
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Adaptations in the wall proteome of the clinical fungus Candida albicans in
response to infection-related environmental conditions

Sosińska, G.J.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Sosińska, G. J. (2012). Adaptations in the wall proteome of the clinical fungus Candida
albicans in response to infection-related environmental conditions. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/adaptations-in-the-wall-proteome-of-the-clinical-fungus-candida-albicans-in-response-to-infectionrelated-environmental-conditions(fe01b6e4-2a94-4878-b93a-a298de353ea1).html


 

 

 

Samenvatting 
                              

 

 



Samenvatting 
 

188 
 

      Samenvatting 

      C. albicans is een opportunistische pathogene schimmel, die voorkomt bij 

mensen en warmbloedige dieren. In gezonde individuen koloniseert C. albicans het 

spijsverteringskanaal samen met andere soorten van de commensale microflora. 

Onder bijzondere omstandigheden zoals in immunodeficiëntie patiënten kan 

C. albicans het winnen van de natuurlijke afweersystemen van de gastheer en 

levensbedreigende, systemische infecties veroorzaken. Systemische infecties 

beginnen met een plaatselijke infectie van het slijmvlies, de schimmelcellen dringen 

vervolgens het onderliggende weefsel binnen en verspreiden zich dan via de 

bloedstroom over het hele lichaam en veroorzaken zo een systemische infectie. Het 

vermogen om de gastheer te infecteren hangt af van de balans tussen de 

afweersystemen van de gastheer en de virulentiefactoren van de schimmel. De 

celwand van C. albicans speelt een belangrijke rol in virulentie. De celwand staat in 

direct contact met de buitenwereld en is zodoende rechtstreeks betrokken bij de 

wisselwerkingen met de gastheer en ook rechtstreeks onderhevig aan 

omgevingsomstandigheden zoals de pH. De celwand bezit veel verschillende 

eiwitten die gezamenlijk een wijd functiebereik hebben en deelnemen aan 

verscheidene interacties met de gastheer. Dit maakt het mogelijk om de 

verdedigingslinies van de gastheer te passeren en de gastheeromgeving te 

koloniseren.  

      C. albicans is verantwoordelijk voor de meeste gevallen van vaginitis, een veel 

voorkomende vaginale infectie, waarmee ca. 75% van de vrouwen tenminste 

eenmaal in hun leven te kampen hebben. In hoofdstuk 2 wordt de rol van 

celwandeiwitten beschreven in de aanpassing van C. albicans aan de vaginale 

omgevingsomstandigheden, zoals een temperatuur van 37°C, een lage pH, een lage 
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zuurstofconcentratie en een verhoogde CO2 concentratie. Met behulp van 

massaspectrometrie en immunologische identificatiemethoden hebben we in ge-

isoleerde celwanden 15 verschillende covalent gebonden GPI-eiwitten aangetoond 

(Als1, Als3, Cht2, Crh11, Ecm33, Hwp1, Pga4, Pga10, Phr2, Rbt5, Rhd3, Sod4, 

Ssr1, Ywp1, Utr2) en 4 niet-GPI-eiwitten (MP65, Pir1, Sim1/Sun42, Tos1). Vijf CWPs 

(Als3, Hwp1, Sim1, Tos1, Utr2) ontbraken in cellen, die op rijk medium waren 

gekweekt, en lijken daarom specifiek te worden ingebouwd onder 

groeiomstandigheden, die het vaginale milieu nabootsen. Phr2 is een GPI-eiwit, dat 

specifiek is voor een zuur milieu, en waarvan is aangetoond, dat het belangrijk is 

voor het optreden van vaginitis in vivo. Verder werden Pir1, het adhesie-eiwit Hwp1, 

en twee ijzerverwervende eiwitten van de CFEM familie (Rbt5 en Pga10) in 

verhoogde mate ingebouwd in celwanden afkomstig van bij lage zuurstofdruk 

gekweekte cellen. Toevoeging van een ijzerchelator aan het kweekmedium 

veroorzaakte ook een verhoging van het Rbt5 gehalte in de celwand, hetgeen zou 

kunnen betekenen dat zuurstofgebrek tot ijzergebrek leidt. Het idee dat 

zuurstofgebrek bij C. albicans leidt tot ijzergebrek wordt ook gesteund door de 

waarneming dat zowel zuurstofgebrek als ijzergebrek leiden tot verhoogde 

weerstand tegen het celwand-afbrekende enzym Zymolyase. Onze resultaten laten 

verder zien dat gistcellen en pseudohyfale cellen onder vaginale kweekcondities 

eiwitten in hun wanden inbouwen die in de literatuur beschreven zijn als hyfe-

specifiek (Als3 en Hwp1). De aanwezigheid van Als3 in de celwand is echter in 

overeenstemming met de waarneming dat het gen ALS3 in vivo in vaginale monsters 

tot expressie komt.  
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      In hoofdstuk 3 beschrijf ik de aanpassingen in het celwandproteoom, die 

optreden wanneer de pH van de omgeving verandert onder groeicondities die 

kolonisering en invasieve groei van slijmlagen zo veel mogelijk benaderen. We 

hebben een eenvoudig in vitro model voor slijmvliesinfecties ontwikkeld, waarbij 

cellen worden gekweekt op het oppervlak van een semi-vast medium dat mucine als 

de enige stikstofbron bevat en een fysiologische glucoseconcentratie (5 mM). De pH 

is een belangrijke omgevingsfactor, die zowel de groeiwijze van de cellen beïnvloedt 

als de inbouw van specifieke CWPs. Een zure pH, zoals in de vagina, stimuleert de 

vorming van gistcellen en deze lage pH biedt de gastheer bescherming tegen 

invasieve hyfale groei. Bloed echter heeft een licht basische pH, die hyfale groei 

bevordert. In ons modelsysteem vormden cellen, die op een semi-vast medium bij 

pH 4 waren gekweekt, een gemakkelijk uiteenvallende en gemakkelijk afwasbare 

biomat, die uitsluitend uit gistcellen en pseudohyfen bestond. Bij pH 7 echter werden 

er hyfen gevormd, die een sterke, trekbestendige biomat opleverden en bovendien 

de voedingsbodem ingroeiden, waardoor de biomat niet van het oppervlak kon 

worden weggewassen. Om te bepalen welke pH-afhankelijke veranderingen er 

optreden in het celwandproteoom in een in vitro model van slijmvliesinfecties, 

gebruikten we kwalitatieve massaspectrometrie (Q-TOF) en relatieve 

massaspectrometrische kwantificering (FT-MS) aangevuld met immunologische 

analyse. Met behulp hiervan hebben we vergelijkbare groepen van meer dan 20 

covalent-gebonden CWPs geïdentificeerd. Met behulp van kwalitatieve 

massaspectrometrie en immunologische methoden vonden we bij pH4 uitsluitend 

Phr2, en bij pH7 alleen Als1, Als3, Hwp1, Hyr1, Phr1, Rbt1, Sod5, en Tos1. 

Relatieve kwantificering met behulp van FT-MS liet zien dat de expressie van de 

meeste CWPs sterk pH-afhankelijk. Zestien van de 22 eiwitten gemeten met FT-MS 
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vertoonden een meer dan tweevoudige expressieverandering. Dit illustreert ook 

duidelijk dat relatieve kwantificering belangrijke aanvullende informatie oplevert 

vergeleken met kwalitatieve massaspectrometrie, vooral, voor wat betreft de pH-

afhankelijke regulering van deze CWPs. Onze kwantitatieve gegevens stemmen ook 

overeen met de voorspelde trends gebaseerd op transcriptionele waarnemingen en 

laten zien dat de pH een belangrijke rol speelt in de regulering van de samenstelling 

van het celwandproteoom. 

      In hoofdstuk 4 beschrijf ik het effect van thermische stress op C. albicans. 

C. albicans is goed aangepast aan de temperatuur van het menselijk lichaam (37°C). 

In dit onderzoek hebben we het effect van een verhoogde omgevingstemperatuur 

van 42°C, zoals die voorkomt in sommige warmbloedige dieren, bestudeerd. Deze 

temperatuur leidde tot de vorming van celaggregaten en een verlaagde 

groeisnelheid. Afgaande op de verlaagde resistentie tegen celwandverstorende 

stoffen (CFW en SDS) en het verhoogde chitine gehalte van de celwanden, leidde 

een groeitemperatuur van 42°C ook tot celwandstress. Het verhoogde chitinegehalte 

ging gepaard met een vermindering van de hoeveelheid CWPs, die door β-1,3-

glucanase uit de celwanden kon worden vrijgemaakt, wat doet vermoeden dat bij 

42°C meer CWPs via β-1,6-glucan aan chitine zijn gebonden. MS analyse liet zien 

dat bij 42°C de celwanden minder van het chitinase Cht2 bevatten dan bij 37°C, wat 

mogelijk het hogere chitinegehalte van de celwanden bij 42°C helpt verklaren als ook 

de vorming van celaggregaten, die waarschijnlijk mede te danken zijn aan 

onvolledige afbraak van chitine in het septum tussen moeder- en dochter cellen. MS 

analyse liet ook een toename in de inbouw van twee eiwitten van de Crh familie 

(Crh11 en Utr2) zien, die verantwoordelijk zijn voor de koppeling van chitine aan β-
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glucan. Verder was er sprake van een verhoogde inbouw van Phr2, a 

transglucosidase dat mogelijk β-1,3-glucan met β-1,6-glucan verbindt, en van het 

Pir1 eiwit dat vermoedelijk β -1,3-glucan verknoopt. Deze waarnemingen wijzen er 

op dat thermische stress verdedigingsmechanismen induceert tegen 

celwandschade. 

     In hoofdstuk 5 wordt de identificering van covalent gebonden CWPs in de 

splijtgist Schizosaccharomyces pombe beschreven. Evenals de celwanden van 

S. cerevisiae en C. albicans bevatten de celwanden van Sz. pombe β-1,3-glucan als 

een van de hoofdcomponenten en verder nog een sterk vertakt β-1,6-glucan (ook 

diglucan genoemd). In tegenstelling tot S. cerevisiae en C. albicans echter bevatten 

ze α-1,3-glucan en missen ze chitine. Tot voor kort was er heel weinig bekend over 

CWPs bij Sz. pombe. Onze studie laat zien dat Sz. pombe enkele covalent 

gebonden CWPs bezit, die kunnen worden vrijgemaakt uit de celwand met behulp 

van HF-pyridine en in mindere mate ook met endo-β-1,6-glucanase. Een tweede 

groep van CWPs kon in oplossing worden gebracht door een milde loogbehandeling 

en met behulp van β-1,3-glucanase; deze laatste stap sluit een aanhechting van 

deze CWPs aan α-1,3-glucan uit. MS analyse van trypsinedigesten van ge-isoleerde 

celwanden, die waren geëxtraheerd met een hete SDS/β-mercaptoethanol oplossing 

om niet-covalent gebonden eiwitten te verwijderen, leidde tot de identificering van 

zes CWPs, waaronder vier GPI-CWPs: twee transglucosidases (Gas1 en Gas5), 

Ecm33, een algemeen voorkomend eiwit in schimmelcelwanden, waarvan de rol in 

celwandvorming nog onbekend is, en Pwp1, een eiwit met een volledig onbekende 

rol. Daarnaast werden twee niet-GPI-CWPs geïdentificeerd, die via een 

looggevoelige binding met de celwand zijn geassocieerd: Psu1 (betrokken bij 

celscheiding en verwant aan leden van de SUN familie) en een eiwit met een 
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onbekende functie (Asl1). Onze resultaten wijzen er op, dat evenals bij S. cerevisiae 

en C. albicans, in de celwanden van Sz. pombe zowel covalent gebonden GPI-

CWPs als covalent gebonden niet-GPI-CWPs voorkomen, maar dat in de celwanden 

van splijtgist de verscheidenheid van de CWPs aanzienlijk minder is. 

      Hoofdstuk 6 bevat een discussie van de resultaten beschreven in hoofdstuk 2 

tot 5.  




