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Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dit proefschrift wordt de rol van het F-box eiwit Frp1 van de plant pathogene schimmel 
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici onderzocht. De schimmel Fusarium oxysporum f.sp. 
lycopersici behoort tot een grotere groep van verwante schimmels, het Fusarium 
oxysporum soorten-complex. Tot deze groep behoren pathogene en niet-pathogene 
soorten. Niet-pathogene Fusarium oxysporum soorten groeien op en rond de wortels van 
planten zonder dat de plant daar ziek van wordt. Pathogene Fusarium oxysporum soorten 
daarentegen kunnen planten wel ziek maken. Vaak kan één bepaalde sub-groep, een 
forma specialis (f. sp.) genoemd, maar één bepaalde plant ziek maken. Zo kan 
bijvoorbeeld Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici alléén de tomatenplant infecteren en 
Fusarium oxysporum f.sp. tulipae alléén de tulp.  
Fusarium oxysporum komt voor in de grond en koloniseert in eerste instantie de wortels 
van de plant. Wanneer het een pathogene soort betreft, kan het door de celwanden van de 
wortels heen naar binnen groeien en kan het in het vatenstelsel van de plant komen. Door 
zowel de groei van de schimmel als een tegenreactie van de plant raken de vaten verstopt 
en kan weinig water nog omhoog de plant opgestuwd worden, waardoor de plant langzaam 
uitdroogt. De schimmel kan verder door de uitgedrogende plant groeien en uiteindelijk de 
hele plant koloniseren en “opeten”.  
Het onderzoek naar Fusarium oxysporum richt zich vooral op het ophelderen van de 
mechanismen die deze schimmel gebruikt om de plant te infecteren. Ook wordt onderzocht 
hoe het kan dat de verschillende formae speciales ieder alleen hun specifieke gastheer 
plant kunnen infecteren. Er wordt daarom onderzocht welke genen van de schimmel 
betrokken zijn bij het infectie proces. Het FRP1 gen is in een eerdere studie geïdentificeerd 
als een gen dat deze schimmel nodig heeft om de plant te infecteren. Wanneer in de 
schimmel dit gen uitgeschakeld is, kan de schimmel geen Frp1 eiwit meer produceren en 
kan het niet meer de plant infecteren. Deze schimmel mutant wordt genoteerd als �frp1 
mutant. 
Het Frp1 eiwit behoort tot een groep van eiwitten die een bekend F-box domein 
gemeenschappelijk hebben. Dit domein bestaat uit ongeveer 50 aminozuren. Om inzicht te 
krijgen in de rol van Frp1 tijdens het infectieproces van Fusarium oxysporum, hebben wij 
geprobeerd de functie van dit eiwit op te helderen. Dit werd gedaan door te zoeken naar 
eiwitten die binden aan Frp1 (hoofdstuk IV), door het fenotype van de mutant grondig te 
onderzoeken (hoofdstuk V) en door de processen waarin Frp1 een rol zou kunnen spelen 
te bestuderen (hoofdstuk VI). 
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Naast deze onderzoeksresultaten is in dit proefschrift ook een literatuurstudie naar F-box 
eiwitten van schimmels in het algemeen opgenomen (hoofdstuk II) en zijn alle mogelijke F-
box eiwitten in vier verschillende Fusarium soorten in kaart gebracht (hoofdstuk III).  
Veel F-box eiwitten spelen een cruciale rol in de afbraak van andere eiwitten. Wanneer 
bepaalde eiwitten in de cel onbruikbaar zijn geworden of wanneer hun aanwezigheid de 
cellulaire functie verstoort moeten zij worden verwijderd. Zulke overbodige eiwitten worden 
vaak eerst “gelabeld” doordat er een fosfor groep aan wordt gekoppeld. Ze kunnen dan 
worden herkend door een F-box eiwit. Vervolgens brengt een F-box eiwit dit overbodige 
eiwit naar een bepaald eiwitcomplex, genaamd SCF complex. Deze afkorting staat voor de 
drie eiwitten die samen dit complex vormen: Skp1, Culline en een F-box eiwit. Dit complex 
koppelt ubiquitine (een klein eiwit) aan het overbodige eiwit (ubiquitinatie), een markering 
die doorgaans leidt tot herkenning en afbraak door een eiwit-afbraak machine in de cel, het 
proteasoom. Je kan het proces van ubiquitinatie door SCF complexen vergelijken met de 
vuilnisophaaldienst. F-box eiwitten zijn de vuilnismannen die de vuilniszakken (overbodige 
eiwtten) herkennen die op straat worden gezet. Zij brengen die zakken naar de 
vuilniswagen (een SCF complex) waarmee ze vervolgens naar de verbrandingsoven 
(proteasoom) worden gebracht.  
Al eerder was aangetoond dat Frp1 aan Skp1 bindt, en dus ook een functie zou kunnen 
vervullen zoals andere F-box eiwitten. Om de functie van Frp1 beter te kunnen begrijpen, 
zou het goed zijn om te weten welke eiwtten het naar een SCF complex brengt. Het 
uitschakelen van het FRP1 gen kan tot gevolg hebben dat die eiwitten niet meer worden 
afgebroken en de ophoping van deze eiwitten zou de oorzaak kunnen zijn van het verlies 
van pathogeniteit.  
We hebben meerdere manieren geprobeerd om te kijken welke eiwtten aan Frp1 kunnen 
binden, en dus mogelijk via Frp1 worden afgebroken. Helaas vonden we geen Frp1-
bindende eiwitten en dit bracht ons naar de vraag of Frp1 wel echt andere eiwitten naar 
een SCF complex brengt. Om eiwtten (vuilniszakken) goed te verzamelen moet het F-box 
eiwit (vuilnisman) wel het SCF complex (vuiniswagen) kunnen bereiken. Wanneer je wilt 
weten of iemand een vuilnisman is, kun je ervoor zorgen dat hij niet meer op een 
vuilniswagen kan klimmen en dan kijken of er ergens vuilnis ophoopt. Het F-box eiwit 
gebruikt zijn F-box domein om aan Skp1, een onderdeel van het SCF complex (de 
vuilniswagen), te binden. Mutaties in het F-box domein van Frp1 leidden er inderdaad toe 
dat Frp1 niet meer aan Skp1 kan binden en dus ook geen vuilniszakken in de wagen kan 
gooien. Als Frp1 echt de functie van vuilnisman heeft zouden deze mutaties ervoor moeten 
zorgen dat er zakken ophopen. Echter, de aangebrachte mutaties leidden niet tot een 
verlies van pathogeniteit. Ophoping van eiwitten is daarom waarschijnlijk niet de de 
oorzaak van het pathogeniteitsverlies. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat Frp1 
waarschijnlijk met een vuilniswagen kan meerijden– hij bindt immers Skp1-, maar geen 
vuilniszakken ophaalt en dus een ander functie heeft die hij ook los van de wagen kan 
vervullen (Hoofdstuk IV) . 
Naast het zoeken naar Frp1-bindende eiwitten hebben we ook het fenotype van de �frp1 
mutant in detail onderzocht om erachter te komen waarom deze mutant niet in staat is de 
tomatenplant ziek te maken. We vonden dat de mutant is verminderd in zowel wortel 
kolonisatie als wortel invasie en we konden deze gebreken toeschrijven aan een 
verminderde groei op bepaalde koolstofbronnen. Op agar platen met (niet-suiker) koolstof-
bronnen, bijvoorbeeld organische zuren, aminozuren en polysachariden, groeide de mutant 
minder goed dan de normale (wild type) schimmel. Op platen met suikers zoals glucose en 
sucrose zagen we geen verschil. We vonden ook dat de productie van celwand-afbrekende 
enzymen (CAE’s) sterk verminderd is in de �frp1 mutant, wat waarschijnlijk verband houdt 
met de verminderde groei van polysacchariden. CAE’s worden door de schimmel 
uitgescheiden om de verschillende lagen van de plantencelwand af te breken. De celwand 
bestaat onder andere uit de polysachariden pectine, polygalacturonaat en xylaan. Wanneer 
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de schimmel minder CAE’s produceert is het waarschijnlijk niet meer goed in staat om 
delen van de celwand af te breken en de wortels binnen te dringen.  
De kolonisatie van de buitenkant van de wortels door de mutant schimmel kon worden 
hersteld door toevoeging van suikers zoals glucose of sucrose, waardoor de mutant niet 
afhankelijk meer was van de koolstof bronnen die vrij komen wanneer hij de wortel 
celwanden afbreekt. Echter, de mutant kon nog steeds niet de wortels binnendringen. Dit 
konden we vaststellen omdat we in de mutant het gen voor een lichtgevend eiwit (GFP) 
hadden geplaatst op zulk een wijze dat dit eiwit alléén wordt aangemaakt wanneer de 
schimmel binnen in de wortel groeit of wanneer het bij tomatencellen in een schudcultuur 
werd gebracht. Zowel de wild type schimmel als de �frp1 mutant kunnen GFP aanmaken 
wanneer het in aanraking kwam met de tomatencellen in schudcultuur. De de wild type 
schimmel maakte dit GFP-eiwit ook aan wanneer het de wortel maar de mutant kon dit 
eiwit niet aanmaken bij de wortels, wat er op wees dat het niet de wortel in kon komen.  
Om uit te vinden of verminderde groei op niet-suiker koolstof bronnen anders dan 
polysachariden (mede)-verantwoordelijk is voor het niet-pathogene fenotype van de �frp1 
mutant, maakten we een mutant waarin we het ICL1 gen was uitgeschakeld. ICL1 codeert 
voor isocitraat lyase, een enzym dat nodig is voor de assimilatie van ethanol, acetaat en 
vetzuren. We vonden dat deze �Icl1 mutant – net als de �frp1 mutant – verminderde groei 
vertoonde op agar platen met organische zuren, ethanol en vetzuren. Echter, deze mutant 
vertoonde normale groei op polysachariden, kon ook de wortels goed koloniseren en was 
niet verstoord in het infecteren van de tomatenplant. Dit betekent dat de defecten van de 
�frp1 mutant betreffende de verminderde groei op organische zuren, ethanol en vetzuren 
niet (mede)verantwoordelijk zijn voor het verlies van pathogeniteit. Wij concluderen daarom 
dat verminderde productie van celwand afbrekende enzymen en (daarmee) verminderde 
groei op polysachariden de voornaamste oorzaken zijn van het verlies van pathogeniteit 
van de �frp1 mutant (hoofdstuk V).  
De �frp1 mutant vertoont dus vooral verminderde groei op verschillende niet-suiker 
koolstofbronnen. Om deze stoffen om te zetten naar glucose en om ze te gebruiken voor 
de aanmaak van energie, moeten alternatieve metabole routes worden aangezet. De 
genen die voor enzymen uit deze routes coderen, worden in schimmels gereguleerd door 
een proces genaamd “carbon catabolite repression”. Dit proces houdt voornamelijk in dat 
de expressie van genen die niet nodig zijn voor de glycolyse (de centrale route voor het 
omzetten van glucose in energie) wordt onderdrukt tijdens groei op glucose (repressie). 
Deze onderdrukking moet worden opgeheven wanneer de schimmel op een niet-glucose 
koolstofbron groeit (derepressie). Deze onderdrukking wordt in schimmels gereguleerd 
door transcriptiefactor CreA. Transcriptiefactoren zijn eiwitten die het “aan” en “uit” zetten 
van genen reguleren en dus op het DNA hun functie verrichten. CreA is in dit geval een 
transcriptie factor die vooral genen “uit” zet. In de �frp1 mutant lijkt het erop dat repressie 
door CreA niet meer opgeheven kan worden, omdat bijvoorbeeld het ÎCL1 gen, nodig voor 
groei op ethanol, in de mutant niet meer aangezet wordt tijdens groei op ethanol. We 
hebben daarom de relatie tussen CreA en Frp1 onderzocht en we vonden dat deze twee 
eiwitten samen het proces van repressie en derepressie reguleren (hoofdstuk VII).  
Het bleek dat CreA hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) verantwoordelijk is voor repressie 
en Frp1 voor de derepressie (weer aanzetten) van deze genen. Dit hebben we uitgezocht 
door mutanten van het CREA gen te maken. In eerste instantie wilden we het hele CREA 
gen uitschakelen, maar dat dat bleek niet te lukken. In tweede instantie waren we wel in 
staat om mutanten te maken van CreA die minder functioneel waren. Deze mutante 
vormen van CreA konden niet meer represseren en zorgden ervoor dat de schimmel heel 
langzaam groeide. Opmerkelijk was wel dat deze CreA mutatie de defecten veroorzaakt 
door de �frp1 mutatie deels herstelde. De dubbele mutant (crea �frp1) vertoonde normale 
expressie van CAE genen en infectie van tomatenplant. Hoe Frp1 CreA zou kunnen 
reguleren, en hoe Frp1 genexpressie activeert, blijft onbekend. We verwachtten niet dat 
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CreA via Frp1 wordt afgebroken via de ubiquitinatie route en het SCF complex omdat Frp1 
waarschijnlijk geen standaard F-box eiwit is, zoals uiteengezet is in hoofdstuk IV. Door 
CreA te koppelen aan GFP (een lichtgevend eiwitje), konden we de localisatie van CreA 
bestuderen en zien of CreA m.b.v. Frp1 naar een ander celcompartiment werd 
getransporteerd of dat het op een andere manier inactief werd gemaakt. We zagen we dat 
CreA tijdens groei op glucose in de celkern zit, wat overeenkomt met de verwachting, want 
tijdens groei moet CreA op het DNA zitten om de expressie van bepaalde genen te 
onderdrukken. Maar tijdens groei op ethanol, wanneer CreA niet meer bepaalde genen 
onderdrukt, zagen we dat CreA óók in de kern zit. In de �frp1 mutant zagen we hetzelfde 
patroon als in de wild type schimmel. Dit betekent dat Frp1 CreA niet afbreekt of verplaatst 
wanneer de schimmel op ethanol groeit. 
Kortom, we weten nu dat in de plant pathogene schimmel Fusarium oxysporum, Frp1 een 
F-box eiwit is dat, onafhankelijk van binding aan een SCF complex, betrokken is bij 
genactivatie. Frp1 zorgt ervoor dat genen die belangrijk zijn tijdens het infectieproces, zoals 
CAE genen, niet meer worden onderdrukt en tot expressie kunnen komen. Hoe Frp1 dit 
doet, weten we nog niet precies, maar mogelijk reguleert het de functie van CreA of is het 
zelf direct bij transcriptie betrokken.  
 
 


