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Lijst met afkortingen 

AAS      Atoomabsorptiespectrofotometrie 

ACC      1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid 

CAT      Catalase 

Gfp      Green fluorescent protein 

GPOD      Guaicol peroxidase 

GR      Glutathion reductase 

GSH      Gereduceerd glutathion 

GSSG      Geoxideerd glutathion 

Hfr      High-frequency recombination 

H2O      Water 

H2O2      Waterstofperoxide 

IR      Inverted repeats 

Ni      Nikkel 

O2      Moleculaire zuurstof 

O2
●

      Superoxide anion 

OD660      Optische densiteit bij 660 nm 

PVP      Polyvinylpyrolidine 

SAZ      Syringaldazine 

SOD      Superoxide dismutase 

SPOD      Syringaldazine peroxidase 

TCE      Trichloorethyleen 

TSCF      Transpiration stream concentration factor 

U      Units 

XOD      Xanthine oxidase 
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Samenvatting 

 

Sinds de industriële revolutie is de concentratie aan polluenten in het milieu sterk 

toegenomen, hetgeen risico’s inhoudt voor de mens en het milieu. De conventionele 

technieken die gebruikt worden om gecontamineerde bodems en grondwater te remediëren 

zijn erg duur en brengen vaak schade toe aan de omgeving. Complementair aan deze 

traditionele methoden, in het bijzonder voor sites met een diffuse verontreiniging met relatief 

lage concentraties, wordt fytoremediatie voorgesteld als een potentieel interessante 

technologie om effectief en goedkoop vervuilde gebieden te behandelen. Plant-geassocieerde 

bacteriën, uitgerust met de geschikte eigenschappen, kunnen gebruikt worden ter verbetering 

van deze fytoremediatie.  

 

Binnen deze thesis is het de bedoeling de rol van gemodificeerde endofyten bij fytoremediatie 

van gemengde verontreinigingen van zware metalen en organische contaminanten te 

bestuderen. In een eerste stap werd getracht een TCE-afbrekende, Ni-resistente bacterie te 

creëren via conjugatie. Daarna werden stekken van populier geïnoculeerd met Ni-resistente, 

gfp-gemerkte bacteriën en werd de kolonisatie van deze bacteriën opgevolgd. Als laatste werd 

een toxiciteitsexperiment uitgevoerd waarbij lupine planten (al dan niet geïnoculeerd met een 

Ni-resistente, tolueenafbrekende endofyt) blootgesteld werden aan verschillende concentraties 

van Ni en/of tolueen, waarna de groei-index  geëvalueerd werd.  

 

De conjugatie is geslaagd en resulteerde in stabiele, transconjugante bacteriën die in staat zijn 

TCE af te breken en beschikken over een Ni-resistentie systeem. Deze bacteriën kunnen in 

toekomstige experimenten met gemengde verontreinigingen gebruikt worden. 

Uit de resultaten van het kolonisatie-experiment blijkt dat de bacteriën zich vooral in de 

wortel en stengel bevinden, in mindere mate in de twijg en niet in de bladeren. Dit komt 

overeen met de vermoedde kolonisatieroute van bacteriën via de wortel naar stengel en twijg 

en tenslotte naar het blad. 

In het laatste experiment werd vastgesteld dat inoculatie van gele lupine met een Ni-

resistente, tolueen afbrekende endofyt, resulteert in een verlaagde fytotoxiciteit bij 

blootstelling aan de gemengde verontreiniging tolueen en Ni. 
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1. Inleiding 

 

Sinds de industriële evolutie is de concentratie aan polluenten in het milieu sterk toegenomen, 

hetgeen risico’s inhoudt voor de mens en het milieu.  

 

De zware metalen vormen een belangrijke groep binnen deze polluenten. In deze thesis werd 

Nikkel (Ni) als model voor zware metalen gebruikt.  

Ni is een metaal dat afkomstig is van zowel natuurlijke als antropogene bronnen. Natuurlijke 

bronnen kunnen stof van vulkaanuitbarstingen en erosie van gesteenten zijn, terwijl 

antropogene bronnen vooral de emissie van fossiele brandstoffen en de productie en het 

gebruik van Ni-legeringen omvatten (1). Blootstelling kan gebeuren via de longen, het 

gastrointestinaal stelsel en via de huid. De meest effectieve manier van opname is fagocytose 

van stofdeeltjes die Ni bevatten (2). Opname van Ni kan leiden tot carcinogeniteit, 

longfibrose, cardiovasculaire problemen en nierziekten (3). 

 

Naast zware metalen vormen verhoogde concentraties aan organische polluenten een ernstige 

bedreiging voor het milieu en de volksgezondheid. De wateroplosbare, vluchtige 

verbindingen tolueen en trichloorethyleen (TCE) zijn in dit verband reeds onderwerp van vele 

studies geweest en worden in deze thesis gebruikt als modelcomponenten voor organische 

verontreinigingen. 

Tolueen komt voor in ruwe olie en kan door verbranding van de geraffineerde vorm ervan 

vervuiling veroorzaken. Het wordt gebruikt als basismateriaal in de productie van benzeen, 

pesticiden, plastics en als additief in benzine (4). Opname van tolueen gebeurt voornamelijk 

via de longen en het gastrointestinaal stelsel, en in mindere mate via de huid. Tolueen 

accumuleert in vetrijke en goed doorbloede weefsels zoals de hersenen en de lever, en 

hierdoor zijn de toxische effecten vooral merkbaar in het centrale zenuwstelsel (5, 6).  

Een andere organische polluent is TCE, dat vooral gebruikt wordt om metalen te ontvetten 

(7). Blootstelling aan TCE kan zoals bij tolueen gebeuren via de longen, het gastrointestinaal 

stelsel en de  huid. Afhankelijk van de concentratie, duur en de methode van opname kan 

TCE een effect hebben op de ademhaling (8), de nieren (9) en de lever (10). Ook deze stof 

 wordt ervan verdacht carcinogeen te zijn.
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Om de gezondheids- en milieurisico’s van metalen en organische stoffen in bodems en 

grondwater te verlagen, bestaan er reeds vele conventionele methoden. Deze methoden, zoals 

afgraven en “pump and treat”, zijn zeer duur en brengen schade toe aan de omgeving (11). 

Vooral op plaatsen met een lage concentratie van een verspreidde verontreiniging kan 

fytoremediatie een goedkoop, effectief alternatief zijn. Bij fytoremediatie wordt gebruik 

gemaakt van planten en hun geassocieerde micro-organismen om bepaalde toxische stoffen in 

bodems, sedimenten en grondwater te verwijderen, te transformeren of vast te houden (12). In 

volgend onderdeel zal dieper ingegaan worden op het principe van fytoremediatie en de voor- 

en nadelen die hieraan verbonden zijn. 

 

1.1 Fytoremediatie van metaalverontreinigingen 

 

Planten kunnen op twee manieren bijdragen aan de remediatie van metaalverontreinigingen. 

Enerzijds kunnen ze verhinderen dat de polluenten zich verspreiden door ze te stabiliseren, en 

anderzijds kunnen ze de polluenten opnemen en zo verwijderen uit de bodem of het 

grondwater (fytoextractie) (figuur 1). 

 

Figuur 1: Processen betrokken bij de fytoremediatie van metaalverontreinigingen. 

 

De aanwezigheid van planten zorgt op twee manieren voor stabilisatie van metalen in de 

bodem. Naast adsorptie van metalen aan het worteloppervlak, voorkomen planten de 

verspreiding van de metalen via wind- en watererosie en de percolatie naar het grondwater 

(11). 
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Fytoextractie begint met de opname van de metalen in de plant, hetgeen mogelijk is via 

organische chelatoren en sideroforen, die vooral geproduceerd worden bij een tekort aan 

voedingsstoffen zoals ijzer of bij stresscondities. Bij fytoextractie wordt geprobeerd om de 

metalen te verplaatsten naar bovengrondse delen, waarna de plant geoogst kan worden. Op 

deze manier worden de metalen uit de bodem verwijderd en vermindert de verontreiniging 

stilaan (11).  

Hyperaccumulatoren zijn uitermate geschikt voor de accumulatie van metalen. Deze planten 

accumuleren een concentratie van een metaal ion dat 0,1-1% van het droge gewicht van de 

plant bedraagt. Bij deze concentratie is het mogelijk economisch voordelig om het metaal te 

extraheren en te recycleren. Nadelen van deze planten zijn echter dat ze meestal maar 1 

metaalsoort hyperaccumuleren, dat ze traag groeien en bijgevolg een lage biomassa hebben en 

dat ze niet makkelijk te vinden zijn in het wild (13). 

 

Hoewel gebleken is dat fytoremediatie van zware metaal verontreinigingen een goed 

alternatief kan zijn voor de conventionele technieken, blijven nog steeds enkele nadelen 

verbonden aan de fytoremediatie van metaalverontreinigingen. Om te beginnen moet de 

polluent beschikbaar zijn voor de plant. De biobeschikbaarheid is afhankelijk van factoren 

zoals totale concentratie, chemische vorm, pH, organische componenten in de bodem, …. Een 

ander probleem is de concentratie van de vervuiling, die indien ze te hoog is, toxisch kan zijn 

voor planten. In dit geval zou de plant niet of onvoldoende groeien, zodat fytoremediatie niet 

efficiënt toegepast kan worden (13,14). Om deze problemen tegemoet te komen, werd binnen 

mijn thesis gebruik gemaakt van plant-geassocieerde bacteriën. 

 

1.2 Fytoremediatie van organische contaminanten 

 

Bij fytoremediatie van organische stoffen is het de bedoeling om de contaminanten af te 

breken. De afbraak van deze polluenten kan zowel in de bodem en de rhizosfeer als in de 

plant zelf plaatsvinden (figuur 2).  
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Figuur 2: Processen betrokken bij de fytoremediatie van organische contaminanten 

 

In de rhizosfeer wordt deze afbraak gestimuleerd doordat planten fotosyntaat secreteren rond 

de wortels dat de groei en de metabole activiteit van verschillende micro-organismen 

bevordert. Sommige stoffen van dit fotosyntaat (fenolen, proteïnen, organische zuren, …) 

kunnen dienen als koolstofbron voor bacteriën en fungi die in staat zijn om organische 

polluenten af te breken. Naast deze stoffen kan de plant ook enkele enzymen secreteren die 

organische contaminanten kunnen afbreken (12,15). 

Om afbraak van de polluent in te plant te verkrijgen is er eerst opname vereist. Bij de opname 

van organische stoffen door planten, speelt de log (Kow) een belangrijke rol. De log (Kow) is 

de octanol:water partitiecoëfficiënt en is een maat voor lipofiliteit van een stof. Een 

organische stof die makkelijk opgenomen wordt, heeft bij voorkeur een log (Kow) tussen 1 en 

3,5. Wanneer deze coëfficiënt kleiner is dan 1, is de stof te hydrofiel om door de epidermis te 

geraken, en wanneer de log (Kow) groter is dan 3,5, is de stof te hydrofoob en zal sorptie aan 

de wortel plaatsvinden (16). Naast de log (Kow) beschrijft de “transpiration stream 

concentration factor” (TSCF) of een organische component makkelijk wordt opgenomen in de 

plant. Deze factor is gebaseerd op de log (Kow) en relateert de concentratie van de polluent in 

het xyleem ten opzichte van de concentratie waaraan de plant wordt blootgesteld. De relatie 

tussen de log (Kow) en de TSCF wordt weergegeven in grafiek 1 (17).  

Na opname kan de organische stof verplaatst worden naar andere plantenweefsels waar ze 

gebonden kan worden in een niet-beschikbare vorm of afgebroken kan worden (13,15).  
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Grafiek 1: De relatie tussen de TSCF en de log Kow (17). 

 

Onvoldoende of onvolledige afbraak kan leiden tot fytotoxiciteit en tot evapotranspiratie via 

de blaadjes naar de lucht, de twee meest voorkomende problemen bij fytoremediatie van 

organische contaminanten (15). Ook voor deze problemen kan het gebruik van plant-

geassocieerde bacteriën een mogelijke oplossing zijn. 

 

1.3 Plant-geassocieerde bacteriën 

 

Bacteriën geassocieerd met planten kunnen in twee groepen verdeeld worden, namelijk de 

bacteriën die in de rhizosfeer leven en de bacteriën die in de plant leven. De bacteriën die in 

de plant zelf leven, worden endofyten genoemd. Endofyten zijn bacteriën die in de plant 

verblijven zonder hun gastheer enige schade te berokkenen en die geïsoleerd kunnen worden 

uit oppervlaktegesteriliseerd plantenmateriaal of uit plantenextracten (18). Deze bacteriën 

leven nauw samen met de plant en hebben bijgevolg verschillende effecten op hun gastheer.  

 

1.3.1 Interactie tussen bacteriën en planten 

 

Het samenleven van de bacteriën en de planten heeft voor beide partijen positieve gevolgen. 

Planten secreteren stoffen zoals fenolen die voor een aanrijking van de microbiële populatie 

kunnen zorgen en plant-geassocieerde bacteriën kunnen op een directe en op een indirecte 

manier bijdragen aan de groei van hun gastheer. Met een directe manier wordt de productie 
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van groeihormonen en andere groeibevorderende stoffen bedoeld, indirecte groeipromotie is 

het onderdrukken van pathogenen en de afbraak van de toxische stoffen die ze produceren. 

 

Directe groeipromotie 

Een mechanisme van directe groeipromotie is de fixatie van stikstof door bacteriën die nif- 

genen tot expressie brengen en nitrogenase bevatten. Aangezien dit gefixeerde stikstof 

beschikbaar is voor de plant, dragen deze stikstoffixerende bacteriën bij aan de groei van de 

planten (19). Naast stikstof is ijzer een essentieel element voor planten. Bacteriën kunnen 

sideroforen produceren die ijzer binden met een hoge affiniteit, zelfs in een ijzerarme 

omgeving. Via deze siderofoor-ijzer complexen heeft de plant ook meer ijzer tot zijn 

beschikking (18). 

 

Een ander mechanisme van directe groeipromotie is de productie van groeihormonen zoals 

cytokinines en auxine (20,21). Cytokinines zijn betrokken bij de celdeling, kieming en 

lichtreacties (22). Auxine moduleert processen zoals reactie op licht, wortelgroei en de 

vorming van orgaanpatronen (23).  

Naast cytokinine en auxine is ethyleen ook een belangrijk groeihormoon in planten. Het 

probleem is echter dat het in hogere concentraties groeionderdrukkend wordt. Bacteriën 

kunnen de concentratie van dit hormoon beperken door de precursor van ethyleen, 1-

aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC), af te breken gebruik makend van ACC-

deaminase (24). 

 

Indirecte groeipromotie 

Indirecte groeipromotie door bacteriën gebeurt al enkel door hun aanwezigheid, want waar 

deze plant-geassocieerde bacteriën aanwezig zijn, treden ze in competitie met pathogene 

micro-organismen. De productie van sideroforen is zo’n competitie mechanisme, omdat dit 

ervoor zorgt dat pathogenen in de buurt van de plant niet genoeg ijzer hebben, en zich dus niet 

kunnen prolifereren. Plant-geassocieerde bacteriën kunnen pathogenen ook uitschakelen door 

de productie van antibiotica (18). Tenslotte zijn bacteriën in staat om toxische componenten 

zoals methyl chloride en methyl bromide af te breken, waardoor de plant minder blootgesteld 

wordt aan deze componenten (25). 
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1.3.2 De rol van plant-geassocieerde bacteriën bij fytoremediatie 

 

Naast hun groeipromoverende eigenschappen kunnen plant-geassocieerde bacteriën over een 

aantal andere, meer specifieke eigenschappen beschikken die ook bijdragen tot een verbeterde 

fytoremediatie. 

 

Plant-geassocieerde bacteriën bij de fytoremediatie van metaalverontreinigingen 

Om tegemoet te komen aan een beperkte metaal-biobeschikbaarheid, kunnen plant-

geassocieerde bacteriën metalen mobiliseren door bijvoorbeeld de productie van sideroforen. 

Normaal worden sideroforen geproduceerd om de ijzeropname te bevorderen, maar de 

sideroforen kunnen ook binden aan andere metalen en bijgevolg ook hun opname in de plant 

bevorderen (26).  

Metaalfytotoxiciteit kan beperkt worden door gebruik te maken van plant-geassocieerde 

bacteriën die beschikken over een metaal resistentie/sequestratie systeem. Het czc systeem dat 

resistentie verleent voor cadmium, zink en kobalt is zo’n metaal resistentie/sequestratie 

systeem. Dit systeem vormt een effluxpomp, die het transport van metalen uit de cel koppelt 

aan de influx van protonen. Hierdoor wordt de omgeving van de cel gealkaliseerd en vormen 

de metalen complexen met onder andere membraanproteïnen en carbonaten, waardoor ze 

geprecipiteerd worden aan de celwand. Voor de resistentie/sequestratie van Ni bestaat een 

gelijkaardig systeem, namelijk het ncc-nre resistentiesysteem (27).  

 

De rol van plant-geassocieerde bacteriën voor een verbeterde fytoremediatie van 

metaalverontreinigingen werd reeds getest voor Ni met gele lupine als gastheerplant. 

Inoculatie van gele lupine met Ni-resistente bacteriën resulteerde in een verhoogde Ni-

resistentie en in een verhoogde Ni-accumulatie in de wortel (28). 

 

Plant-geassocieerde bacteriën bij de fytoremediatie van organische contaminanten 

Fytoremediatie van organische contaminanten wordt vaak beperkt door onvoldoende of 

onvolledige afbraak van de contaminant in kwestie. Om deze afbraak te bevorderen, kan 

gebruik gemaakt worden van plant-geassocieerde bacteriën die uitgerust zijn met de geschikte 

afbraakroutes. Bacteriën die uitgerust worden met het pTOM plasmide, zijn in staat om 

tolueen en TCE af te breken, aangezien op dit plasmide hiervoor de afbraakroutes aanwezig 
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zijn. Het plasmide kan constitutief tot expressie gebracht worden, zoals in de Burkholderia 

cepacia BU61, maar in sommige gevallen zal er enkel afbraak zijn van TCE wanneer tolueen, 

benzeen of fenol de tolueen ortho-monooxygenase afbraakroute induceren. In dit laatste geval 

spreekt men van een adaptieve expressie van het pTOM plasmide, hetgeen plaatsvindt in de 

Burkholderia cepacia G4 (29,30).  

 

Het gebruik van bacteriën die uitgerust zijn met dit pTOM plasmide werd ook reeds getest. 

Gele lupine planten werden geïnoculeerd met deze bacteriën en blootgesteld aan tolueen en 

als gevolg hiervan daalde de fytotoxiciteit en werd de evapotranspiratie gereduceerd met 70% 

(31).  

 

In het verleden werd dus reeds aangetoond dat inoculatie van gele lupine planten met een 

endofyt, uitgerust met de geschikte eigenschappen resulteert in: 

– een verlaagde Ni-toxiciteit en een verhoogde Ni-accumulatie bij blootstelling aan Ni. 

– een verlaagde tolueen-toxiciteit en –evapotranspiratie bij blootstelling aan tolueen. 

 

Binnen deze thesis is het de bedoeling de rol van gemodificeerde endofyten bij fytoremediatie 

van gemengde verontreinigingen van zware metalen en organische contaminanten te 

bestuderen. 

In eerste instantie werden plant-geassocieerde bacteriën gebruikt voor de creatie van een Ni-

resistente bacterie die ook in staat is TCE af te breken. Hiervoor werden plant-geassocieerde 

bacteriën, afkomstig van een TCE-gecontamineerde site, gekarakteriseerd. De TCE-

afbrekende endofyten werden vervolgens via conjugatie, een techniek die in volgend 

onderdeel uitgebreid besproken wordt, uitgerust met een Ni-resistentie/sequestratie systeem. 

Voor het tweede deel van mijn thesis was reeds een endofytische bacterie van populier ter 

beschikking die Ni-resistent is, tolueen afbreekt en die uitgerust is met een gfp-kanamycine 

merker. Deze bacterie werd geïntroduceerd in populierstekken, al dan niet blootgesteld aan  

Ni. Hierbij werd de kolonisatie opgevolgd gebruik makend van een confocale microscoop en 

werd de toxiciteit geëvalueerd aan de hand van de groei-index, enzymactiviteit en Ni-

concentraties in de plant. 

Om de overgang naar gemengde verontreiniging te maken, werd tenslotte een 

toxiciteitsexperiment uitgevoerd waarbij gele lupine planten (al dan niet geïnoculeerd met een 

Ni-resistente en/of tolueenafbrekende endofyt) blootgesteld werden aan verschillende 

concentraties van Ni en/of tolueen en waarbij de groei-index  geëvalueerd werd. 
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1.4 Conjugatie 

 

Conjugatie, transductie en transformatie zijn mechanismen waarbij genetische informatie kan 

uitgewisseld worden. Bij transductie worden de genen overgedragen via de tussenkomst van 

een virus en transformatie is de opname van genetisch materiaal uit de omgeving van de cel. 

Conjugatie is de cel-cel transfer van plasmiden, waarbij eerst een pilus wordt gevormd, 

waarlangs de overdracht van het plasmide kan plaatsvinden. Deze overdracht gebeurt volgens 

het rolling circle mechanisme waarbij eerst een inkeping gemaakt wordt in 1 streng bij de 

“origin of replication”. Het 5’ einde van deze streng wordt vervolgens losgemaakt van het 

circulaire DNA, waardoor een replicatievork ontstaat en een stuk enkelstrengig DNA dat kan 

dienen als template voor DNA polymerase. Aangezien de synthese van nieuw DNA steeds 

gebeurt van 5’ naar 3’, kan de synthese van de nieuwe streng van het oorspronkelijke 

plasmide in 1 stuk gebeuren. Dit in tegenstelling tot de synthese van de tweede streng van het 

nieuwe plasmide. Deze synthese moet in stukken gebeuren omdat tijdens het rollen van het 

DNA steeds maar een klein stuk beschikbaar is om te repliceren in de juiste 5’ 3’ richting. Om 

dit op te lossen, vindt de replicatie plaats met Okazaki fragmenten die uiteindelijk verbonden 

worden door DNA ligase (figuur 3) (32).  

 

 

Figuur 3: Verschillende stappen van het conjugatie proces. 
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1.4.1 Conjugatieve en niet-conjugatieve plasmiden 

 

Het conjugatieproces dat in bovenstaande tekst beschreven werd, is enkel van toepassing voor 

conjugatieve plasmiden die transfer (tra) genen bevatten om onder andere de pilus te vormen. 

Naast deze conjugatieve plasmiden bestaan ook niet-conjugatieve plasmiden, die dus geen tra 

genen bezitten. Tussen een conjugatief en een niet-conjugatief plasmide kan homologe 

recombinatie plaatsvinden, hetgeen resulteert in de vorming van een coïntegraat. Dit 

coïntegraat is wel in staat om conjugatie te ondergaan, waardoor de genen van het niet-

conjugatief plasmide op deze manier wel gemobiliseerd kunnen worden (33). 

 

1.4.2 Mobilisatie van het chromosoom 

 

Het meest onderzochte conjugatief plasmide is de F factor van Escherichia coli. Deze F factor 

bevat verschillende genen zoals de transfer genen die nodig zijn voor de overdracht van de 

genen van de donor naar de receptor cel en genen die coderen voor proteïnen die nodig zijn 

voor de replicatie. Daarnaast zijn ook een “origin of replication” en “origin of transfer” 

aanwezig. Wanneer enkel deze 4 elementen aanwezig zijn op het plasmide, worden geen 

genen van het chromosomaal DNA doorgegeven tijdens de conjugatie. Om dit te 

verwezenlijken is een speciaal soort F+ cel nodig, namelijk de ‘high-frequency 

recombination’ (Hfr) cellen. In deze cellen is de F factor geïntegreerd in het chromosomaal 

DNA. Zo’n plasmide, dat in staat is om te integreren in het chromosomaal DNA, wordt een 

episoom genoemd. Om een Hfr cel te bekomen, moeten insertie sequentie (IS) elementen 

aanwezig zijn in de F factor. Deze elementen zijn de meest eenvoudige ‘transposable’ 

elementen en bevatten genen die nodig zijn om het element te mobiliseren en te inserteren op 

een nieuwe plaats in het chromosoom. Op de uiteindes van IS elementen bevinden zich 

‘inverted repeats’ (IR) die overeenkomen met sequenties in het chromosomale DNA. Het 

enzym dat betrokken is bij de transpositie is transposase, dat de IR’s herkent en vervolgens de 

transpostie start. Wanneer conjugatie plaatsvindt bij een Hfr cel, zal het chromosomaal DNA 

mee gekopieerd worden. Meestal zal niet het hele chromosoom doorgegeven worden omdat 

hiervoor de connectie te vroeg verbroken wordt door bijvoorbeeld het bewegen van de cellen. 

Afhankelijk van de positie van de F factor in het chromosomale DNA, worden andere genen 

overgebracht naar de receptor cellen. Als nu een deel van het nieuw ontvangen DNA 
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homoloog is met een regio van het chromosomaal DNA van de receptor, kan recombinatie 

plaatsvinden en ontstaan nieuwe, recombinante bacteriën (34).    

 

1.5 Green fluorescent protein 

 

Om bij inoculatie van bacteriën de kolonisatie en de populatiegrootte op te volgen, is het 

noodzakelijk de bacteriën, alvorens ze geïnoculeerd worden, te merken. De introductie van 

antibioticaresistentie is hiervoor een simpele methode, maar bij het gebruik van deze merker 

is het risico echter dat de resistentie verloren kan gaan, of dat endogene bacteriën de merker 

ook kunnen bezitten (35). Om dit allemaal te vermijden kan gebruik gemaakt worden van de 

combinatie van antibioticaresistentie en green fluorescent protein (gfp). Gfp is een proteïne 

dat afkomstig is uit de kwal aequorea Victorai. Het absorbeert blauw licht met een golflengte 

van 395 nm en emitteert groen licht met een golflengte van 510 nm. Gfp is een uiterst 

geschikt molecule voor microbiologische studie aangezien gfp van nature niet in bacteriën 

voorkomt, tot expressie gebracht wordt in de meeste Gram-negatieve bacteriën, zeer stabiel is, 

een hoge temperatuur verdraagt, resistent is voor denaturasen en proteasen en niet schadelijk 

is voor bacteriën (36). Gfp en antibioticaresistentie zijn aanwezig op een mini-Tn5 transposon 

en kunnen door middel van conjugatie ingebracht worden bij de bacteriën. 

In deze thesis werd gebruik gemaakt van een confocale microscoop voor de detectie van de 

gfp-gemerkte bacteriën. 
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2. Materialen en methoden 

 

2.1 Conjugatie 

 

In dit experiment werd getracht bacteriën te creëren die in staat zijn TCE af te breken en Ni-

resistent zijn. Om dit te bereiken werd conjugatie uitgevoerd met als receptor een bacterie die 

TCE kan afbreken en als donor een bacterie die Ni-resistent is.   

 

2.1.1 Selectie van de bacteriën 

Op een beschikbare TCE verontreinigde site groeien eiken en essen. Verwacht wordt dat 

sommige bacteriën uit bodem, rhizosfeer, wortel, stengel, twijg en blad van deze bomen TCE 

kunnen afbreken. Om dit te testen werden geïsoleerde bacteriën uit verschillende delen van 

deze bomen gekarakteriseerd. 

 

Karakterisatie 

De geïsoleerde bacteriën werden getest op TCE afbraak door ze uit te platen op rijk medium 

(869), selectief medium (284) en selectief medium (284) dat in een ruimte verzadigd met TCE 

werd geplaatst. De bacteriën werden eerst uitgeplaat op rijk medium (869) om na te gaan of ze 

nog leefden. Het uitplaten op 284 medium dient om te testen of de bacteriën autotroof zijn. 

Wanneer de bacteriën beter groeien op het medium verzadigd met TCE, betekent dit dat ze 

TCE ook gebruiken in hun metabolisme. De bacteriën die mogelijk TCE kunnen afbreken, 

werden geselecteerd om mee verder te gaan als receptoren in de conjugatie. 

 

Selectie via media 

Bij de keuze van bacteriën voor conjugatie is het belangrijk om receptoren en donoren te 

kiezen die op een medium groeien waarop de andere bacterie niet groeit. In het geval van deze 

conjugatie groeit de donor op LB medium met 6 mM Ni, terwijl de receptor hier niet op 

groeit. Omgekeerd groeit de receptor op 284 medium met CMIX, terwijl de donor daar niet op 

groeit. Transconjuganten tenslotte, zijn de enige die op 284+CMIX+ 1 mM Ni groeien. 

Natuurlijk groeien ze ook op de andere 2 media, maar ten opzichte van de donor en receptor is 
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hun aantal op deze media te verwaarlozen. Door op deze manier bacteriën te kiezen is het dus 

mogelijk om nadien donor, receptor en transconjugant van elkaar te onderscheiden.  

 

2.1.2 Conjugatieproces 

De geselecteerde bacteriën die TCE konden afbreken, werden in de conjugatie gebruikt als 

receptor. Als donor diende een bacterie die Ni-resistent is en een antibioticaresistentie merker 

bevat, namelijk de bacterie CM2520. In een eerste stap werden al deze bacteriën gekweekt in 

een buisje met 5 ml rijk medium (869) en overnacht geïncubeerd bij 30 °C. Hierna werden de 

buisjes 30 min gecentrifugeerd bij 3000 rpm en werden de pellets gespoeld met steriel MgSO4 

(10 mM) om resterend medium te verwijderen. De pellets die hierna overbleven werden 

opgelost in 1 ml MgSO4 en deze oplossingen werden gebruikt voor de conjugatie. Vervolgens 

werd een plaat rijk medium (869) in drie verdeeld. In twee delen werd een druppel van de 

donor of de receptor gepipetteerd en in een derde deel werd 100 µl van elke bacterie op een 

filter gepipetteerd en gemengd. Het is op deze filter dat conjugatie zal plaatsvinden tussen 

donor en receptor. 

 

2.1.3 Contraselectie en conjugatie-efficiëntie  

Na een nacht incubatie bij 30 °C werd de filter overgebracht in steriel MgSO4 (10 mM) om de 

bacteriën erin op te lossen. Van deze oplossing werd een verdunningreeks gemaakt tot 10
-7

. 

Verdunningen 0-10
-3

 werden uitgeplaat op 284+CMIX+Ni om de transconjuganten te isoleren 

en te kwantificeren en verdunningen 10
-6

 en 10
-7

 werden uitgeplaat op 284+CMIX om de 

receptoren te kwantificeren. Het aantal transconjuganten dat hier ook op zal groeien is te 

verwaarlozen ten opzichte van het aantal receptoren. 

Het uitplaten op de verschillende media is niet enkel nodig om de transconjuganten te isoleren 

van de andere bacteriën, maar ook om de conjugatie-efficiëntie te bepalen. Om de conjugatie-

efficiëntie (τ) te berekenen, werd de verhouding tussen het aantal transconjuganten en het 

aantal receptoren bepaald. 

 

2.1.4 Stabiliteitstest 

De transconjuganten die via contraselectie geïsoleerd werden, beschikken over Ni-resistentie, 

maar nu is de vraag of deze Ni-resistentie stabiel is. De stabiliteit van het geïntroduceerde Ni-
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resistentie systeem werd getest door te bepalen hoeveel transconjuganten nog Ni-resistent zijn 

na 100 generaties zonder selectiedruk. In een eerste fase werden de bacteriën gekweekt in 

buisjes met 5 ml rijk medium (869) met 6 mM Ni en overnacht geïncubeerd bij 30 °C, waarna 

de best groeiende bacteriën werden geselecteerd. De buisjes werden 30 min gecentrifugeerd 

bij 3000 rpm en het pellet werd opgelost in steriel MgSO4 (10 mM). De oplossing werd op 

OD660=0,5 gebracht en dan 1000x verdund in rijk medium (869), zodat de OD660 0,0005 was. 

De bacteriën werden na 10 generaties (OD660=0,5) opnieuw verdund om te vermijden dat ze 

in de stationaire fase terecht kwamen. Elke 10 generaties werden verdunningen 10
-5

 en 10
-6

 in 

duplo uitgeplaat. Deze verdunningen werden gebruikt bij de laatste stap van de stabiliteitstest.  

Na 100 generaties werden 100 bacteriën (10
-5

 en 10
-6

 verdunningen van elke 10 generaties) 

met steriele tandenstokers overgeprikt naar selectief medium (284+CMIX+1 mM Ni) waar 

enkel transconjuganten op groeien en naar 284+CMIX waar de receptoren (en dus ook 

transconjuganten) op groeien. Als de bacteriën op beide platen groeien, hebben ze hun 

resistentie niet verloren. Uiteindelijk werd het aantal bacteriën dat groeide geteld, om te zien 

hoeveel procent van de bacteriën de Ni-resistentie behouden had. 

 

2.1.5 Bevestiging van de aanwezigheid van ncc-nre resistentie via PCR gevolgd door    

gelelektroforese 

In een eerste stap werd het ncc-nre resistentie-systeem geamplificeerd via PCR. In deze PCR 

reactie werd gebruik gemaakt van volgende specifieke forward en reverse primers die ervoor 

zorgen dat het juiste DNA fragment gerepliceerd wordt. Forward primer (5’-3’): GGA TTA 

CCG AGC CAG TTT CA en reverse primer (5’-3’): GGT GTC TGC GTC ATC GAA TA. 

Tijdens de reactie volgen verschillende temperaturen elkaar op om achtereenvolgens het DNA 

te denatureren, de primers te annealen en het DNA te verlengen. Door deze cyclus te herhalen 

wordt de hoeveelheid DNA exponentieel verhoogd. De PCR werd rechtstreeks uitgevoerd op 

de bacteriën opgelost in water. De producten die toegevoegd werden en de hoeveelheden 

hiervan zijn terug te vinden in de instructies van de platinum® Taq DNA polymerase High 

fidelity kit van invitrogen.  

 

Na de PCR reactie werden de producten gescheiden op basis van DNA-lengte via 

gelelektroforese. Op de gel wordt een spanning aangebracht en het DNA, dat negatief geladen 

is, zal naar de positieve pool migreren. De grootste DNA-fragmenten zullen het minst ver 

migreren, omdat ze meer hinder ondervinden van de resistentie in de gel. De resistentie in de 
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gel kan beïnvloed worden door de hoeveelheid agarose die toegevoegd wordt. Afhankelijk 

van de grootte van de te scheiden DNA-fragmenten wordt de resistentie veranderd. In dit 

geval werd gebruik gemaakt van een 1,5% agarosegel die 1u30min. onder een spanning van 

80 V werd geplaatst. Tevens werd een DNA ladder op de gel gezet, die gekende DNA-

fragmenten bevat en als referentie dient.   

 

2.2 Kolonisatie-experiment 

 

Het doel van dit experiment was om stekken van populieren te inoculeren met Ni-resistente 

bacteriën die gemerkt waren met de fluorescente merker gfp. Op die manier kon met behulp 

van een confocale microscoop gevolgd worden waar de bacteriën zich bevonden in de plant. 

Bijkomend werd ook het Ni-gehalte en de enzymactiviteit in de verschillende plantendelen 

bepaald.  

In een eerste stap werden de stekken in kraantjeswater gezet om te wortelen. Daarna werden 

ze in een hydrocultuur (figuur 2.1) blootgesteld aan 0, 0.05, 0.25 en 1.25 mM Ni. De helft van 

de stekken werd geïnoculeerd met de Ni-resistente gfp-gemerkte bacterie W619+gfp. Voor 

elke conditie werden 6 herhalingen uitgevoerd. Elke week werd het inoculum en de 

halfgeconcentreerde Hoagland voedingsoplossing ververst en werd de massa van de stekken 

bepaald. Na 4 weken blootstelling werden de stekken geoogst waarbij de biomassa werd 

bepaald en stalen werden genomen voor de isolatie van bacteriën en de bepaling van het Ni-

gehalte en de enzymactiviteit.  

 

Figuur 2.1: Stekken van populier blootgesteld aan 3 concentraties Ni in een hydrocultuur. 
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2.2.1 In planta visualisatie van de kolonisatie via de confocale microscoop 

Het principe van een confocale microscoop is gebaseerd op fluorescentie. Bij fluorescentie 

worden fotonen opgenomen door een molecule na bijvoorbeeld belichting door een laser, 

waarna het molecule een foton met een lagere energie zal emitteren. Het geëmitteerde foton 

zal een bepaalde kleur hebben, groen in het geval van gfp. Bij confocale microscopie wordt 

een staal geëxciteerd door een laser. Deze laserstraal wordt op een bepaald punt van het 

preparaat gericht door 2 gemotoriseerde spiegels. Het geëmitteerde licht wordt door dezelfde 

gemotoriseerde spiegels door een pinhole naar de detector geleid. In de microscoop is ook een 

dichroïsche spiegel aanwezig die het geëmiteerde licht doorlaat, maar het excitatie licht 

weerkaatst. Aan de hand van de gemotoriseerde spiegels, kan het preparaat als het ware punt 

voor punt gescand worden. De pinhole langs de andere kant, zorgt voor een goede focus van 

het geëmitteerde licht. Door de pinhole goed in te stellen wordt het geëmitteerde licht dat zich 

niet in het focale vlak van het preparaat bevindt, weggefilterd. Als de instellingen van de 

pinhole veranderd worden, zal het preparaat op een andere diepte waargenomen worden (37). 

 

De hierboven beschreven confocale microscoop werd in deze thesis gebruikt om na te gaan of 

de bacterie W619+gfp aanwezig was in de geïnoculeerde stekken. De niet-geïnoculeerde 

stekken werden bekeken als controle voor autofluorescentie. 

 

2.2.2 Isolatie van bacteriën  

Voor de isolatie van bacteriën uit de bladeren en wortel werden deze plantendelen 10 min in 

2% chlooroplossing oppervlaktegesteriliseerd. Daarna werden ze 3x gespoeld in steriel, 

gedestilleerd water. Het water waarin de plantendelen als laatste gespoeld werden, werd 

uitgeplaat op rijk medium (869) om te controleren of het steriliseren effectief was. Hierna 

werden de oppervlaktesteriele plantendelen gedroogd op filterpapier en vervolgens in stukjes 

gesneden. Deze stukjes werden in een buisje met 10 ml steriel MgSO4 overgebracht en 

vervolgens 1 min gemixt. Voor de wortel en de stengel werd dezelfde procedure gevolgd, 

enkel werd hier gewerkt met 1% chlooroplossing gedurende 5 min en werd 2 min gemixt. 

Van de gemixte oplossingen van de blad, twijg en stengel werden verdunningsreeksen 

gemaakt van 0-10
-3

 en voor de wortel werd een verdunningsreeks gemaakt van 0-10
-6

. Deze 

verdunningsreeksen werden uitgeplaat op 284+CMIX+100 mg/l kanamycine en geïncubeerd 

bij 30 °C. 
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2.2.3 Enzymmeting 

De activiteit van 5 anti-oxidante enzymen werd gemeten, namelijk van catalase (CAT), 

superoxide dismutase (SOD), glutathion reductase (GR), guaiacol peroxidase (GPOD) en 

syringaldazine peroxidase (SPOD). Voor de metingen werden plantenstalen gebruikt die 

ingevroren waren bij -70 °C. Eerst werd een extract gemaakt van de wortel- en bladstalen 

door ze fijn te malen in 2 ml 0,1 M Tris-HCl buffer (pH 7,8), onoplosbare polyvinylpyrolidine 

(PVP) en zand. Dit extract werd gezeefd en daarna 10 min gecentrifugeerd aan 13500 rpm bij 

4 °C. Het supernatans van dit extract werd gebruikt om de activiteit van de enzymen te meten. 

Alle metingen werden uitgevoerd bij 25 °C en gedurende 60 sec. Door middel van de wet van 

Lambert-Beer kon nadien de activiteit van de enzymen bepaald worden aan de hand van de 

absorptie. Volgens deze wet is in de concentratieverandering (∆C) over de tijd recht 

evenredig met de absorptieverandering (∆A) in de tijd (in het lineaire gebied), wanneer 

rekening gehouden wordt met de extinctiecoëfficiënt (ε) en de weglengte van de cuvet (d). 
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De activiteit van catalase werd gemeten bij 240 nm, hiervoor was een UV cuvet nodig. In de 

cuvet waren volgende producten aanwezig: 780 µl KH2PO4 buffer (0.1 M, pH=7), 170 µl 

H2O2 (5 mM) en 50 µl extract. In volgende reactie gekatalyseerd door catalase, werd de 

vermindering van H2O2 gevolgd (38):  

2 H2O2 � 2 H2O + O2 

 

SOD werd gemeten bij 550 nm, hiervoor werd eerst een blanco gemaakt. Voor de blanco 

werd volgend mengsel in de cuvet gepipetteerd: 680 µl fosfaatbuffer (50 mM, pH=7,8), 100 

µl chytochroom c (0.1 mM), 100 µl Xanthine (0.5 mM), 100 µl EDTA (1mM) en 20 µl 

xanthine oxidase (XOD; 1/20). Voor de stalen werd 100 µl minder fosfaatbuffer gebruikt en 

in de plaats hiervan werd extract toegevoegd. Bij dit enzym werd een inhibitiereactie 

gemeten. SOD katalyseert volgende reactie: 

2O2
●

+2H+�O2+H2O2 

 

O2
●

 werd in de cuvet gevormd door xanthine en XOD: 

XOD 

Xanthine + 02 + H2O � urinezuur + O2
●

 + H
+ 
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Het cytochroom c dat ook werd toegevoegd, heeft dezelfde functie als SOD. In de blanco 

werd de reactie van cytochroom c gemeten en wanneer het staal wordt toegevoegd, werd de 

inhibitie van cytochroom c door SOD gemeten. Deze inhibitie is een maat van de activiteit 

van SOD (39). 

 

De capaciteit van glutathion reductase (GR) werd gemeten bij 340 nm. In de cuvet werd 815 

µl tris EDTA buffer (pH=8), 17,5 µl GSSG, 17,5 µl NADPH en 150 µl extract gedaan. De 

omzetting van geoxideerd glutathion (GSSG) tot glutathion (GSH) werd gekatalyseerd door 

GR (38). 

GSSG + NADPH � GSH + NADP
+
 + H

+ 

 

De vorming van geoxideerd guaiaciol door guaiacol peroxidase (GPOD) werd gemeten bij 

436 nm. In de cuvet waren volgende producten aanwezig: 750 µl KH2PO4 buffer (0,1 M; 

pH=7), 100 µl H2O2 (8 mM), 50 µl extract en 100 µl guaiacol (18 mM). Volgende reactie 

vond plaats (38): 

Gereduceerd guaiacol + H2O2 � geoxideerd guaiacol + H2O 

 

Als laatste werd de vorming van geoxideerd syringaldazine (SAZ) door syringaldazine 

peroxidase gemeten bij 530 nm. In de cuvet was 850 µl tris buffer (0,1 M; pH=7), 100 µl 

H2O2 (10 mM), 33 µl extract en 17 µl SAZ aanwezig. Syringaldazine peroxidase katalyseert 

de volgende reactie (40): 

Gereduceerde SAZ + H2O2 � geoxideerde SAZ + H20 

2.2.4 Nikkelextractie 

De plantendelen bestemd voor Ni-extractie werden na de oogst gedroogd. Hierna werden de 

plantendelen gemalen tot poeder, en van dit poeder werd indien mogelijk rond de 150 mg 

afgewogen in een hittebestendig glazen buisje. Deze buisjes werden voordien 3x gespoeld met 

10% HCl, 3x met gedeïoniseerd water en 3x met millipore water om resterende metalen te 

verwijderen. Aan de buisjes met het plantenpoeder werd vervolgens 1 ml HNO3 (69-70%) 

toegevoegd en daarna werden de buisjes in een warmteblok van 110°C gezet totdat de stalen 

terug droog waren (+/- 4u). Deze procedure werd 3x herhaald en dan nog 1x met HCl (36,5-

38%). Uiteindelijk werd het poeder opgelost in 20% HCl en overgebracht in plastieken 

buizen. Aan de hand van atoomabsorptiespectrofotometrie (AAS) werd het Ni-gehalte van de 

oplossingen bepaald. AAS gebruikt de absorptie van licht om de concentratie van atomen in 

de gas-fase te bepalen. Om de atomen in deze gasfase te brengen, wordt gebruik gemaakt van 
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een vlam. De atomen worden belicht en door absorptie van dit licht worden ze geëxciteerd. 

Het is de absorptie van het licht dat gemeten wordt (met een spectrofotometer) en waaruit de 

concentratie atomen kan bepaald worden. Deze absorptie wordt namelijk vergeleken met de 

absorptie van een gekende concentratie atomen (ijklijn) (41). 

 

2.3 Gele lupine en gemengde verontreiniging 

 

2.3.1 Inoculatie van de plantjes 

Gele lupine zaadjes werden oppervlaktegesteriliseerd gedurende 20 min. in een 

chlooroplossing van 1% (+ 1 druppel Tween 80/100 ml) en nadien werden ze 3 maal gespoeld 

in steriel, gedestilleerd water. Ter controle werden enkele zaden op een plaat met rijk medium 

(869) gelegd en geïncubeerd bij 30 °C. Wanneer geen bacteriën op de plaat groeiden, was de 

sterilisatie effectief. Hierna werden de zaadjes overgebracht in doosjes met steriele perliet 

waaraan 360 ml steriele, half geconcentreerde Hoagland voedingsoplossing werd toegevoegd. 

Nadat de zaadjes een week gekiemd hadden, werden ze geïnoculeerd met bacteriën met een 

concentratie van 0,5x10
8
 (OD660=0,05). Er werden 4 bacteriën gebruikt, namelijk LS2.4, 

BU61 (tolueenafbraak), BU0072 (Ni-resistentie) en VM1468 (tolueenafbraak en Ni-

resistentie). In de resultaten zal verder uitgelegd worden waarom deze bacteriën gekozen zijn. 

 

2.3.2 Fytotoxiciteitstesten in de serre 

Na 2 weken groei werden de plantjes overgebracht in potten met zand en werden ze 

blootgesteld aan Ni-concentraties van 0 mM, 0.05 mM en 0.25 mM en aan 

tolueenconcentraties van 0 mM, 2.7 mM en 5.4 mM en aan alle combinaties. Voor elk van de 

9 condities werden 3 herhalingen uitgevoerd. De blootstelling aan tolueen werd om de twee 

dagen herhaald. Na twee weken blootstelling werden de plantjes geoogst en werd hun 

biomassa bepaald. 

 

2.3.3 Statistische analyse  

Aangezien de gegevens zelfs na transformatie (ln, log) niet normaal verdeeld bleken te zijn, 

werd gebruik gemaakt van de niet-parametrische Kruskal-Wallis test voor de analyse van de 

gegevens van zowel het kolonisatie-experiment als van het gele lupine experiment. Deze test 

werd gevolg door een multiple comparison procedure (Dunn).
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3. Resultaten 

 

3.1 Conjugatie 

 

In dit deel van mijn thesis werd geprobeerd om een bacterie te creëren die Ni-resistent is en 

TCE kan afbreken. Hiervoor werd conjugatie uitgevoerd met als donor een Ni-resistente 

bacterie en als receptor een bacterie die TCE kan afbreken.  

 

3.1.1 Selectie van de bacteriën 

Verschillende bacteriën afkomstig van eiken en essen die op een TCE verontreinigde site 

groeien, werden getest op TCE afbraak. Ze werden uitgeplaat op rijk medium (869), selectief 

medium (284) en op selectief medium (284) in TCE-verzadigde atmosfeer. In tabel 1.1 is te 

zien hoe goed de bacteriën groeiden op deze verschillende media. Bij de gemarkeerde 

bacteriën (11 en 45) is sterkere groei op de platen verzadigd met TCE dan op de platen met 

enkel 284. Bacterie 11 is een bacterie afkomstig uit het blad van een eik (BEK5E) die groeit 

op bovenvermelde verontreinigde site, bacterie 45 is een rhizosfeer bacterie (R34B) afkomstig 

van dezelfde site. 
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Tabel 1.1: Groei van bacteriën afkomstig van eiken en essen die groeien op een TCE verontreinigde site. De 

groei is getest op 3 verschillende media namelijk 869, 284 en 284 verzadigd met TCE. -: geen groei; +: weinig 

groei; ++: gemiddelde groei. Gemarkeerde bacteriën vertonen meer groei op 284 in TCE-verzadigde atmosfeer 

dan op 284 medium. 
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1 + - - 21 ++ ++ + 41 ++ ++ ++ 

2 ++ + + 22 ++ ++ ++ 42 + + - 

3 ++ + + 23 ++ ++ + 43 ++ ++ ++ 

4 + + + 24 ++ ++ + 44 + + ++ 

5 ++ ++ + 25 ++ ++ ++ 45 + + ++ 

6 ++ ++ ++ 26 ++ ++ ++ 46 + + + 

7 ++ ++ ++ 27 ++ ++ ++ 47 + + + 
8 ++ ++ ++ 28 ++ ++ ++ 48 + + - 
9 ++ ++ ++ 29 ++ ++ ++ 49 ++ ++ + 

10 ++ ++ ++ 30 ++ ++ ++ 50 ++ ++ ++ 
11 ++ + ++ 31 - ++ - 51 + + + 
12 ++ ++ ++ 32 ++ ++ - 52 ++ ++ ++ 
13 ++ ++ ++ 33 + ++ + 53 + + + 
14 ++ ++ ++ 34 + ++ + 54 + + + 
15 ++ ++ ++ 35 - + - 55 ++ ++ ++ 
16 ++ + + 36 ++ ++ ++ 56 + ++ ++ 
17 ++ ++ + 37 + + - 57 ++ ++ ++ 
18 ++ ++ ++ 38 ++ - - 58 - - - 
19 ++ ++ ++ 39 ++ ++ + 59 + + + 
20 ++ ++ ++ 40 ++ + - 60 + + - 

 

3.1.2 Conjugatieproces 

Zoals hierboven aangetoond, kunnen de bacteriën BEK5E en R34B TCE mogelijk afbreken. 

In het conjugatieproces zullen deze bacteriën dan ook gebruikt worden als receptor. Elk van 

deze bacteriën werd samen met de donorbacterie CM2520 uitgeplaat op rijk medium (869) en 

aangebracht op de filter. Alledrie de bacteriën groeiden goed op dit medium, waardoor 

verwacht wordt dat de conjugatie mogelijk is op dit medium en dat de transconjuganten hier 

ook op kunnen groeien. 

 

3.1.3 Contraselectie en conjugatie-efficiëntie 

Nadat groei werd vastgesteld op de filter, werden verdunningen van de bacteriën op deze filter 

in duplo uitgeplaat zoals uitgelegd in de materialen en methoden. Aan de hand van deze 

verdunningen konden de transconjuganten en receptoren geselecteerd worden uit alle 

bacteriën die op de filter groeiden. Op de platen 284+CMIX konden de receptoren geïsoleerd 

en gekwantificeerd worden. Het aantal transconjuganten dat hier op groeit, is 

verwaarloosbaar. Op het 284 medium met CMIX en 1 mM Ni groeien alleen 

transconjuganten, deze kunnen hier dus gekwantificeerd worden. Nadat de receptoren en 
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transconjuganten geteld zijn, kan de conjugatie-efficiëntie (τ) bepaald worden. Deze 

efficiëntie wordt berekend door de verhouding van het aantal transconjuganten ten opzichte 

van het aantal receptoren te bepalen. In tabel 1.2 is de kwantificatie van de receptoren en 

transconjuganten en de conjugatie-efficiëntie te zien. 

 

Tabel 1.2: Getelde en omgerekend aantal kolonies receptoren en transconjuganten en de daaruit afgeleidde 

conjugatie-efficiëntie factor τ. 

 

Bacterie  Verdunning # getelde kolonies Omgerekend # kolonies τ   

BEK5E Transconjugant 10
-3

 54 83 68,5 . 10³ 

 Receptor 10
-6

 72 81 76,5 . 10
6
 

8,95.10
-4

 

 R34B Transconjugant 10
-3

 234 183 19,2 . 10
4
 

 Receptor 10
-6

 206 183 19,5 . 10
7
 

9,87 . 10
-4

 

 

3.1.4 Stabiliteitstest 

Per conjugatie werden 20 transconjuganten gegroeid in vloeibaar rijk medium (869) met 6 

mM Ni. De 3 best groeiende werden uitgekozen om de stabiliteit van de Ni-resistentie op te 

testen. Hiervoor moet de Ni-resistentie na 100 generaties zonder selectiedruk nog steeds 

aanwezig zijn. Hiertoe werd gestart met bacteriën die gekweekt werden in vloeibaar rijk 

medium (869). De OD660 werd op 0,0005 gebracht en de bacteriën werden geïncubeerd bij 30 

°C tot de OD660 0,256 bedroeg en de bacteriën dus 9 generaties gegroeid waren (figuur 1.1). 

De bacteriën werden na 9 generaties telkens verdund tot OD660 0,0005 om te vermijden dat ze 

in de stationaire fase terecht zouden komen. Dit alles werd 10 maal uitgevoerd, hetgeen 

resulteert in 91 generaties bacteriën. 

 

1       2          3  4    5 

0,0005 �  0,001 � 0,002 � 0,004 � 0,008 � 0,016 

     6         7             8            9     10 

� 0,032 � 0,064 � 0,128 � 0,256 � 0,512 
 

Figuur 1.1: Verloop van de OD660 over 10 generaties. De OD660 verandert van 0,0005 tot 0,512; elke generatie 

verdubbelt de OD660. 

 

In tabel 1.3 wordt weergegeven hoe de OD660 van 2 transconjuganten van BEK5E en 1 

transconjugant van R34B verandert. In totaal hebben de bacteriën 91 generaties gegroeid. 
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Tabel 1.3: Aantal generaties dat de tranconjuganten gegroeid hebben zonder selectiedruk, bepaald aan de hand 

van OD660 met een spectrofotometer. 

 

 Transconjuganten BEK5ExCM2520 Transconjugant 

R34BxCM2520 

Aantal generaties OD660 Transconjugant 10 OD660 Transconjugant 11 OD660 Transconjugant 1 

0 0,401 0,215 0,305 

9 0,201 0,241 0,112 

9 0,293 0,302 0,192 

9 0,253 0,331 0,230 

9 0,205 0,270 0.290 

9 0,211 0,274 0,258 

9 0,222 0,294 0,278 

9 0,190 0,250 0,237 

10 0,466 0,565 0,525 

9 0,327 0,277 0,286 

9 0,313 0,206 0,204 

Totaal aantal generaties 91 91 91 

 

Zoals vermeld in de materialen en methoden werd elke 9 generaties 10
-5

 en 10
-6

 verdunningen 

in duplo uitgeplaat op rijk medium (869). Deze bacteriën werden op het einde van de 

stabiliteitstest gebruikt om te kijken na hoeveel generaties de Ni-resistentie nog aanwezig 

was. Om de 9 generaties werden per transconjugante bacterie 100 kolonies met een steriele 

tandenstoker overgeprikt naar 284 medium met CMIX en 1 mM Ni. Als de bacteriën hierop 

groeiden, hadden ze hun Ni-resistentie niet verloren. Telkens werd ook bepaald hoeveel 

procent van de bacteriën groeiden na het overprikken op het selectieve medium. In grafieken 

1.1 en 1.2 is het verloop van de stabiliteit over 90 generaties te zien voor de transconjugante 

bacteriën van BEK5ExCM2520, deze van R34BxCM2520 waren niet stabiel.  
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Grafiek 1.1: Percentage van transconjugant 10 van BEK5ExCM2520 die op het selectieve medium 

(284+CMIX+ 1mM Ni) groeien, gezien om de 9 generaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 1.2: Percentage van transconjugant 11 van BEK5ExCM2520 die op het selectieve medium 

(284+CMIX+ 1 mM Ni) groeien, gezien om de 9 generaties. 

 

3.1.5 Bevestiging van de aanwezigheid van ncc-nre via PCR gevolgd door 

gelelektroforese 

Om te bevestigen dat het ncc-nre Ni-resistentie systeem aanwezig was in de transconjugante 

bacteriën werd PCR uitgevoerd om dit stuk DNA te amplificeren. Hierna werden de PCR 

producten via gelelektroforese gescheiden. Het stuk geamplificeerd DNA is 1024 bp lang. Op 

onderstaande gel zijn de transconjuganten (10 en 11) van BEK5Ex2520 voorgesteld. Als 

positieve controle werd de donorbacterie CM2520 aangewend en als negatieve controle de 

receptorbacterie BEK5E. Bij alle bacteriën, behalve de receptor, is een bandje zichtbaar dat in 

de buurt van het 1 kb bandje van de 1 kb DNA-ladder ligt (figuur 1.2). 
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Figuur 1.2: Foto van de PCR producten op een gel. De uitgezette DNA fragmenten zijn afkomstig van de 

receptor (BEK5E), de donor (CM2520) en de twee transconjugante bacteriën. De bandjes die zichtbaar zijn bij 

de laatste 3 bacteriën, liggen in de buurt van het 1 kb fragment van de ladder. 

 

3.2 Kolonisatie-experiment 

 

In dit experiment werden stekken van populieren geïnoculeerd met de Ni-resistentie bacterie 

W619 die gemerkt is met gfp. De stekken werden gedurende 4 weken blootgesteld aan 

verschillende concentraties Ni (0, 0.05, 0.25 en 1.25 mM). Met behulp van een confocale 

microscoop werd de kolonisatie van de bacterie in de stekken gevolgd. Deze beelden werden 

vergeleken met deze van niet-geïnoculeerde stekken. Daarnaast werd de hoeveelheid Ni in de 

stekken bepaald en werd de activiteit van enkele enzymen gemeten.  

 

Elke week werd de massa van de stekken bepaald en deze werd dan vergeleken met de initiële 

massa die in het begin van het experiment bepaald was. Het verschil tussen deze massa’s 

uitgedrukt ten opzichte van de initiële massa is de groei-index die in onderstaande grafieken 

wordt weergegeven (2.1 en 2.2). De niet-geïnoculeerde stekken bleven gedurende 4 weken 

groeien tot en met een blootstellingconcentratie van 0,05 mM Ni. Bij een concentratie 0,25 

mM Ni daalt de groei na 3 weken en bij een blootstelling aan 1,25 mM Ni daalt de groei al na 

2 weken (grafiek 2.1).  
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Grafiek 2.1: Verloop van de groei-index over 4 weken tijd van niet-geïnoculeerde stekken, blootgesteld aan 

verschillende concentraties Ni (met standaard-error). 

 

De groei bij de geïnoculeerde stekken is het hoogst bij 2 weken. Daarna daalt de groei bij alle 

Ni blootstellingconcentraties. Enkel bij blootstelling aan 0,05 mM Ni blijft de groei nagenoeg 

constant (grafiek 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 2.2: Verloop van de groei-index over 4 weken tijd van stekken geïnoculeerd met de Ni-resistente 

bacterie W619+gfp, blootgesteld aan verschillende Ni-concentraties (met standaard-error). 

 

Na statistische analyse bleek de groei in zowel de niet-geïnoculeerde als geïnoculeerde 

stekken vanaf week 3 significant te verschillen. In week 3 was het verschil in groei van niet-

geïnoculeerde stekken tussen 0 en 0,25 mM Ni, 0 en 1,25 mM Ni en 0,05 en 1,25 mM Ni 

significant. In week 4 komt hierbij het significant verschil in groei tussen 0,05 en 0,25 mM Ni 

nog bij. Bij de geïnoculeerde stekken in week 3 was het verschil in groei tussen 0,05 en 1,25 

mM Ni significant. In week 4 komt het significant verschil in groei tussen 0,05 en 0,25 Mm 

Groei-index over 4 weken (Controle)

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1 2 3 4

Aantal weken

G
ro

e
i-

in
d

e
x

0 mM Ni

0,05 mM Ni

0,25 mM Ni

1,25 mM Ni

Groei-index over 4 weken (W619+gfp)

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1 2 3 4

Aantal weken

G
ro

e
i-

in
d

e
x

0 mM Ni

0,05 mM Ni

0,25 mM Ni

1,25 mM Ni



Resultaten 

27 

Ni er nog bij. In week 3 en week 4 is het verschil in groei van de controlestekken (0 mM Ni) 

tussen de geïnoculeerde en niet-geïnoculeerde stekken significant. 

 

Na 4 weken blootstelling werden voor de oogst foto’s genomen van representatieve stekken 

voor elke conditie. In onderstaande figuur (figuur 2.1) is te zien dat de stekken hinder 

ondervonden van de toegevoegde Ni. Dit is vooral duidelijk vanaf 0,25 mM Ni. Bij de 

hoogste concentraties Ni bevatten de stekken weinig of geen wortels meer en zijn de bladeren 

bruin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: Links zijn niet-geïnoculeerde stekken te zien die blootgesteld zijn aan verschillende Ni-concentraties 

(0, 0.05, 0.25 en 1.25 mM), rechts zijn stekken te zien die aan deze zelfde concentraties zijn blootgesteld, maar 

deze zijn wel geïnoculeerd met de Ni-resistente W619 bacterie die gemerkt is met gfp. 

 

 

3.2.1 In planta visualisatie van de kolonisatie via de confocale microscoop 

Om de kolonisatie van de bacteriën te bekijken werd gebruik gemaakt van een confocale 

microscoop. Door de preparaten te belichten met de juiste laser (488 nm), kon het gfp 

molecule opgelicht worden. Zowel van geïnoculeerde als van niet-geïnoculeerde stekken 

werden beelden gemaakt. Dit om te bekijken welke plantendelen van nature fluoresceren en 

dus om onderscheid te kunnen maken tussen de fluorescentie van de bacterie en van de plant 

zelf. Enkel in de wortel (figuur 2.2 boven) is een verschil in fluorescentie te zien tussen 

geïnoculeerde (midden) en niet-geïnoculeerde (rechts) stekken. In de geïnoculeerde stek 

lichten de vaatbundels op. In twijg en blad (figuur 2.2 midden en onder) is geen verschil in 

fluorescentie waar te nemen tussen geïnoculeerde (midden) en niet-geïnoculeerde stekken 

(rechts). 
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Figuur 2.2: Links staan de lichtmicroscoopbeelden, in het midden beelden van geïnoculeerde stekken gemaakt 

met de confocale microscoop en rechts confocale beelden van niet-geïnoculeerde stekken. De eerste rij beelden 

zijn van de wortel, de tweede rij van twijg en de onderste rij van de hoofdnerf van een blad. Belangrijkste 

specificaties confocale microscoop: Plan-Neofluar 10x objectief, laser excitatiegolflengte: 488 nm, 

laserintensiteit: 3%, image grootte 900x900 µm, pinhole 300 µm, filter: BP500-550IR. 

 

3.2.2 Isolatie van de bacteriën 

De isolatie van de bacteriën werd uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de bacterie 

W619+gfp zich in de stek bevindt. Om de bacterie W619+gfp te selecteren werd gebruik 

gemaakt van het 284 medium met CMIX en 100 mg/l kanamycine. Eenmaal de bacteriën 

hierop uitgeplaat zijn en een week geïncubeerd zijn bij 30 °C, kunnen ze gekwantificeerd 

worden. Uit onderstaande tabel 2.1 kan afgelezen worden hoeveel soorten bacteriën op 

284+CMIX+100 mg/l kanamycine uit elk plantendeel geïsoleerd konden worden. Het is 

vooral in de geïnoculeerde stekken dat bacteriën teruggevonden zijn die groeien op dit 
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medium. Uit de tabel kan ook afgeleid worden dat de blaadjes geen kanamycine-resistente 

bacteriën bevatten. En tenslotte zijn het vooral de stengel en de wortel die verschillende 

kanamycine-resistente bacteriën bevatten. Het aantal bacteriën wordt uitgedrukt in kolonies 

per gram vers gewicht. 

 

Tabel 2.1: Aantal bacteriënkolonies per gram vers gewicht in verschillende plantendelen die groeien op een 284 

voedingsbodem met kanamycine. Aan de linkerkant zijn de stekken voorgesteld zonder inoculatie met 

W619+gfp, rechts staan deze die wel geïnoculeerd zijn. De Ni-concentraties in de tabel zijn de concentraties 

waaraan de stekken 4 weken zijn blootgesteld. Ook is te zien hoeveel verschillende soorten bacteriën er geteld 

konden worden (tussen haakjes). 

  Geen W619+gfp W619+gfp 

  0 mM Ni 0,05 mM Ni 0,25 mM Ni 0 mM Ni 0,05 mM Ni 0,25 mM Ni 

Wortel  5000 (2) 0 0 105521 (2) 0 0 

Stengel 519 (1) 0 4851 (2) 120726 (2) 1735920 (2) 0 

Twijg 0 0 0 0 187273 (1) 10645 (1) 

Blad 0 0 0 0 0 0 

 

 

Ter controle van de fluorescentie van gfp werden de platen met bacteriën met een 

“fluorescentie imaging system” bekeken. Een plaat die alleen de bacterie W619+gfp bevat 

dient als controle (figuur 2.3 links). Deze plaat werd vergeleken met de bacteriën die 

geïsoleerd werden uit de geïnoculeerde stekken. Zoals zichtbaar in figuur 2.3 (rechts) was hier 

een gelijkaardige fluorescentie op te merken en zijn de geïsoleerde bacteriën wel degelijk de 

geïnoculeerde W619+gfp. Ook werden de platen met bacteriën geïsoleerd uit de niet-

geïnoculeerde stekken, bekeken met het “fluorescentie imaging system”. De bacteriën op deze 

platen vertonen geen fluorescentie en zijn dus bacteriën uit de plant die van nature 

kanamycine-resistent zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3: Links is een plaat te zien waarop de W619+gfp bacterie is uitgeplaat, rechts is een plaat te zien 

waarop bacteriën zijn uitgeplaat die geïsoleerd zijn uit een geïnoculeerd stek. 
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3.2.3 Enzymmetingen 

Van de wortel en het blad werd bijkomend de activiteit van enkele enzymen bepaald. De 

stalen waarvan deze activiteit werd bepaald, zijn mengstalen van 3 verschillende stekken van 

eenzelfde conditie. De stalen van de drie stekken konden niet apart gebruikt worden bij de 

enzymmetingen omdat de hoeveelheid daarvoor te klein was. Als gevolg hiervan kon geen 

statistische analyse op volgende resultaten toegepast worden. De bladeren zijn genummerd 

volgens leeftijd, waarbij blad 1 het jongste blad is. De bladeren en wortels van de 

geïnoculeerde stekken die blootgesteld werden aan 0,25 mM Ni waren afgestorven en zijn 

bijgevolg niet geschikt voor de meting van enzymen. Hetzelfde geldt voor alle stekken 

blootgesteld aan 1,25 mM Ni. Het is om deze reden dat in de grafieken waarin de 

geïnoculeerde stekken voorkomen, hier geen gegevens van getoond worden, terwijl dat bij de 

niet-geïnoculeerde stekken wel het geval is. In volgende grafieken wordt de enzymactiviteit 

uitgedrukt in Units (U) per gram vers gewicht.  

Niet alle resultaten worden weergegeven. Door het beperkte aantal metingen kon uit de 

resultaten van de wortels geen duidelijk effect afgeleid worden. Uit de enzymmetingen van 

catalase en GR kon ook geen duidelijke respons afgeleid worden. 

 

De activiteit van SOD in de bladeren (grafiek 2.3) vertoont een verband met de leeftijd van de 

bladeren. De jongste bladeren vertonen een hogere enzymactiviteit. 

Grafiek 2.3: Activiteit van SOD in de eerste 5 bladeren van niet-geïnoculeerde stekken (links) en stekken 

geïnoculeerd met de Ni-resistente bacterie W619+gfp (rechts) die blootgesteld zijn aan 0, 0.05 en 0.25 mM Ni. 

De enzymactiviteit wordt uitgedrukt in U per gram vers gewicht. 
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De activiteit van SPOD in de bladeren vertoont een omgekeerd patroon als de activiteit van 

SOD in de bladeren (grafiek 2.4). Hier is de activiteit namelijk hoger in de oudste bladeren. 

Grafiek 2.4: Activiteit van SPOD in de eerste 5 bladeren van niet-geïnoculeerde stekken (links) en stekken 

geïnoculeerd met de Ni-resistente bacterie W619+gfp (rechts) die blootgesteld zijn aan 0, 0.05 en 0.25 mM Ni. 

De enzymactiviteit wordt uitgedrukt in U per gram vers gewicht. 

 

 

In grafiek 2.5 is duidelijk zichtbaar dat de activiteit van GPOD vele malen hoger is in de 

bladeren van geïnoculeerde stekken. 

 

Grafiek 2.5: Activiteit van GPOD in de eerste 5 bladeren van niet-geïnoculeerde stekken (links) en stekken 

geïnoculeerd met de Ni-resistente bacterie W619+gfp (rechts) die blootgesteld zijn aan 0, 0.05 en 0.25 mM Ni. 

De enzymactiviteit wordt uitgedrukt in U per gram vers gewicht. 

 

3.2.4 Nikkelextractie 

Als laatste werd het Ni-gehalte in verschillende delen van de stekken bepaald aan de hand van 

AAS. Net zoals bij de enzymmetingen, konden niet alle plantendelen van alle condities 

onderzocht worden. In sommige gevallen waren de stekken immers dood. Onderstaande 

grafiek (2.6) toont het patroon van de Ni-concentraties bij de verschillende 

blootstellingconcentraties. Dit patroon herhaalt zich in de verschillende plantendelen. 
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Grafiek 2.6: Concentratie Ni in de bladeren van niet-geïnoculeerde stekken bepaald via AAS. 

 

 

Als tenslotte alle resultaten van Ni-concentraties vergeleken worden (data niet weergegeven), 

kan besloten worden dat de hoogste concentraties zich in de wortel bevinden. De laagste Ni-

concentraties zijn terug te vinden in de twijg en iets hogere in de stengel. In de blaadjes 

bevindt zich relatief veel Ni. In alle plantendelen herhaalt zich eenzelfde patroon: bij 

blootstelling aan 0,05 mM Ni stijgt de Ni-concentratie, waarna de Ni-concentratie terug daalt 

bij blootstelling aan 0,25 mM Ni.  

 

3.3 Gele lupine en gemengde verontreiniging 

 

In dit laatste experiment werden gele lupine planten geïnoculeerd met 4 verschillende 

bacteriën, daarnaast was een groep controleplanten die niet geïnoculeerd werd. De 4 gebruikte 

bacteriën hebben verschillende eigenschappen. LS2.4 is een natuurlijke endofyt van gele 

lupine zonder bijzondere eigenschappen, BU61 is een bodembacterie die in staat is tolueen af 

te breken, VM1468 is een endofyt van gele lupine die Ni-resistent is en tolueen kan afbreken 

en BU72 is een endofyt van gele lupine die Ni-resistent is. Deze bacteriën werden gebruikt 

om na te gaan wat het effect is van de verschillende bacteriën bij blootstelling aan 

verschillende concentraties tolueen (0, 2.7 en 5.4 mM) en Ni (0, 0.05 en 0.25 mM) en 

combinaties hiervan. Bovendien werd gecontroleerd of er cumulatieve effecten waren van 

blootstelling aan Ni en tolueen, maar deze werden niet gevonden (data niet weergegeven). 

Wel werd een duidelijk groei-effect waargenomen bij de gemengde verontreinigingen zoals 

zichtbaar in grafiek 3.1.  
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Grafiek 3.1: Verloop van de groei-index van de controleplanten en de planten geïnoculeerd met bacteriën. Links 

zijn de planten zonder blootstelling, in het midden zijn de planten blootgesteld aan 2,7 mM tolueen en 0,05 mM 

Ni en rechts zijn de planten blootgesteld aan 5,4 mM tolueen en 0,25 mM Ni (met standaard-error). 

 

 

In grafiek 3.1 is zichtbaar dat naarmate de blootstelling verhoogt, de planten een verminderde 

groei vertonen. Planten geïnoculeerd met de bacterie VM1468 lijken het minst last te hebben 

van de verontreiniging. Na statistische analyse van deze gegevens, bleken de verschillen niet 

significant te zijn. 

 

Naast de groei, werden enkele morfologische eigenschappen bekeken. In onderstaande figuur 

is zichtbaar dat er in de niet-blootgestelde planten weinig verschillen te zien zijn (figuur 3.1 

boven). Bij de planten blootgesteld aan 2,7 mM tolueen en 0,05 mM Ni beginnen de wortels 

van de controleplanten en de planten geïnoculeerd met de bacterie LS2.4 zwart te worden, de 

plant geïnoculeerd met de bacterie BU61 begint af te sterven (figuur 3.1 midden). Bij de 

blootstelling aan 5,4 mM tolueen en 0,25 mM Ni zien de planten geïnoculeerd met VM1468 

en BU72 er het beste uit (figuur 3.1 onder).  
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Figuur 3.1: Uitzicht van de verschillende controleplanten (links) en geïnoculeerde planten (rechts) blootgesteld 

aan verschillende combinaties tolueen en Ni (boven: geen blootstelling, midden: 2,7 mM tolueen/0,05 mM Ni en 

onder: 5,4 mM tolueen/0,25 mM Ni).
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4. Discussie 

 

4.1 Conjugatie 

4.1.1 Selectie van de bacteriën 

Voor de creatie van een bacterie die Ni-resistent is en TCE kan afbreken, waren een 

donorbacterie en een receptorbacterie nodig. Als donor werd de Ni-resistente bacterie 

CM2520 gekozen. Voor de keuze van receptor moesten nog verschillende bacteriën afkomstig 

van een TCE-verontreinigde site gekarakteriseerd worden. De bacteriën BEK5E en R34B 

bleken beter te groeien op selectief 284 medium verzadigd met TCE dan op gewoon selectief 

284 medium. Dit wijst erop dat deze bacteriën TCE gebruiken in hun metabolisme en 

bijgevolg geschikt zijn als receptorbacterie. 

 

4.1.2 Conjugatie-efficiëntie 

Na het uitvoeren van de conjugatie werden de donorbacterie, de receptorbacterie en de 

transconjuganten van elkaar gescheiden door het gebruik van selectieve media. Er werden 

verschillende verdunningen van de bacteriën uitgeplaat, zodat een geschikte verdunning 

gekozen kon worden om de bacteriën te kwantificeren. De kwantificatie van de 

receptorbacterie en van de transconjugante bacteriën was nodig om de conjugatie-efficiëntie 

(τ) te bepalen. Voor de transconjugant BEK5ExCM2520 was de conjugatie-efficiëntie 

8,95.10
-4

, en voor de transconjugant R34BxCM2520 was τ 9,87.10
-4

, hetgeen wijst op een 

efficiënte conjugatie. 

 

4.1.3 Stabiliteitstest 

Vervolgens werd getest of de transconjuganten stabiel waren. Om stabiel te zijn moest het Ni-

resistentiesysteem ncc-nre gedurende 100 generaties in de bacterie aanwezig blijven zonder 

dat selectiedruk aanwezig was. In dit geval werd de stabiliteit over 91 generaties bekeken. 

Eerst werden uit de transconjugante bacteriën van BEK5ExCM2520 en R34BxCM2520 

degene gekozen die het best groeiden in rijk medium (869) met 6 mM Ni. Deze (3) bacteriën 

werden dan 91 generaties gevolgd. Om de 9 generaties werden verdunningen van deze 

transconjuganten uitgeplaat op rijk medium (869) om later overgeprikt te worden op 284 
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medium met CMIX en 1 mM Ni. Per transconjugant werden 100 kolonies overgeprikt, om te 

bepalen hoeveel procent kon groeien op het selectieve medium. De transconjugant van 

R34BxCM2520 bleek niet stabiel te zijn, en hier werd dus niet mee verder gegaan. Van beide 

transconjuganten van BEK5ExCM2520 daarentegen, bevatten 100% het Ni-

resistentiesysteem na 91 generaties nog steeds en beide transconjuganten kunnen dus als 

stabiel beschouwd worden.  

 

4.1.4 Bevestiging van de aanwezigheid van ncc-nre via PCR gevolgd door 

gelelektroforese 

Om zeker te zijn dat de transconjugante bacteriën het ncc-nre Ni-resistentiesysteem na 91 

generaties nog bevatten, werd PCR uitgevoerd. Hiervoor werden ncc-nre specifieke primers 

gebruikt die een stuk van 1024 basenparen van het ncc-nre systeem repliceren. Na PCR 

werden de DNA-fragmenten gescheiden via gelelektroforese. PCR producten van de 

donorbacterie (CM2520), van de receptorbacterie (BEK5E) en van 2 transconjugante 

bacteriën (conjugaat 10 en 11) werden op gel gezet. De donorbacterie dient als positieve 

controle, aangezien daar het ncc-nre systeem zeker aanwezig is. De receptorbacterie zou het 

ncc-nre systeem niet mogen bevatten en dient daarom als negatieve controle. Er werd gebruikt 

gemaakt van een DNA-ladder van 1 kb. Op de gel in de resultaten is bij de donorbacterie 

CM2520 en bij de transconjuganten een bandje te zien in de buurt van het bandje van 1 kb 

van de ladder. Bij de receptorbacterie is dit niet te zien. Zoals eerder vermeld wordt door het 

gebruik van primers een stuk van 1024 bp van het ncc-nre systeem gerepliceerd. Deze lengte 

komt ongeveer overeen met 1 kb, waardoor verondersteld kan worden dat de bandjes op de 

gel overeenkomen met deze voor het ncc-nre systeem. De transconjugante bacteriën bevatten 

dus het ncc-nre Ni-resistentiesysteem, waardoor besloten kan worden dat de conjugatie gelukt 

is.  

 

4.1.5 Besluit 

De transconjuganten die bekomen werden, zijn dus stabiel en bevatten het ncc-nre Ni-

resistentie systeem. De conjugatie is bijgevolg geslaagd en resulteerde in transconjugante 

bacteriën die in staat zijn TCE af te breken en beschikken over een Ni-resistentie systeem. 

Deze transconjuganten zullen in de toekomst gebruikt kunnen worden bij studies over de rol 

van plantgeassocieerde bacteriën bij gemengde verontreinigingen. 
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4.2 Kolonisatie-experiment 

 

In dit experiment werden stekken, al dan niet geïnoculeerd met de Ni-resistente, gfp-gemerkte 

bacterie W619+gfp, blootgesteld aan 0, 0.05, 0.25 en 1.25 mM Ni. Tijdens het experiment 

werd de kolonisatie van de geïnoculeerde bacterie onderzocht gebruik makend van een 

confocale microscoop. Na 4 weken blootstelling werden de stekken geoogst.  

Als eerste werd de groei-index geanalyseerd. Dit is het verschil in begin- en eindgewicht 

uitgedrukt ten opzichte van het begingewicht. In de grafieken wordt de gemiddelde groei-

index van 6 stekken weergegeven. Het is duidelijk te zien dat bij zowel geïnoculeerde als niet-

geïnoculeerde stekken de groei vermindert naargelang ze aan hogere Ni-concentraties worden 

blootgesteld. Bij de hoogste concentraties Ni is zelfs een negatieve groei-index waar te nemen 

in week 3 (1,25 mM Ni) en week 4 (0,25 mM Ni) bij zowel de niet-geïnoculeerde als de 

geïnoculeerde stekken. Een negatieve groei-index wijst op het afsterven van de stekken. 

Statistisch significante verschillen in groei-indexen tussen stekken blootgesteld aan 

verschillende Ni-concentraties doen zich voor vanaf week 3, in week 4 zijn er nog meer 

significante verschillen (zie resultaten). Ook op de foto in de resultaten zijn deze effecten 

goed zichtbaar. Ni is van nature in kleine hoeveelheden aanwezig in planten, maar in te grote 

concentraties wordt het toxisch. In hoge concentraties hindert Ni de groei van planten en 

verstoort het fysiologische processen zoals fotosynthese (42). Een te hoge blootstelling aan Ni 

zorgt ook voor een vermindering van de hoeveelheid chlorofyl in de bladeren. Als gevolg 

verschijnen tekenen van chlorose op de bladeren (43). De effecten op de groei en de chlorose 

werden in dit experiment ook vastgesteld bij de aan Ni blootgestelde populierstekken.  

 

In de resultaten is tussen de controles (0 mM Ni) van de niet-geïnoculeerde en geïnoculeerde 

stekken een verschil in groei te zien (significant vanaf week 3). De niet-geïnoculeerde stekken 

blijken beter te groeien. Het enige verschil tussen deze stekken is de aanwezigheid van de 

bacterie W619+gfp. Bij de bacterie W619 zonder gfp zijn in gelijkaardig onderzoek echter 

groeipromoverende eigenschappen vastgesteld. De daling in de groei zou dus aan het gfp 

molecule te wijten kunnen zijn. Een hypothese is namelijk dat de gfp-gemerkte bacterie de 

energie, die nodig is om het gfp-molecule tot expressie te brengen, uit de plant haalt. Om hier 

zeker van te kunnen zijn, moet in toekomstige experimenten ter vergelijking de bacterie 

W619 ook meegenomen worden. De stekken, al dan niet geïnoculeerd, die wel blootgesteld 

werden aan Ni, vertonen een gelijkaardige groei. Wanneer hier dan het negatieve effect van 
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gfp in rekening wordt gebracht, zou de Ni-resistente bacterie W619 toch een positief effect 

hebben op de groei van stekken blootgesteld aan Ni. 

 

Het is echter zo dat er, omwille van praktische redenen, maar een klein aantal herhalingen 

zijn, en dat bijgevolg de standaardafwijking erg hoog is. De statistische gegevens moeten dus 

rekening houdend met deze informatie bekeken worden.  

 

4.2.1 In planta visualisatie van de kolonisatie via de confocale microscoop  

Via een confocale microscoop werd gekeken of de bacterie W619+gfp aanwezig was en waar 

ze gelokaliseerd was in verschillende plantendelen. Wanneer gfp belicht wordt met een laser, 

licht het molecule groen op. In de foto’s van de resultaten is in elk plantendeel groene 

fluorescentie zichtbaar. Het gaat hier echter niet steeds om de gfp gemerkte bacterie, 

aangezien vergelijkende foto’s tussen geïnoculeerde en niet-geïnoculeerde stekken werden 

gemaakt. Wanneer in de niet-geïnoculeerde stekken groene fluorescentie wordt waargenomen, 

kan dit niet te wijten zijn aan de aanwezigheid van de bacterie. Door de foto’s te vergelijken, 

is waar te nemen dat enkel bij de wortel een verschil in fluorescentie tussen de geïnoculeerde 

en de niet-geïnoculeerde stekken zichtbaar is. Dit verschil is dan toe te wijzen aan de 

aanwezigheid van de bacterie. De fluorescentie in de wortels van de geïnoculeerde planten 

lijkt zich in de vaatbundels te bevinden, hetgeen bevestigt dat de kolonisatie gebeurt via het 

vasculaire systeem van de plant. Dat geen verschil in fluorescentie zichtbaar is bij twijg en 

blad kan verschillende oorzaken hebben. Enerzijds is het mogelijk dat daar geen bacteriën 

zitten, maar anderzijds kan het ook dat de bacteriën wel aanwezig zijn, maar dat hun aantal te 

laag is of dat de autofluorescentie te hoog is, waardoor de bacteriën niet meer zichtbaar zijn 

ten opzichte van de achtergrond. De fluorescentie kan afkomstig zijn van bepaalde stoffen 

aanwezig in planten, zoals lignine. Lignine is een polymeer dat in grote hoeveelheden 

aanwezig is in de celwanden van planten, vooral in de houtachtige weefsels. Lignine is een 

molecule met veel functies, zo heeft het een rol als anti-oxidant, absorbeert het UV-licht en 

vertoont het antibiotische activiteit (44). Het is al aangetoond dat bladeren belicht met UV-A 

licht fluoresceren. Een gedeelte van deze fluorescentie is te wijten aan lignine (45). Het is dus 

mogelijk dat de fluorescentie in de bladeren en de twijg van de niet-geïnoculeerde stekken te 

wijten is aan lignine. Wanneer naar de foto’s genomen via de confocale microscoop gekeken 

wordt, is te zien dat de fluorescentie zich rond de cellen voordoet, juist daar waar lignine zich 

bevindt.  
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4.2.2 Isolatie van de bacteriën 

Om zeker te zijn dat de bacterie W619+gfp zich in de plant bevindt en om ze te kwantificeren, 

werd ze geïsoleerd uit de stekken. Bacteriën uit oppervlaktegesteriliseerde plantendelen 

werden uitgeplaat op selectief 284 medium waaraan CMIX en 100 mg/l kanamycine werd 

toegevoegd. W619+gfp bevat namelijk ook een kanamycine-resistente merker. In tabel 2.1 is 

zichtbaar dat in de geïnoculeerde stekken veel bacteriën voorkomen en ook verschillende 

soorten. Dit is mogelijk omdat sommige bacteriën van nature kanamycine resistentie bezitten 

of dat de resistentie doorgegeven is aan andere bacteriën (46). De platen met geïsoleerde 

bacteriën werden vervolgens bekeken met een “fluorescentie imaging system”. Uit deze 

resultaten bleek dat van de bacteriën geïsoleerd uit de geïnoculeerde stekken, telkens 1 soort 

fluoresceert. Het gaat hier dus duidelijk om de geïnoculeerde bacterie W619+gfp. De 

geïsoleerde bacteriën zijn vooral terug te vinden in de wortel en stengel en in mindere mate in 

de twijg, in het blad werden ze niet teruggevonden. Deze verdeling kan verklaard worden aan 

de hand van de kolonisatieroute van de geïnoculeerde bacteriën via de wortel, naar de stengel, 

twijg en tot slot naar het blad (18,47,48).  

Deze resultaten komen overeen met deze van de confocale microscoop, waar enkel in de 

wortel een verschil in fluorescentie werd waargenomen. Uit de twijg zijn ook fluorescente 

bacteriën geïsoleerd, maar dit waren er minder dan in de wortel en de stengel. Dit is een 

mogelijke verklaring voor het feit dat ze niet te zien waren met de confocale microscoop. 

In de niet-geïnoculeerde stekken waren veel minder kanamycine-resistente bacteriën 

aanwezig. Wanneer de plaat met deze geïsoleerde bacteriën bekeken werden met een 

“fluorescentie imaging system”, bleek dat ze niet fluoresceerden. De geïsoleerde kanamycine-

resistente bacteriën zijn dus bacteriën die van nature in de plant aanwezig waren. 

 

4.2.3 Enzymmetingen 

De resultaten van de enzymmetingen moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden, omdat er 

per conditie slechts 1 meting werd uitgevoerd. De volgende conclusies zijn bijgevolg enkel 

hypothesen die in volgende experimenten verder onderzocht moeten worden. 

De activiteit van SOD vertoont een trend, waarbij de activiteit het hoogst is in de jonge 

blaadjes en het laagst is in de oude blaadjes. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat jonge, 

ontwikkelende blaadjes een hogere metabolische activiteit vertonen. Een hoge metabolische 

activiteit hangt samen met een grotere productie van reactieve zuurstof species (ROS). Deze 

ROS induceren dan de activatie en aanmaak van antioxidante enzymen zoals SOD (49). De 
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activiteit van SPOD vertoont een omgekeerd patroon. Hier is de SPOD-activiteit in de oudere 

blaadjes hoger dan in de jongere. Dit kan verklaard worden door de betrokkenheid van SPOD 

bij het lignificatieproces, dat plaatsvindt in oudere blaadjes (50).  

In de resultaten van GPOD is zichtbaar dat de activiteit in de controleblaadjes (0 mM Ni) van 

geïnoculeerde stekken minstens een factor 10 hoger ligt dan de activiteit in de 

controleblaadjes van niet-geïnoculeerde stekken. Dit verschil kan te wijten zijn aan de stress 

voor de plant die de bacteriën creëren. Zoals eerder vermeld kan inoculatie van een gfp-

gemerkte bacterie immers een negatief effect hebben op de plantengroei.  

 

4.2.4 Nikkelextractie  

Uit de resultaten van de Ni-extractie blijkt dat de hoogste concentraties Ni in de wortel 

aanwezig zijn, het minste Ni wordt teruggevonden in de stengel en twijg en in de bladeren is 

relatief veel Ni aanwezig. Wanneer naar de bladeren apart gekeken wordt, is zichtbaar dat de 

meeste Ni zich in de oudste bladeren bevindt. In enkele onderzoeken bleek meer Ni aanwezig 

te zijn in de jongere bladeren, hetgeen in tegenstelling is met de resultaten in deze thesis (51-

52). Mogelijk zijn de stekken in dit experiment niet lang genoeg blootgesteld aan Ni en is de 

herverdeling in de verschillende plantendelen nog niet compleet. In de literatuur werd immers 

vastgesteld dat Ni van de oude naar de jonge blaadjes werd herverdeeld. De opname van Ni 

begint daar bij de wortel en vandaar wordt het over de plant verdeeld. In tarweplanten is reeds 

aangetoond dat veel Ni aanwezig is in de wortels, net als bij de resultaten in deze thesis (51).  

 

Uit de grafieken is ook af te lezen dat de hoeveelheid Ni in de plantendelen daalt wanneer de 

stekken blootgesteld worden aan hogere Ni-concentraties (0,25 mM). Dit kan te wijten zijn 

aan de afgestorven wortels die bij deze concentratie werden waargenomen. Door een afname 

van het aantal wortels en de kwaliteit ervan, is mogelijk de Ni-opname uit de hydrocultuur 

minder efficiënt, waardoor de opname niet zo groot was. 

 

4.3 Gele lupine en gemengde verontreiniging 

 

In dit laatste experiment werden controleplanten en planten geïnoculeerd met 4 verschillende 

bacteriën blootgesteld aan verschillende concentraties tolueen en Ni en combinaties ervan. Na 

2 weken blootstelling werden de planten geoogst en werd de groei-index berekend. 
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Wegens geen significante verschillen na de statistische analyse, is onderstaande discussie 

gebaseerd op waargenomen trends in de grafieken. Het is waarschijnlijk te wijten aan het 

kleine aantal herhalingen dat de verschillen niet significant bleken te zijn. In toekomstige 

experimenten moeten bijgevolg meer herhalingen uitgevoerd worden om de waargenomen 

trends al dan niet te bevestigen. 

De planten werden blootgesteld aan meerdere condities dan weergegeven in de resultaten. De 

blootstelling aan de andere condities werd uitgevoerd om te kijken of de effecten van enkel 

tolueenblootstelling en enkel Ni blootstelling in verband gebracht konden worden met 

blootstelling aan een combinatie van beide. Dit was echter niet het geval, vandaar dat deze 

gegevens niet werden weergegeven. 

Bij de niet-blootgestelde planten, blijken enerzijds de planten geïnoculeerd met de bacterie 

VM1468 beter te groeien, hetgeen verklaard kan worden door de groeipromoverende 

eigenschappen van de bacterie VM1468. Anderzijds is de groei van de planten geïnoculeerd 

met de bacterie BU61 het kleinst. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat de bacterie 

BU61, in tegenstelling tot de andere bacteriën, geen endofytische bacterie van gele lupine is, 

maar een bodembacterie. Inoculatie van deze bodembacterie in de gele lupine planten kan 

mogelijk leiden tot pathogene effecten. Wanneer de planten blootgesteld worden aan 2,7 mM 

tolueen en 0,05 mM Ni vermindert de groei van alle planten behalve van deze geïnoculeerd 

met de bacterie VM1468. Dit is zoals verwacht, aangezien deze bacterie de enige is die zowel 

tolueen kan afbreken als Ni-resistent is. Bij blootstelling aan nog hogere tolueen (5,4 mM) en 

Ni (0,25 mM) concentraties wordt de groei-index voor alle planten negatief, maar toch blijven 

de planten geïnoculeerd met VM1468 het minst last ondervinden. 

 

Wanneer naar de morfologie van de planten gekeken wordt, kan vastgesteld worden dat bij de 

planten zonder blootstelling weinig verschillen op te merken zijn. Bij blootstelling aan 2,7 

mM tolueen en 0,05 mM Ni verandert dit echter. De wortels van niet-geïnoculeerde planten 

en planten geïnoculeerd met LS2.4 zijn hier zwart. Deze planten zijn de enige die niet 

geïnoculeerd zijn met bacteriën die tolueen kunnen afbreken en/of Ni-resistent zijn. Het is dus 

logisch dat deze niet-beschermde stekken hinder ondervinden van de blootstelling. Bij de 

hoogste blootstellingconcentraties (5,4 mM tolueen en 0,25 mM Ni) ziet de plant 

geïnoculeerd met de bacterie VM1468 er beter uit dan de 4 andere planten. De andere 4 

planten hebben ofwel zwarte wortels, ofwel is hun bovengronds deel aan het afsterven. De 

bacteriën met tolueenafbraak en/of Ni-resistentie kunnen hun gastheer bij deze hoge 

concentraties aan gemengde verontreiniging dus niet meer beschermen. 
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Bijlage 1 

 
 

Product 869 Product LB Product 284 

Tryptone 10 g Tryptone 10 g Tris 6,06 g 

Yeast extract 5 g Yeast extract 5 g NaCl 4,68 g 

NaCl 5 g NaCl 5 g KCl 1,49 g 

Glucose D+ 1 g Op pH=7 brengen NH4Cl 1,07 g 

CaCl22H2O 0,345 g Agar 2 15 g Na2SO4 0,43 g 

NaOH Tot pH=7   MgCl26H20 0,20 g 

Agar 2 15 g   CaCl22H2O 0,03 g 

    Na2HPO42H20 40 mg 

    Fe(III)NH4Citraat 10 ml  

    SI7 sporenelementen 1 ml 

    HCl Tot 

pH=7 

    Agar 2 20 g 

Tabel: Samenstelling van 869, LB en 284 medium per liter gedestilleerd water. 
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