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Samenvatting 
 
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol), veroorzaakt Fusarium verwelkingsziekte op 
tomaat door kolonisatie van de xyleemvaten. Fol secreteert meerdere kleine eiwitten 
(effectoren) in het xyleemsap van geïnfecteerde planten. Elf van deze effector eiwitten 
worden SIX (voor geSecreteerd In het Xyleem) eiwitten genoemd en drie hiervan 
vertegenwoordigen Avirulentie (Avr) eiwitten. Avr eiwitten kunnen een afweerreactie 
induceren in planten die een corresponderend resistentie (R) eiwit bevatten. In commerciële 
tomatenplanten zijn drie ras-specifieke resistentie (R) genen uit wilde tomatenplanten 
ingekruist. Deze drie genen, I of I-1, I-2 en I-3 bieden bescherming tegen Fol. De interactie 
tussen een R-eiwit en de bijbehorende effector (avirulentie) eiwit is dus cruciaal voor ras-
specifieke resistentie. Om inzicht te krijgen in hoe Fol effector eiwitten bijdragen aan 
pathogeniciteit en aan ras-specifieke resistentie, worden in dit proefschrift de moleculaire 
karakterisatie van twee Six effectoren; Six3 en Six5 beschreven.  
In hoofdstuk 2 wordt de moleculaire basis van effector herkenning door R-eiwitten met een 
NB domein en een LRR domein (NB-LRR) besproken. Hierbij ligt de focus op de structurele 
eigenschappen van de subdomeinen van deze NB-LRR eiwitten. NB-LRR eiwitten moeten 
klaar staan voor signaal-transductie, maar tegelijkertijd onderdrukt worden als signalering 
niet nodig is. Hierbij lijken de interacties tussen domeinen in het eiwit zelf en die met 
chaperones en het 26S proteosoom een belangrijke rol te spelen. Ook wordt beschreven hoe 
de accumulatie van deze R eiwitten in de cel wordt gecontroleerd en hoe deze signaleren. 
Daarnaast worden meerdere modellen bediscussieerd, die de herkenning van effectoren door 
NB-LRR eiwitten en de daarop volgende inductie van afweersignalering beschrijven. 
Hoewel aan het begin van het promotieproject al twee Fol avirulentie genen (AVR1 en 
AVR3) en één R gen, I-2, gekloneerd waren, was er geen compleet R-Avr paar beschikbaar 
voor het modelsysteem Fol-tomaat. In hoofdstuk 3 wordt het eerste genpaar voor een 
xyleem-koloniserende schimmel en zijn waardplant beschreven met de identificatie en 
karakterisatie van Avr2. Er wordt aangetoond dat Six3 Avr2 is, aangezien een SIX3 knock-
out pathogeen wordt op I-2 tomatenplanten. Naast het activeren van I-2 resistentie in 
tomatenplanten word aangetoond dat Avr2 ook noodzakelijk is voor volledige 
pathogeniciteit op vatbare planten. In Fol isolaten die I-2 resistentie kunnen doorbreken 
werden specifieke puntmutaties gevonden die leiden tot substitutie van een enkel aminozuur. 
Deze puntmutaties blijken, zowel in tomaat als ook wanneer beide genen tegelijkertijd tot 
expressie worden gebracht in bladeren van Nicotiana benthamiana, herkenning door I-2 te 
voorkomen. Fol stammen die de I-2-doorbrekende Avr2 varianten bevatten zijn volledig 
virulent, wat laat zien dat virulentie en avirulentie functies van elkaar gescheiden kunnen 
worden. Hoewel Avr2 gesecreteerd wordt door Fol in het xyleemsap van geïnfecteerde 
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tomatenplanten, kan Avr2 intracellulair herkend worden door I-2. Dit suggereert dat Avr2 
wordt opgenomen door de gastheercellen.  
In hoofdstuk 4 laat ik zien dat expressie van AVR2 sterk geïnduceerd wordt in wortel- en 
xyleem koloniserende hyfen drie dagen na inoculatie. Wanneer Fol tussen de corticale cellen 
van tomatenwortels groeit accumuleert Avr2 in specifieke structuren van een onbekende 
identiteit. Heterologe expressie van Avr2 varianten gefuseerd aan verschillende subcellulaire 
targeting signalen laat zien dat kernlokalisatie voor Avr2 noodzakelijk is voor inductie van I-
2 afhankelijke celdood. Structuur-functie analyses van Avr2 tonen aan dat het hele eiwit, op 
de 17 meest N-terminale aminozuren van het eiwit na, noodzakelijk is voor I-2 geïnduceerde 
herkenning en dat Avr2 homodimeren vormt in planta. Dimerizatie alleen is echter 
onvoldoende om I-2 signalering te activeren. 
Hoewel Avr2 noodzakelijk is voor I-2 gemedieerde resistentie, bleek een SIX5 Fol knock-
out ook I-2 resistentie te doorbreken in tomatenplanten. In hoofdstuk 5 wordt de 
moleculaire karakterisatie van het Six5-Avr2 effectorpaar beschreven2. Expressie van beide 
genen staat onder controle van een gedeelde promotor regio. Het verwijderen van een van 
beide SIX genen doorbreekt I-2 gemedieerde resistentie en leidt ertoe dat Fol minder 
pathogeen wordt op een vatbare plant. Hoewel het effectorpaar essentieel is voor I-2 
gemedieerde resistentie, is Avr2 alleen voldoende om I-2 gemedieerde celdood te induceren 
in heterologe systemen. Dit suggereert dat celdood en resistentie ontkoppeld kunnen worden. 
Beide effectoren interacteren met elkaar in een yeast-two-hybrid systeem en voor in planta 
accumulatie van Six5 lijkt de aanwezigheid van Avr2 noodzakelijk.  
In hoofdstuk 6 wordt de toepassing van agroinfiltratie in de moleculaire fytopathologie, en 
in het bijzonder de expressie van plant R en schimmel AVR (effector) genen in bladeren van 
Nicotiana benthamiana, beschreven. Als model wordt het I-2/AVR2 genpaar gebruikt. Co-
expressie van het I-2 gen met het AVR2 gen activeert afweerreacties die resulteren in een 
overgevoeligheidsreactie, ook wel HR genoemd. Deze HR is zichtbaar als een necrotische 
sector in het geïnfiltreerde deel van het blad waarin beide genen tot expressie komen. Het 
kleuren van geïnfiltreerde bladeren met trypaan blauw maakt het mogelijk om de dode cellen 
zichtbaar te maken. Door Avr2 als fusie-eiwit met een fluorescente tag tot expressie te 
brengen kan de subcellulaire localizatie van het eiwit eenvoudig bepaald worden met een 
confocale microscoop. 
 Avr2 is niet alleen een avirulentie factor die leidt tot de activatie van I-2 resistentie, 
maar Avr2 speelt ook een rol in de virulentie van Fol. Om de virulentie activiteit van Avr2 
in planta te onderzoeken, worden in hoofdstuk 7 stabiele transgene Arabidopsis en 
tomatenplanten beschreven die het AVR2 gen constitutief tot expressie brengen. Heterologe 
expressie van AVR2 in Arabidopsis thaliana leidt tot verhoogde gevoeligheid voor 
Verticillium dahliae, een pathogene xyleem-koloniserende schimmel. In tomatenplanten 
leidt expressie van AVR2 tot langere internodia en omhoog wijzende bladeren. De F1 van 
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een kruising tussen tomatenplanten die AVR2 tot expressie brengen en I-2  bevattende 
planten is levensvatbaar, maar de planten hebben necrotische sectoren in hun bladeren en 
zijn geëtioleerd. 
 In hoofdstuk 8 wordt besproken hoe de kennis beschreven in dit proefschrift 
bijdraagt aan een beter inzicht van de functie van Avr2 in resistentie en pathogeniciteit. Ik 
presenteer een model waarin wordt gesteld dat Avr2 en Six5 samen nodig zijn voor I-2 
gemedieerde resistentie. Echter beide effectoren functioneren onafhankelijk van elkaar als 
virulentie factoren, wat inhoudt dat beide effectoren verschillende doelwitten hebben in de 
plant. Dit proefschrift wordt afgesloten met het stellen van nieuwe onderzoeksvragen en het 
doen van suggesties voor toekomstige onderzoeksrichtingen om een dieper inzicht te krijgen 
in hoe Avr2 I-2 gemedieerde resistentie induceert en hoe Avr2 bijdraagt aan de 
pathogeniciteit van Fol. 




