expressie en activiteit van de sulfaattransporters (en APS 
reductase) in Chinese kool. 




