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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Biochemical aspects of the cell wall of Fusarium oxysporum

Schoffelmeer, E.A.M.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Schoffelmeer, E. A. M. (1999). Biochemical aspects of the cell wall of Fusarium oxysporum. [,
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/biochemical-aspects-of-the-cell-wall-of-fusarium-oxysporum(287d08a1-b1bd-48b1-a424-629b7f0e4c0c).html


S A M E N V A T T I N G 

ft et onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift richt zich op de celwand 

*̂  V structuur van de plant pathogène schimmel Fusarium oxysporum. Tijdens dit 

onderzoek is, de samenstelling en structuur van de celwand onderzocht, en is gevonden dat 

covalent gebonden CWE's via ß-glucanen in de celwand gekoppeld zijn. Vervolgens hebben 

bewijs gevonden dat een glycosylfosfatidylinositol anker (GPI-anker) betrokken is bij de 

verankering van covalent gebonden CWE's. Omdat weinig gegevens beschikbaar waren over 

de celwand van F. oxysporum zijn wij gestart zijn met een biochemische en structurele 

analyse van deze celwand (hoofdstuk 2). Op basis van de biochemische analysen kon 

geconcludeerd worden dat de celwand bestaat uit Polysacchariden van ß-1,3-, a-1,3-

gekoppeld glucose (glucaan), en oc-1,4- gekoppeld 7V-acetylglucosamine (chitine). Met behulp 

van een specifiek antilichaam gericht tegen ß-1,6- glucaan werd de aanwezigheid van dit 

glucaan in de celwand aangetoond (hoofdstuk 3). Zowel glucanen als chitine bepalen een 

groot deel van het celwand drooggewicht wat tot uidrukking komt in een hoog percentage 

glucose (25 %) en 7V-acetylglucosamine (10 %). Een derde abundant suiker is mannose dat ~ 

29 % van het celwand drooggewicht bepaald. Monosacchariden die in geringere mate 

bijdragen tot het celwand gewicht zijn galactose en uron zuur die respectievelijk ~ 9 en ~ 10 

% bijdragen. CWE's vertegenwoordigen 7 tot 8 % van het celwand drooggewicht. Deze 

eiwitten zijn echter in hoge mate geglycosyleerd (hoofdstuk 3). De suiker ketens die 

gekoppeld zijn aan deze CWE's bestaan niet alleen uit mannose (hoofdstuk 3) maar ook voor 

een deel uit galactose, uron zuur en glucose. Glycoproteinen bepalen dus een groot deel van 

de F. oxysporum celwand. Op basis van het elektronen en fluorescentie microscopisch werk is 

gevonden dat de celwand uit twee duidelijk te onderscheiden lagen bestaat. Polysacchariden 

worden voornamelijk gevonden in de onderste laag en de bovenste laag die de buitenkant van 

de celwand vormt bestaat voornamelijk uit CWE's. 

^ 7 " / it het elektronen microscopisch werk was gebleken dat bepaalde CWE's niet aan de 

^ v celwand onttrokken kunnen worden na koken van de celwanden in een oplossing van 

SDS en ß-mercaptoethanol. Dit suggereerde dat bepaaldeCWE's covalent gebonden zijn aan 

andere componenten in de celwand. Een eerste aanwijzing dat CWE's gekoppeld waren aan 

ß-l,3-glucaan werd verkregen uit een experiment dat aantoonde dat 69 % van de covalent 

gebonden CWE's aan de celwand onttrokken kunnen worden met een ß-l,3-glucanase 

(hoofdstuk 3). De aanwezigheid van ß-l,3-glucaan in ß-l,3-glucanase extraheerbare CWE's 

werd bevestigd door gebruik te maken van een antilichaam dat specifiek gericht is tegen ß-

1,3-glucaan. CWE's groter dan 200 kDa bevatten niet alleen ß-l,3-glucaan maar ook ß-1,6-

glucaan. Dit laatste type glucaan was niet aantoonbaar in CWE's kleiner dan 80 kDa. 
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Vervolgens werd de koppeling tussen het ß-glucaan en de CWE's nader bestudeerd dor de 

CWE's te behandelen met een oplossing van 50% waterstoffluoride. Dit zuur bezit de 

mogelijkheid om fosfodiester bindingen te verbreken. Behandeling van glucanase 

extraheerbare CWE's resulteerde in het verbreken van de verbinding tussen de hoog 

moleculaire CWE's en ß-l,3-glucaan. Dit resultaat toonde aan dat de heteropolymeer van ß-

1,37 ß-l,6-glucaan via een fosfodiester binding gekoppeld was aan de CWE's. Celwanden 

van van de filamenteuse schimmel F. oxysporum lijken dus een vergelijkbare structurele 

eenheid bevat zoals die gevonden wordt bij de gist Saccharomyces cerevisiae, die uit CWP- (-

P-)—>ßl,6-glucaan—>ßl,3-glucaan bestaat. Aangezien de laag molecuul gewicht CWE's (< 80 

kDa) alleen ß-l,3-glucaan lijken te bevatten en geen ß-l,6-glucaan aangetoond kon worden 

zou gepostuleerd kunnen worden dat deze CWE's direct aan ß-l,3-glucaan gekoppeld zijn. 

ff et verwijderen van CWE's uit de F. oxysporum celwand door waterig HF en in het 

*^ V bijzonder het verbreken van de verbinding tussen CWE's en het ß-l,37ß-l,6-

heteroglucaan door dit zuur suggereerde dat CWE's aan ß-glucaan gekoppeld zijn via een 

fosfodiester binding. Een fosfodiester binding bevindt zich in GPI-ankers die post-

translationeel aan eiwitten gekoppeld worden die voorzien zijn van een C-terminaal signaal 

peptide. De functie van een GPI anker is, dat de aldus gemodificeerd eiwitten via dit GPI-

anker verankerd kunnen worden in de membraan. Om GPI verankering van Fusarium CWE's 

aan te tonen en aditionele eigenschappen van deze eiwitten te bepalen werd vervolgens een 

gen gekloneerd dat codeert voor een CWE. Dit gen werd gekloneerd op basis van een N-

terminale aminozuur sequentie die verkregen was uit een HF gevoelig CWE van 60 kDa 

(hoofdstuk 4). Dit CWE hebben we FEM1 genoemd {Fusarium extra cellulaire matrix 

eiwit)(celwand). Analyse van het primaire translatie product van FEM1 toonde een N- en C-

terminaal signaal peptide. Het eerste bepaald dat FEM1 de secretie route zal doorlopen en het 

tweede heeft alle kenmerken van een GPI verankerings signaal. De aanwezigheid van dit 

signaal tezamen met het hoge precentage aan serine en threonine residuen (potentiële sites 

voor O-glycosylering) zijn eigenschappen die gedeeld worden met CWE's van de gist 

Saccharomyces cerevisiae. Het koppelen van suikerketens aan FEM1 geeft een verklaring 

voor het verschil in molecuul gewicht dat bestaat tussen het voorspelde rijpe FEM1 (17.5 

kDa) en het geschatte molecuul gewicht van 60 kDa. Vervolgens hebben we aangetoond dat 

het gekloneerde gen codeerd voor het 60 kDa FEM1 en hebben ook experimenteel bewijs 

gevonden voor GPI-verankering van FEM1. Voor dit laatste werd een gen construct gemaakt 

waarin het FEM1 gen zodanig was gemodificeerd dat het vermeende GPI verankerings 

signaal zou ontbreken in FEM1. Om het gemodificeerde FEM1 te kunnen detecteren in een 

Western blot analyse werd FEM1 voorzien van een motief van 6 histidines. Transformanten 

waarin dit trans-gen tot expressie werd gebracht missen FEM1 in de celwand. Dit toonde aan 

dat het C-terminale deel van FEM1, waarin het vermeende GPI verankerings motief aanwezig 
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is, essentieel is voor verankering van FEMl in de Fusarium celwand. Dit geeft ook voor het 

eerst aan dat de rol die GPI ankers spelen in de covalente koppeling van CWE's aan de 

celwand componenten (ß-glucaan) niet beperkt is tot S. cerevisiae alleen maar ook plaats 

vindt in een filamenteuze schimmel zoals Fusarium. 
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