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SAMENVATTING G 

Dee asexuele schimmel Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici is de veroorzaker van de 

verwelkingsziektee van tomaat. De interactie tussen tomaat en F. oxysporum volgt de gen-

om-genn hypothese: de plant is alleen dan resistent wanneer zowel het resistentie-gen in de 

plantt alsook het corresponderende avirulentie-gen in de schimmel aanwezig zijn. Wanneer 

éénn van deze genen (of beide) afwezig is (zijn), is de plant vatbaar. Om deze zeer 

specifiekee interactie op moleculair niveau te bestuderen, is het belangrijk de betrokken 

genenn te doneren. In dit proefschrift concentreren we ons op de identificatie van 

avirulentie-genen. . 

Ondankss het feit dat F. oxysporum f. sp. lycopersici een asexuele schimmel is en 

genetischee studies in theorie daarom niet mogelijk zijn, hebben we besloten een 'map-

basedd cloning'-strategie toe te passen. Kruisingen werden geforceerd. Parasexuele 

kruisingenn tussen verschillende fysio's zijn uitgevoerd door middel van protoplastfusie. 

Kruisingenn tussen vier verschillende fysio 1. Fo\004-ble ouder-isolaten (vermeend 

genotypee Ala2a3) en twee fysio 3, FolÖ29~hph ouder-isolaten (vermeend genotype 

aJu2A3)aJu2A3) resulteerden in 32 fusieproducten die allemaal zowel de phleomycine (ble) als de 

hygromycinee (hph) resistentiemarker bevatten (Hoofdstuk 2). De aanwezigheid van de 

avirulentie-genenn in de fusieproducten werd onderzocht door het uitvoeren van biotoetsen. 

Wee verwachtten was een willekeurige uitsplitsing van avirulentie te zien, maar niets was 

minderr waar. Een tendens voor aanwezigheid van avirulentie-gen 1 (AI) werd 

waargenomen.. In twee avirulentie-recombinanten bleken de beide avirulentie-genen A1 en 

A3A3 aanwezig te zijn. Met de identificatie van deze twee 'avirulentie-recombinanten' hebben 

wee nieuwe isolaten ontdekt met een nog nooit eerder waargenomen combinatie van 

avirulentie-genen.. Analyse van chromosoompatronen bevestigde dat in de fusieproducten 

uitwisselingg van ouder-DNA had plaatsgevonden. De chromosoompatronen van alle 

fusieproductenn waren verschillend. Aan de hand van hybridisatiepatronen met 

verschillendee probes kunnen we concluderen dat chromosoomherschikking en 

recombinatiee hebben plaatsgevonden. Helaas konden we geen correlatie vinden tussen het 

veranderdee chromosoompatroon en het a virulent ie-fenotype. Analyse van 

chromosoompatronenn is niet gevoelig genoeg gebleken om genen te karteren. Daarom 
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hebbenn we moleculaire analyses uitgevoerd. We hebben een nieuwe techniek ontwikkeld 

gebaseerdd op AFLP, waarbij we gebruik gemaakt hebben van een retroposon genaamd 

FoxyFoxy (Hoofdstuk 3). Wanneer een primer specifiek voor de Foxy sequentie wordt gebruikt 

inn combinatie met standaard AFLP primers, zien we het aantal polymorfe banden tussen 

Fol0044 en Fol029 enorm stijgen (van 2% voor standaard AFLP naar 43% voor Foxy-

AFLP).. Op deze manier is het mogelijk twee isolaten die genetisch verwant zijn en hun 

nakomelingenn te vergelijken. Foxy-AFLP analyse van de 32 fusieproducten en hun ouders 

resulteerdee in 102 polymorfe Foxy fragmenten waarvan er 83 in een 1:1 verhouding 

uitsplitsten.. De uitsplitsing van negentien andere markers voldeed niet aan de 1:1 

verhouding.. Bij deze markers was een duidelijke voorkeur zichtbaar voor fragmenten 

afkomstigg van de fysio 1-ouder, zoals ook al was gezien voor avirulentie (Hoofdstuk 2). De 

eerstee genetische kaart van Fusarium oxysporum is gecontrueerd, gebaseerd op 83 

willekeurigg segregerende markers. Koppelingsanalyse resulteerde in 23 

koppelingsgroepen.. Hybridisatie-experimenten bewezen dat markers waarvoor een 

genetischee afstand van 20 cM is bepaald, daadwerkelijk fysiek gekoppeld zijn. Dit is een 

bewijss dat de genetische kaart betrouwbaar is. 

Uitt een parasexuele kruising tussen fysio 1-isolaat Fol004-è/e {AIa2a3) en fysio 2-

isolaatt Fo\001-hph (aJA2A3), werd nóg een fusieproduct verkregen met nieuwe 

avirulentie-eigenschappenn (Hoofdstuk 4). Het vermeende genotype van dit isolaat, 

genaamdd Fl-27, is alA2a3. Het chromosoompatroon van Fl-27 bleek identiek aan dat van 

zijnn Fol007 ouder. Ook het foAv-AFLP patroon was nagenoeg hetzelfde als dat van 

Fol007.. Er is geen enkele aanwijzing dat ook ouder Fol004 heeft bijgedragen aan de 

genetischee samenstelling van Fl-27. Elf nieuwe Foxy inserties zijn gevonden in Fl-27. die 

niett in de beide ouders voorkomen. Uitsplitsing van deze elf Foxy markers alsmede de aan-

off  afwezigheid van avirulentie-genen werd bepaald voor een terugkruisingspopulatie. Eén 

markerr (MseT3) co-segregeerde volledig met de afwezigheid van avirulentie-gen 3 (a3-

allel).. De 100% koppeling met a3 maakt deze marker zeer interessant. 

Mett de resultaten beschreven in dit proefschrift hebben we laten zien dat een 'map-

basedd cloning'-strategie kan worden gebruikt vooreen asexuele schimmel als F. oxysporum 

f.. sp. iycopersici. De aanwezigheid van een genetische kaart, de identificatie van co-

segregerendee markers en het voorhanden zijn van BAC banken van de wildtype-isolaten 

Fol004,, Fol007 en Fol029 vormen een geweldige basis voor het doneren van avirulentie-

genenn in de toekomst. 
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