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SAMENVATTING 

Glycoproteinen in de celwanden van schimmels spelen een belangrijke rol in het leven van 
schimmels. Zo zijn ze bij voorbeeld betrokken bij verknoping van skeletvormende polysacchariden 
in de celwand, waardoor deze aanzienlijk wordt versterkt, Ze beschermen deze skeletelementen 
ook tegen polysaccharide-afbrekende enzymen uitgescheiden door andere organismen. Ze spelen 
verder een sleutelrol bij adhesie en paring, bij herkenning van gastheercellen, bij weefselafbraak en 
bij biofilmvorming.  Tot slot bieden ze ook bescherming tegen oxidatieve stress en helpen 
ijzergebrek te voorkomen. Transcriptoom-analyses in de bakkersgist Saccharomyces cerevisiae en in 
de ziekteverwekkende schimmel Candida albicans laten zien, dat de transcriptniveaus van 
celwandeiwit-coderende genen sterk kunnen variëren afhankelijk van de fase van de celcyclus, 
waarin de cel verkeert, en van de groeiomstandigheden zoals de beschikbaarheid van 
voedingsstoffen, de temperatuur, de pH en de zuurstofspanning. Deze waarnemingen wijzen er op, 
dat de cel de eiwitsamenstelling van de nieuwgevormde wanden kan aanpassen om beter te 
kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Het is daarom belangrijk om het 
celwandproteoom en de daarin optredende veranderingen te onderzoeken, zowel kwalitatief als 
kwantitatief. Vanwege de complexe en variabele glycosylering van celwandglycoproteinen in 
schimmels, zijn deze moeilijk ter analyseren met behulp van traditionele, electroforetische 
methoden. Nieuwe ontwikkelingen in de massaspectrometrie bieden nieuwe mogelijkheden om 
celwandeiwitten te identificeren en te kwantificeren. Gebruikmakend van S. cerevisiae als 
modelschimmel hebben we een methode ontwikkeld om celwandeiwitten te identificeren. Deze 
methode is gebaseerd op proteolytische klieving van celwandeiwitten en scheiding van de 
verkregen eiwitfragmenten met behulp van vloeistofchromatografie, direct gevolgd door analyse 
van de eiwitfragmenten met behulp van tandem massaspectrometrie. Deze methode is ook 
bruikbaar gebleken in verscheidene andere schimmels zoals C. albicans en de splijtgist 
Schizosaccharomyces pombe. Door gebruik te maken van isobarische merking van de verkregen 
eiwitfragmenten zijn we er in geslaagd om deze methode te kwantificeren, zodat we nu in staat 
zijn om zowel absolute aantallen van celwandeiwitten te bepalen als ook relatieve concentraties. 
Deze benadering is voor het eerst toegepast in een celwandmutant van S. cerevisiae en is vervolgens 
gebruikt om de veranderingen in het celwandproteoom te bepalen van C. albicans cellen, nadat 
deze zijn overgebracht naar verschillende hyfegroei-inducerende media. De in deze studie 
ontwikkelde methoden zijn betrouwbaar en bovendien uitermate gevoelig en zijn daarom van 
groot belang om de celwandbiologie van schimmels te bestuderen. Daarnaast bieden ze ongekende 
nieuwe mogelijkheden om nieuwe doelwitten voor antischimmelmiddelen te identificeren en om 
nieuwe vaccins en diagnostica te ontwikkelen. Onze methoden zullen het verder mogelijk maken 
om genetische modificering van het celoppervlak van schimmels te kwantificeren en gericht te 
veranderen, en om mathematische modellen te ontwikkelen van de regelcircuits, die de expressie 
van celwandeiwitten controleren. 
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