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Inleiding

Het jacobskruiskruid {Senecio jacobaea, zie figuur 1) is een veel voorkomende plant
in de duinen van Meijendel. Deze plant produceert een reeks van chemische stoffen,
die ervoor moeten zorgen dat de plant minder aantrekkelijk wordt voor planteneters (herbivoren). Niet alleen de aanwezigheid, maar vooral ook de hoeveelheid
van deze stoffen blijkt een negatief effect te hebben op de mate van herbivorie
(Vrieling et al. 1991).
De belangrijkste chemische stoffen, die in
Jacobskruiskruid actief zijn als afweerstoffen,
zijn de zogenaamde pyrrolizidine alkaloïden,
kortweg PA's. Deze PA's zijn stoffen, die geen
rol spelen in de bouw van de plant; ze worden
daarom ook wel secundaire plantenstoffen
genoemd.
Secundaire plantenstoffen zijn een geliefd
onderzoeksobject. Dit komt niet alleen doordat
ze een belangrijke rol spelen bij de verdediging van de plant tegen herbivoren en ziektes
(men zou zelfs kunnen denken aan het kweken
van resistente gewassen), maar ook doordat
een groot aantal van deze stoffen gebruikt kan
worden als geneesmiddel, of misbruikt als
genotsmiddel (bijvoorbeeld atropine, nicotine,
cafeïne, heroïne en cocaïne). PA's worden in de
medische wereld bijvoorbeeld gebruikt als
geneesmiddel bij verschillende vormen van
kanker (chemo-therapie).

—

Fig. 1: Senecio jacobaea (illustratie H. Heijn)

Kwantitatieve genen

Zeer veel kenmerken van een organisme liggen gedeeltelijk vast in het genetisch
materiaal, het DNA. Een organisme krijgt de ene helft van zijn DNA van de vader,
de ander helft van de moeder Dit wil zeggen dat kenmerken typisch voor elk van
de ouders later in de nakomelingen ook voor zullen komen. Het PA-gehalte van
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Jacobskruiskruid is zo'n kenmerk wat overgeërfd wordt. De variatie in PA-gehalte,
die wordt gevonden in verschillende planten, wordt voor 60 tot 80% veroorzaakt
door genetische verschillen tussen de planten (Vrieling et al. 1993), de overige 20
tot 40% wordt veroorzaakt door milieufactoren. Planten met een hoog PA gehalte
zijn beter beschermd tegen herbivorie door generalisten (dieren die van veel
verschillende planten eten). Er zijn dus duidelijke verschillen, op genetisch gebied,
tussen planten met een hoog en een laag PA-gehalte. De variatie tussen individuen
is continu. Alle concentraties aan PA's tussen de laagste en de hoogste concentratie
komen voor (zie figuur 2). Een dergelijk kenmerk wordt een kwantitatief kenmerk
genoemd. Genen die kwantitatieve kenmerken bepalen worden ook wel Quantitative Trait Loei (QTL's) genoemd. Deze QTL's bepalen de concentratie PA's in een
plant. Het is nu mogelijk om aan de hand van het voorkomen van deze QTL's een
uitspraak te doen over het PA-gehalte. Tot op heden is de enige manier om het
PA-gehalte van een plant te bepalen een zeer arbeidsintensieve en complexe chemische analyse.
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Fig. 2: Spreiding van PA-concentraties in de 140 nakomelingen.

Het maken van een genetische kaart
Om te kunnen bepalen waar de QTL's liggen moet eerst een genetische kaart
gemaakt worden. Dit wordt gedaan door van een groot aantal genetische merkers
de positie op het genoom te bepalen. Voorbeelden van een genetische merkers zijn
bijvoorbeeld bloemkleur (Slangenkruid: blauwe en zeldzame witte bloemen) en
gerimpelde en gladde erwten (gebruikt door Mendel). Dergelijke kenmerken zijn
echter niet talrijk en voor de constructie van een genetische kaart zijn veel merkers
nodig. Met de ontwikkeling van moleculaire technieken is het mogelijk dergelijke
genetische merkers direct op het DNA af te lezen (bijvoorbeeld RAPD's, RFLP's en
AFLP's). De variatie in deze merkers is ruim voldoende om een genetische kaart te
kunnen maken. Een speciaal computerprogramma deelt de merkers op in koppelingsgroepen. De genetische kaart raakt verzadigd als er evenveel koppelingsgroepen als chromosomen zijn.
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Om te bepalen waar de QTL's liggen op het genoom, moet eerst van een groot aantal planten het PA-gehalte worden bepaald. Een speciaal computerprogramma
bepaalt vervolgens waar de QTL's precies liggen. Het programma bekijkt of er merkers zijn, waarvan de aanwezigheid gecorreleerd is met het PA-gehalte.

Onderzoeksmateriaal
In de duinen van Meijendel varieert het PA-gehalte in Jacobskruiskruid zeer sterk
per plant er zijn zelfs variaties met een factor 10 waargenomen. Door selectie zijn
er twee lijnen opgezet een met een zeer laag PA-gehalte (1,1 mg PA's/gr bladmateriaal) en een met een zeer hoog PA-gehalte (11 mg PA's/gr bladmateriaal). Met een
plant van ieder van deze lijnen is een kruising uitgevoerd. De 2 ouders en de 140
nakomelingen van deze kruising zullen we gebruiken bij het maken van de genetische kaart.

Resultaten
Door het genetisch materiaal van de 140 planten te vergelijken op de aanwezigheid
van ongeveer 80 merkers hebben we een genetische kaart van Jacobskruiskruid
kunnen samenstellen (zie figuur 3).
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Fig. 3: Genetische kaart van Senecio jacobaea (gemaakt m.b.v. AFLP-merkers)

Deze genetische kaart is nog niet compleet. Dat wil zeggen, we hebben 8 koppelingsgroepen gevonden, die uit 3 of meer merkers bestaan, terwijl dat er 9 zouden moeten zijn (deze verwachting is gebaseerd op het aantal chromosomen). Een deel van
de door ons gevonden merkers zijn nog niet onder te brengen in de genetische
kaart. Door nog een aantal merkers toe te voegen aan ons bestand zal de genetische
kaart verder verzadigd raken, en dus meer compleet. Ook de merkers, die nu nog
niet geplaatst zijn, zullen dan in een koppelingsgroep ondergebracht worden.
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We hebben op dit moment één QTL gevonden. Deze QTL ligt tussen de merkers
A_19 & C_25 en verklaart tenminste 11.1% van de variatie in PA-concentratie.
Helaas ligt deze QTL tussen 2 merkers, die nog niet op de genetische kaart liggen.
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