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Fusarium oxysporum is een schimmel die veelvuldig in de bodem voorkomt, meestal 
zonder negatieve gevolgen voor andere organismen. in sommige gevallen kan hij echter 
verwelkingsziekte of wortelrot in verschillende plantensoorten veroorzaken. hierdoor is hij 
opgenomen in de top 10 meest belangrijke plant-pathogene (ziekmakende) schimmels in een 
onderzoek uitgevoerd door het vakblad molecular plant pathology in 2012. een interessant 
aspect aan de biologie van F. oxysporum is het feit dat elke individuele schimmelstam 
beperkt is tot het ziek maken van slechts één of enkele plantensoort(en). Wordt de schimmel 
geconfronteerd met een andere plant, dan zal hij wel proberen binnen te dringen, maar lukt 
het meestal niet om verder te komen dan de buitenste cellagen van de wortels. de centrale 
vraag in dit proefschrift richt zich op deze ‘host specificity’, zoals het in de titel wordt genoemd: 
wat bepaalt nu dat de ene stam alleen tomatenplanten kan infecteren, terwijl de andere stam 
specifiek meloenplanten ziek maakt? het antwoord is niet alleen wetenschappelijk interessant, 
maar is ook relevant voor kwekers en vooral plantenveredelaars. immers, als we begrijpen wat 
de schimmel in staat stelt om bepaalde planten wel of niet te infecteren kan er ook gerichter 
gewerkt worden aan ziekteresistentie tegen Fusarium.
om deze vraag te beantwoorden bepaalden we de dNA sequentie (lettervolgorde) van de 
genomen van verschillende schimmelstammen en vergeleken deze met elkaar. het genoom 
bevat de informatie die bepaalt hoe levende organismen eruit komen te zien. het is een 
biologische blauwdruk die ligt opgeslagen in de kern van elke cel, dus ook in de cellen van 
schimmels. deze informatie ligt in pakketjes: de genen. elk gen resulteert in een eiwit; een 
molecuul dat een bepaalde functie heeft voor het organisme.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat F. oxysporum kleine eiwitjes aanmaakt die worden 
uitgescheiden tijdens het infectieproces en hierbij als ‘sleutels’ kunnen dienen. deze eiwitten, 
genaamd ‘effectoren’, ontregelen bijvoorbeeld de verdedigingsreacties van de plant, zodat de 
schimmel de kans heeft om via de wortels de watervaten van de plant in te groeien en zo de 
plant verder te koloniseren. door zorgvuldig te kijken naar in welke delen van het genoom 
de eerder gevonden effectoren zich bevinden, hebben we een manier gevonden om nieuwe 
effectoren te voorspellen. 
in hoofdstuk 2 doorzoeken we het dNA van 59 F. oxysporum stammen waarvan de meeste 
ziekte veroorzaken komkommer, meloen, watermeloen of tomaat. We zoeken hierbij naar 
nieuwe effectoren. de belangrijkste nieuwe vinding in dit hoofdstuk is dat de schimmels die 
dezelfde plantensoort ziek maken, ook een vergelijkbare set effectoren hebben. daarnaast 
bleek dat de genen van deze effectoren over het algemeen ook precies dezelfde dNA sequentie 
hebben in stammen die dezelfde plant ziek maken. dit is verrassend, omdat normaal 
gesproken spontane mutaties (veranderingen) optreden in het dNA gedurende de tijd. deze 
mutaties zijn inderdaad wel terug te vinden in de andere genen van deze stammen. dit is een 
indicatie dat de effectorgenen waarschijnlijk ‘horizontaal’ zijn overgedragen. dit werd voor het 
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eerst gedemonstreerd in 2010, toen het genoom van een stam die tomatenverwelkingsziekte 
veroorzaakt, F. oxysporum f. sp. lycopersici (fol) 4287, werd gesequenced. het bleek dat het 
4287 genoom bestaat uit 15 chromosomen, waarvan het één na kleinste chromosoom alle 
effectorgenen bevat. Bovendien bleek dat dit chromosoom onder lab-condities horizontaal 
overgedragen kon worden naar een stam die voorheen geen ziekte veroorzaakte in tomaten, 
zonder de tussenkomst van paring en meiose. Na ontvangst bleek deze ontvangende stam ook 
in staat tot het infecteren van tomatenplanten. de hypothese was dat dit proces van horizontale 
overdracht van genenpakketjes ook in het ‘wild’ veelvuldig voorkomt aangezien dit de 
overeenkomst in effectorgenen tussen stammen die dezelfde plant infecteren kan verklaren. 
in hoofdstuk 3 beschrijven we de chromosomensamenstelling van een bijzondere F. 
oxysporum stam: forc016, die in staat is komkommer, meloen én watermeloen te infecteren. 
ook in deze stam blijkt een enkel chromosoom aanwezig te zijn die veel lijkt op het eerder 
beschreven ‘ziekteverwekkende’-chromosoom van fol4287. door deze stam samen te laten 
groeien met de niet-pathogene stam fo47, lukte het ons om stammen te selecteren waarbij 
dit chromosoom was overgedragen van forc016 naar fo47. de nieuwe stammen bleken ook 
in staat om alle drie de geteste plantensoorten ziek te maken, net als forc016 zelf. Bij een 
experiment waarin we forc dit chromosoom hebben laten verliezen, bleek dat die stammen 
geen ziekte meer konden veroorzaken. 
het genoom van forc016 hebben we gesequenced met een nieuwe techniek (‘pacBio’), die 
relatief lange stukken sequentie genereert. hierdoor konden we het ‘ziekteverwekkende’ 
chromosoom van forc016 in zijn geheel bekijken in plaats van in kleine stukjes, zoals 
vaak gebeurt met andere sequencing technieken. We vergeleken het ‘ziekteverwekkende’ 
chromosoom van forc016 met een bijna gelijk chromosoom; die van fom001, die alleen 
meloen kan ziek maken. Grote delen van deze chromosomen bleken 100% identiek aan 
elkaar te zijn. We vonden echter ook een regio die juist erg verschillend is tussen beide 
stammen. daarop bevinden zich bijna alle effectorgenen. We vermoeden daarom dat daar de 
belangrijkste genen op liggen die ‘host-specificity’ bepalen.
het feit dat Fusarium oxysporum zo ‘gemakkelijk’ hele chromosomen kan overdragen tussen 
stammen verklaart waarom stammen die dezelfde plant ziek maken ook dezelfde (identieke) 
effectoren hebben. deze kennis hebben we in hoofdstuk 4 toegepast door moleculaire 
merkers te maken op basis van effectorgenen. momenteel worden er voor diagnostiek nog 
vaak tijdrovende ziektetoetsen gedaan om te testen of een nieuw gevonden schimmelstam 
ook daadwerkelijk ziekte veroorzaakt bij een bepaalde plant. dat kan met moleculaire (q)pcr 
merkers veel sneller. met deze technieken kan worden gekeken of een stukje dNA met een 
bepaalde sequentie voorkomt in de gevonden schimmel. eén van de conclusies die we konden 
trekken uit de resultaten in dit hoofdstuk is dat de chromosomen die het mogelijk maken 
om komkommer, meloen, watermeloen en de andere komkommerachtigen te infecteren 
waarschijnlijk een gemeenschappelijke evolutionaire oorsprong hebben. dit hoofdstuk 
illustreert de stap naar toepassing in de praktijk vanuit fundamenteel wetenschappelijk 
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onderzoek. Voor bedrijven die bijvoorbeeld komkommerzaden produceren kan het van 
belang zijn om een snelle en betrouwbare test te doen om te beoordelen of de zaden helemaal 
schoon zijn van komkommer-ziekteverwekkers.
ten slotte bekijken we in hoofdstuk 5 een drietal stammen waarvan werd aangenomen dat het 
F. oxysporum stammen waren, maar andere Fusarium soorten bleken te zijn. in het dNA van 
deze stammen, behorend tot de soorten Fusarium proliferatum en Fusarium hostae, vinden 
we aanwijzingen dat er horizontale overdracht van genetisch materiaal (misschien zelfs wel 
delen van chromosomen) heeft plaatsgevonden tussen F. oxysporum en andere Fusarium 
soorten. twee opvallende bevindingen waren daarin ondersteunend: de aanwezigheid van 
(i) zogeheten ‘mimps’ (‘springende dNA elementen’) en (ii) effectorgenen in de gevonden 
stammen. het feit dat deze mimps en effectoren soms identiek zijn aan stukjes dNA van F. 
oxysporum ondersteunt de hypothese van horizontale overdracht. deze drie stammen zijn 
geïsoleerd uit zieke lelie en hyacint bollen. mogelijk heeft deze horizontale overdracht van een 
(stuk van een) chromosoom dus plaatsgevonden in een bloembollenveld.
Al met al begrijpen we dankzij de resultaten in dit proefschrift iets beter hoe de specifieke 
interactie tussen de ziekmakende schimmel Fusarium oxysporum en de plant plaatsvindt, en 
hoe deze evolutionair gezien tot stand is gekomen.


