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Summary and/en Samenvatting

Samenvatting

De gist Candida albicans is een commensaal micro-organisme dat in het menselijke 
maagdarm stelsel leeft. In gezonde mensen veroorzaakt C. albicans over het algemeen 
alleen oppervlakkige infecties van de huid en zachte weefstels, maar in patiënten met 
een slecht functionerend immuun systeem kan de gist levensbedreigende systemische 
infectie veroorzaken. C. albicans kan in twee verschillende vormen groeien: de 
gistvorm waarin de cellen ovaal van vorm zijn en de hyfale vorm, waarin langgerekte 
aaneengeschakelde cellen een draad vormen. Onderzoek heeft aangetoond dat het 
vermogen van C. albicans te switchen tussen de gist- en hyfale vorm een belangrijke 
rol speelt in de virulentie van dit organisme. Macrofagen en neutrofielen zijn cellen 
van het aangeboren, niet-specifieke immuun systeem welke gespecialiseerd zijn in het 
herkennen, aanvallen en vernietigen van pathogene microorganismen en zij spelen een 
belangrijke role in de verdeding tegen C. albicans infecties. Een macrofaag of neutrofiel 
zet de aanval in door de gist te omringen en in zich op te nemen (fagocytose) waarna 
schadelijke zuurstof moleculen (reactive oxygen species; ROS) worden geproduceerd in 
een poging de gist te doden. Onderzoek naar de reactie van C. albicans op een aanval 
door macrophagen liet zien dat de gist drie belangrijke mechanismen in werking stelt: 
groei in de hyfale vorm, verdediging tegen ROS en een verandering in metabolisme. 
In de macrofaag schakelt C. albicans genen die een rol spelen in suikermetabolisme 
“uit” en genen die een rol spelen bij vetmetabolisme “aan”. De hypothese is dus dat 
vetmetabolisme en de verdediging tegen ROS een belangrijke bijdrage levert aan de 
overleving van C. albicans en daarmee aan infecties die deze gist kan veroorzaken. 
Dit proefschrift beschrijft onze moleculaire en biochemische bevindingen over deze 
twee onderwerpen en hoe deze bevindingen een bijdrage leveren aan ons inzicht in de 
veelzijdige gist C. albicans.

Een belangrijk kenmerk van eukaryote cellen, een klassificatie waaronder gisten en 
menselijke cellen vallen, is compartimentalisatie: de indeling van de cel in verschillende 
“kamers” of compartimenten omgeven door een membraan. De opbouw- en afbraakroutes 
van moleculen in de cel zijn vaak gescheiden in de verschillende compartimenten met als 
gevolg dat metabolieten (intermediaire stoffen) moeten worden getransporteerd tussen 
verschillende compartimenten. Mitochondrien bevatten de citroenzuur cyclus, een 
metabool pad dat essentieel is voor de productie van het belangrijke energiemolecuul ATP. 
Tijdens groei op verschillende koolstofbronnen (C-bronnen), worden er in verschillende 
compartimenten acetyl-CoA (C2) geproduceerd, dat naar de mitochondriële citroenzuur 
cyclus getransporteerd moet worden. Tijdens groei op andere C-bronnen dan glucose 
(C6), moeten acetyl eenheden ook getransporteerd worden naar de glyoxylaat cyclus, een 
metabole route die in de peroxisomen gelocaliseerd is. De glyoxylaat cyclus zorgt voor de 
productie van malaat (C4), wat gebruikt kan worden voor de aanmaak van glucose. De 
afbraak van vetten vindt plaats in de peroxisomen en leidt tot de productie van acetyl-
CoA in het peroxisomale compartiment. Acetyl-CoA wordt in twee metabole paden 
geleid: de peroxisomale glyoxylaat cyclus voor de aanmaak van C4 en de mitochondriële 
citroenzuur cyclus voor de productie van ATP. Tijdens groei op vetten moet acetyl-CoA 
dus van de peroxisomen naar de mitochondriën getransporteerd worden. Gisten kunnen 
ook groeien op C2-verbindingen als ethanol of acetaat en tijdens dit metabolisme 
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wordt acetyl-CoA in het cytosol geproduceerd. Tijdens groei op deze stoffen moeten 
acetyl eenheden dus getransporteerd worden van het cytosol naar de peroxisomen (de 
glyoxylaat cyclus) en naar de mitochondrien (de citroenzuur cyclus).

De belangrijkste bevinding die wordt beschreven in hoofdstukken 2 tot en met 4 is de 
essentiële rol van de stof carnitine tijdens het transport van acetyl eenheden tussen 
de verschillende compartimenten in de cel. In Hoofdstuk 2 onderzoeken we de 
functie van het eiwit carnitine acetyl-transferase (Cat2) dat carnitine aan de acetyl 
eenheid bindt zodat acetyl-carnitine gevormd wordt, maar ook de omgekeerde reactie 
uit kan voeren. We laten zien dat Cat2 gelokaliseerd is in de peroxisomen en in de 
mitochondriën in C. albicans en dat dit eiwit essentieel is voor groei op vetten, ethanol 
en acetaat. Een C. albicans stam waarin het CAT2 gen is uitgeschakeld is minder goed 
in staat om biofilms te vormen, maar kan nog steeds een muis infecteren. De functies 
van de peroxisomale en mitochondriële Cat2 worden in meer detail bestudeerd in 
Hoofdstuk 3. Daarvoor gebruiken we stammen die alleen nog de mitochondriële of 
de peroxisomale Cat2 tot expressie brengen en we bestuderen de groeifenotypes van 
deze mutanten. We concluderen dat de mitochondriële Cat2 (en daarmee acetyl-CoA 
import in de citroenzuur cyclus) essentieel is voor groei op vetten, ethanol en acetate. 
De rol van de peroxisomale Cat2 is minder duidelijk, aangezien onze resultaten erop 
wijzen dat er nog steeds acetyl eenheden van en naar de peroxisomen getransporteerd 
kunnen worden. We presenteren een schematisch model met onze bevindingen 
aan het einde van dit hoofdstuk. De rol van de twee andere aanwezige potentiële 
carnitine acetyl-transfereses van C. albicans, Yat1 en Yat2, wordt bediscussieerd in het 
Addendum van Hoofdstuk 3. Eerdere resultaten wezen erop dat Yat1 en Yat2 een rol 
zouden kunnen spelen bij het transport van acetyl eenheden tijdens groei op ethanol 
en acetaat. Wij laten zien dat Yat1 en Yat2 inderdaad in het cytosol gelokaliseerd zijn, 
maar wij kunnen met onze proeven niet aantonen dat deze eiwitten inderdaad carnitine 
acetyl-transferases zijn. De identificatie van de metabole route voor de synthese van 
carnitine in C. albicans is het onderwerp van Hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk worden 
de eiwitten geidentificeerd die de vier enzymatische omzettingen verzorgen die leiden 
tot de aanmaak van carnitine: TMLD, HTMLA, TMABADH en BBD. We schakelen 
de genen uit, laten zien dat de enzymatische activiteit verdwenen is en/of tonen aan 
dat ook deze mutanten niet kunnen groeien op vetten, ethanol en acetaat. Vooral 
het achterhalen van het HTMLA enzym was een uitdaging, aangezien dit eiwit nooit 
eerder geidentificeerd was.

De hypothese dat transport van acetyl eenheden in C. albicans een belangrijke rol 
speelt tijdens het infectieproces, het uitgangspunt voor dit onderzoek, is niet bevestigd 
in onze studies. We tonen aan dat Cat2 niet bijdraagt aan infectie in het muis model 
en dit bevestigt een eerdere bevinding van onze groep dat vetafbraak zelf ook geen 
bijdrage levert tijdens dit process. Omdat infectie in het muis model wordt gemeten 
na injectie van C. albicans gistcellen in de bloedbaan waarin veel glucose aanwezig 
is, is dit systeem misschien niet geschikt voor het testen van onze mutanten. Andere 
modellen zouden uitgetest moeten worden waarin C. albicans blootgesteld wordt aan 
een tekort aan glucose, bijvoorbeeld tijdens fagocytose van C. albicans door macrofagen 
of neutrofielen.
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Compartimentalisatie is ook het onderwerp van de volgende hoofdstukken, maar 
hierin bestuderen we eiwitten die een rol spelen bij de verdediging tegen ROS. Na 
het opnemen van de gist door een macrofaag of neutrofiel en de aanval met ROS, is 
een verdedigingsmechanisme onontbeerlijk voor overleving van de gist. Maar ook 
tijdens normaal metabolisme ontstaan er ROS zoals waterstofperoxide (H2O2) in de 
verschillende compartimenten van de cel. De ademhalingsketen in de mitochondriën 
en verschillende oxidases in de peroxisomen zijn de voornaamste bronnen van H2O2 in 
de cel. Alle ROS die ontstaan in de cel of die vanuit de omgeving de cel binnenkomen 
moeten onschadelijk worden gemaakt voordat ze onomkeerbare schade aanrichten aan 
eiwitten, DNA en lipiden. Elk compartiment bevat een eigen set van enzyme die ROS 
af kunnen breken, maar onze aandacht is vooral uitgegaan naar de eiwitten die in de 
peroxisomen gelocaliseerd zijn. Wij hebben de lokalisatie onderzocht van de volgende 
C. albicans eitwitten: catalase (Cta1), glutathione reductase (Glr1) en de NADPH 
producerende dehydrogenases van de pentose phosphaat pathway, de belangrijkste 
bron van NADPH in de cell. NADPH speelt een essentiële rol in de verdediging tegen 
ROS. In Hoofdstuk 5 beschrijven we onze resultaten met betrekking tot de lokalisatie 
van de NADPH producerende eiwitten glucose-6-phospaat dehydrogenase (Zwf1) 
en 6-phosphogluconaat dehydrogenase (Gnd1). We tonen aan dat Zwf1 en Gnd1 op 
verschillende manieren geimporteerd worden in de peroxisomen en we bediscussiëren 
de rol van NADPH in dit compartiment. De functie van het de peroxisomale Cta1 in 
zowel bescherming tegen ROS van buiten als ROS geproduceerd in het peroxisomal 
compartiment wordt behandeld in Hoofdstuk 6. Wij poneren de hypothese dat de 
enzymen van de peroxisomale glyoxylaat cyclus erg gevoelig zijn voor beschadiging 
door ROS en dat catalase een belangrijke functie heeft in de bescherming van deze 
enzymen. De lokalisatie van het Glr1 wordt bestudeerd in Hoofdstuk 7. Dit eiwit 
genereert gereduceerd glutathion wat een belangrijke rol speelt in de verdediging tegen 
ROS. Eiwitten in verschillende compartimenten gebruiken gereduceerd glutathion voor 
het onschadelijk maken van ROS of voor het voorkomen van schade veroorzaakt door 
deze reactieve moleculen. Wij laten zien dat Glr1 een mitochondriaal targeting signaal 
(MTS) heeft en een peroxisomaal targeting signaal (PTS2) en dat het eiwit aanwezig is in 
de mitochondriën, het cytosol en wellicht de peroxisomen. Verder tonen we aan dat de 
activiteit van Glr1 essentieel is voor normale groei van C. albicans. 


