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Chapter 7

Filamentous fungi such as Aspergillus niger grow by making long, thread-like hy-
phae, which are surrounded by cell walls. The cell wall forms the interface of the 
fungus with the environment; it protects the cells against environmental influences 
and enables substrate penetration. It is mainly composed of carbohydrates, and is 
continuously synthesized and modified during growth and development by Carbo-
hydrate Active Enzymes (CAZymes; http://www.cazy.org). A clear understanding of 
the enzymatic mechanisms behind cell wall changes, provides a firm basis for en-
zyme engineering, and potentially allows improvement of industrial fermentations. 
The cell wall acts as a sieve and may retain proteins, which may be detrimental to 
protein production yield, a common industrial application for A. niger fermentations. 
Protein retention may be influenced by permanently or temporarily affecting the cell 
wall structure. Methods to perform cell wall lysis on demand may assist in improv-
ing recovery of intracellularly produced compounds. The fungal cell wall is also a 
potential target for antibiotic (antifungal) compounds, as a number of the cell wall 
carbohydrate monomers and polymers are absent in mammals. There is thus much 
to gain through a good understanding of cell wall active CAZymes. 

Fungi may encounter carbon limitation or starvation during industrial fermentations 
as well as when growing in nature. In response, the fungus may initiate survival 
strategies such as mobilizing carbon and energy resources to grow thin exploratory 
hyphae or produce stress resistant spores. The response of fungi to carbon starva-
tion has been linked to a biomass decline, changes in morphology and the secretion 
of hydrolytic enzymes (White et al., 2002). The morphological changes observed in 
response to carbon starvation are vacuolization of the cytoplasm, fragmentation of 
the mycelium and disintegration of mycelial pellets as well as the outgrowth of un-
branched, long, thin hyphae. The changes are the result of an interplay between cell 
death, new cell growth, turnover of cytoplasm and other cell content by autophagy 
and recycling of the cell walls (autolysis) (Emri et al., 2008;White et al., 2002). In 
addition, carbon starvation also induces the production of spores. CAZymes are 
thought to play an important role in autolysis and sporulation by synthesizing, modi-
fying and hydrolyzing the fungal cell walls. Detailed knowledge on the enzymes 
involved and their functions is lacking, however. The identity, physiological roles 
and biochemical characteristics of the CAZymes induced under carbon starvation 
conditions, in particular enzymes involved in cell wall changes during autolysis and 
sporulation, were the focus of this PhD thesis (Chapter 1). 
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CAZymes in autolysis
The enzymes secreted during carbon starvation are thought to be responsible for 
the degradation of cell wall carbohydrate polymers which eventually may lead to 
the fragmentation of cell walls. However, limited evidence is available directly show-
ing that these enzymes modify the cell wall structure. Involvement in autolysis has 
been investigated in relative detail for a few specific enzymes such as the A. nidu-
lans β-1,3-glucanase EngA and chitinase ChiB. The transcription of their encoding 
genes increases during carbon starvation, and deletion of these genes resulted in 
less biomass reduction and mycelial fragmentation (Shin et al., 2009;Szilagyi et al., 
2010;Yamazaki et al., 2007). However, the cell wall does not only consist of β-1,3-
glucan and chitin, but also contains  other polymers, e.g. β-glucans, galactomannan, 
α-1,3-glucan and nigeran (Latgé et al., 2005). In view of this complex cell wall com-
position, the involvement of various other enzymes in cell wall synthesis and modifi-
cation is predicted. Recently a broad spectrum of CAZymes induced during carbon 
starvation in A. niger and A. nidulans was identified (Nitsche et al., 2012;Szilagyi et 
al., 2013), (Chapter 2). These included genes encoding multiple putative β-glucan-
active enzymes, chitinases, an α-glucanase as well as mannanases. This suggests 
that the set of enzyme activities relevant for cell wall degradation and remodeling 
is more complex than appreciated so far. The investigation of carbon starvation in 
A. niger (Nitsche et al., 2012), (Chapter 2) also demonstrated that the time point for 
up-regulation of genes encoding CAZymes varies. For example, chitinase CfcA was 
up-regulated after 16 h of carbon starvation and remained high until at least 6 days 
of carbon starvation. The two genes that encode chitinases CfcI and CtcB, were 
up-regulated only after 3 and 6 days of carbon starvation. The different expression 
profiles suggest that these genes are controlled by different regulatory mechanisms 
and/or that the enzymes have different physiological functions. 

To be able to differentiate between CAZymes with different functions and regulatory 
mechanisms, the effect of gene deletion of the developmental regulators FlbA and 
BrlA on the expression of genes encoding CAZymes during carbon starvation was 
investigated. FlbA is a central player in the developmental pathway; it forms a link 
between G-protein coupled receptor signaling that is required to regulate vegetative 
growth, the cascade of ‘fluffy’ proteins FlbB-E and the conidiation-specific regulator 
BrlA. Strains that carry a flbA deletion in generate abnormally large amounts of aeri-
al mycelium when grown on agar plates and fail to sporulate (Chapter 2), (Krijgsheld 
et al., 2013). To differentiate between transcription of genes affected by flbA deletion 
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and genes affected by the lack of sporulation, we compared the transcriptome of the 
wild-type and ΔflbA strains to that of the ΔbrlA strain. 

During exponential growth, the flbA deletion strain displayed a reduced specific 
growth rate, increased cell wall chitin content and its transcriptome showed signs of 
cell wall stress. In addition, transcription of genes encoding growth related cell wall 
modifying enzymes was reduced during both exponential growth and carbon starva-
tion; also glycogen metabolism was negatively affected. Under carbon starvation, 
the expression of nagA, engA and two α-mannosidases was flbA dependent, but not 
that of chitinase cfcA and a number of mannan degrading enzymes. This variation in 
autolytic hydrolase levels suggests that fine-tuned regulatory mechanisms underpin 
their expression patterns. This emphasizes the importance of sophisticated expres-
sion regulation and also provides clues for potential industrial strain engineering. 

The roles of the putative α-glucanase AgnB and chitinase CfcA enzymes were ex-
plored in detail (Chapter 3). The gene agnB was highly up-regulated under carbon 
starvation. It encodes a family GH71 hydrolase, an enzyme predicted to be active 
on α-1,3-glucan and possibly on α-1,3/1,4-glucan.. The cfcA gene encodes the main 
putative chitinase up-regulated during early carbon starvation. CfcA is an ortholog 
of A. nidulans ChiB and a close homolog of A. fumigatus ChiB1. While deletion of 
A. nidulans chiB results in reduced autolytic cell wall degradation (Yamazaki et al., 
2007), no differences in biomass decrease or cell wall fragmentation is observed 
upon deletion of A.fumigatus chiB1 (Jaques et al., 2003). The role of A. niger CfcA 
in autolysis was thus difficult to predict. We assessed the biochemical properties 
of the AgnB and CfcA enzymes, aiming to elucidate their physiological role dur-
ing carbon starvation (Chapter 3). AgnB was characterized as an α-1,3-glucanase 
that releases mainly glucose from α-1,3-glucan substrates with a minimum degree 
of polymerization of 4. The enzyme is inactive on α-1,3/1,4-glucan. CfcA indeed 
displayed chitinase activity, releasing dimers from the non-reducing end of chitin, 
similar to that of its homologs ChiB and ChiB1. Both AgnB and CfcA enzymes thus 
act on polymers that are found in the fungal cell wall and thus may have a role 
in autolytic fungal cell wall degradation in A. niger. Indeed, cell wall degradation 
during carbon starvation was reduced in the double deletion mutant ∆cfcA ∆agnB 
compared to the wild type strain. The cell walls of the carbon starved mycelium of 
the mutant contained a higher fraction of chitin or chitosan, suggesting that CfcA 
functions in the recycling of cell wall carbohydrates under carbon limiting conditions. 
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A role for AgnB in cell wall modification remains to be confirmed. 

The cultivation pH may be important in autolytic cell wall hydrolysis during car-
bon starvation. In submerged fermentation cultures of A. niger that were controlled 
at pH 3 during carbon starvation, hyphal ghosts were observed that consisted of 
empty cell walls, indicating lack of or incomplete cell wall hydrolysis during carbon 
starvation (Nitsche et al., 2012). The composition of the fungal cell walls of these 
cultures showed that chitin accumulates during starvation, and no cell wall acting 
chitinase activity was observed (Chapter 2). These cell wall changes were different 
from those in fermentations that were not pH controlled during carbon starvation. In 
these cultures without pH control, in which the pH increased to around 6, chitin did 
not accumulate in the cell wall and hyphal fragmentation did occur (Chapter 2, 3). 
Growth of a chitinase cfcA gene deletion strain under these conditions resulted in 
chitin accumulation and poor hyphal fragmentation, similar to that of the pH 3 culti-
vations (Chapter 3). This suggests that pH dependent processes affect CfcA activity 
at the cell wall; other enzymes may be similarly affected.  
 
CAZymes during condiation
Sporulation is an essential part of the life cycle of A. niger, occurring during growth 
at the substrate-air interface, or initiated in response to nutrient limitation in sub-
merged cultivations. During the formation of conidiophores, the spore-bearing struc-
tures, the fungal cell wall is extensively remodeled. These cell wall changes can be 
observed for example in the foot cell from which the conidiophore stalk is generated; 
this cell has an enhanced, thick cell wall (Adams et al., 1998). Changes in the cell 
wall have also been demonstrated biochemically, showing differences in the carbo-
hydrate composition of cell walls of vegetative mycelium and spores (Maubon et al., 
2006), (Chapter 4). So far only a limited number of CAZymes have been identified 
that are involved in these changes, such as A. nidulans chitin synthase ChsA (Fuji-
wara et al., 2000;Lee et al., 2004). 

During carbon-limited submerged liquid fermentations, both visual observation and 
the transcriptome of A. niger indicated that sporulation was taking place after 3 and 
6 days of carbon starvation (Nitsche et al., 2012) (Chapter 2). Comparison of the 
transcriptome of the wild type strain with that of the developmental mutants lack-
ing brlA and flbA resulted in the identification of sporulation specific chitinases cfcI 
and ctcB, the putative chitin-active copper-dependent lytic polysaccharide mono-
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oxygenase An15g02350 and a protein consisting only of a putative chitin binding 
domain. In addition, the β-glucan acting enzymes encoded by bgtD, An02g00850 
and gelG were sporulation specific. These genes were only expressed when the 
transcriptional regulator for sporulation, BrlA, was functional or activated (Chapter 
2). During growth and sporulation of an A. niger colony on an agar plate, the genes 
encoding all these chitinolytic proteins showed strongly enhanced expression in 
sporulating aerial mycelium compared to vegetative mycelium. This localization of 
the gene expression was confirmed as promoter activities of the chitinase genes 
ctcB and cfcI were specifically localized in the conidiophores and conidia (Chapter 
4). Also the genes encoding the β-glucan acting BgtD, An02g00850 and GelG en-
zymes, responsible for introducing β-1,6 glycosidic linkages in β-1,3-glucan, endo-
β-1,3-glucanase and β-1,3-glucanosyltransferase activities, respectively, showed 
increased expression in sporulating aerial mycelium when compared to vegetative 
mycelium. The combined observations show the important roles of these chitinolytic 
and β-1,3-glucan-modifying enzymes in cell wall adaptation during the generation of 
conidiophores and/or the development of asexual spores (Chapter 4). 

The genome of A. niger encodes a large number of glycoside hydrolase family 
18 members annotated as chitinases. CfcI is a representative of a distinct but un-
characterised phylogenetic clade of enzymes conserved in all sequenced Aspergil-
lus species. Its sequence and domain structure suggested that the CfcI enzyme 
may have a function distinct from the other chitinases. The CfcI enzyme degrades 
chitin oligosaccharides by releasing N-acetyl-glucosamine from the reducing end, 
possibly via a processive mechanism (Chapter 5). This is the first fungal family 
18 chitinase described that exclusively releases monomers. The timing and loca-
tion of cfcI gene expression is similar to that of the ctcB gene predicted to encode 
endo-chitinase (Chapter 4). These enzymes may act together, with CtcB degrading 
chitin to oligosaccharides that are subsequently converted to monomers by CfcI. 
The amount of chitin in the spore walls of a ΔcfcIΔctcB double deletion strain was 
significantly increased compared to the wild type, thus indicating that CfcI and CtcB 
indeed modify the A. niger cell walls during sporulation. Changes to the cell walls 
of the double deletion mutant are much greater than those in the single ΔcfcI strain, 
supporting the suggestion that these enzymes act together (Chapter 4). 

Kinetic characterization of chitinase and β-N-acetyl-hexosaminidase enzymes re-
quires product quantification by an assay method with a low detection limit, prefer-
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ably compatible with the use of native, non-labeled substrates. For this purpose we 
developed a quantitative HPAEC-PAD method that allows fast separation of chitin 
oligosaccharides (Chapter 6). Using this method, chitin oligosaccharides ranging 
in length from GlcNAc to (GlcNAc)6 could be quantified with detection limits of 1-3 
pmol and a linear range of 5-250 pmol. Quantification under intra- and interday pre-
cision conditions was performed with a relative standard deviation of ≤ 5 and ≤ 10 
%, respectively (Chapter 6). This method was successfully used for the determina-
tion of the kinetic parameters of the A. niger CfcI acting on native chitin oligosaccha-
rides. CfcI shows an increased affinity for longer oligosaccharides with Km values 
ranging from 50 to 15 µM for GlcNAc(3-5) (Chapter 6). These Km values were much 
lower than the kinetic parameters obtained with artificial pNP-labelled oligosaccha-
rides (GlcNAc)2-pNP and (GlcNAc)3-pNP (Km of 2.0 mM and 0.2 mM, respectively, 
Chapter 5). A similar discrepancy has been reported for other chitinases (Krokeide 
et al., 2007;Synstad et al., 2008), stressing the importance of using native sub-
strates. Where the catalytic domain of more distantly related chitinases consists of 
a TIM barrel in which a small additional (α+β)-domain is inserted, CfcI like proteins 
were found to have an extra carbohydrate binding module (CBM18) that is inserted 
in the (α+β)-domain, next to the substrate binding cleft. Site directed mutagenesis 
confirmed that this CBM18 increases affinity for substrate binding at low substrate 
concentrations (Chapter 6).

This thesis demonstrates the complexity of the roles of fungal cell wall acting CA-
Zymes during carbon starvation. Detailed biochemical enzyme characterization 
combined with determination of their physiological function, allows insight in the 
roles of such enzymes, as demonstrated here for the A. niger chitinases. The set of 
other carbon-starvation responsive CAZymes identified in Chapter 2 and 4 may be 
used to direct further exploration to understand the roles of CAZymes in autolysis 
and sporulation. 
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Het rijk der schimmels omvat organismen die heel verschillend zijn in hun verschijning, 
zoals champignons, biergist en draderige schimmels zoals die soms kunnen wor-
den gezien op beschimmeld fruit en brood. Sommige van deze draderige, oftewel 
filamenteuze, schimmels hebben belangrijke toepassingen. Zo is Penicillium chrys-
ogenum beroemd als de producent van het antibioticum penicilline. Aspergillus 
niger is zo’n filamenteuze schimmel met industriele toepassigen. Hij wordt onder 
andere gebruikt voor de productie van eiwitten, bijvoorbeeld enzymen voor wasmid-
del, en organische zuren bijvoorbeeld citroenzuur voor in frisdrank.  

Filamenteuze schimmels groeien door lange, draad-achtige structuren (hyphen) 
te maken, welke worden omgeven door celwanden. De hyphen vormen samen 
een groot netwerk, dit wordt het mycelium genoemd. De celwand is de plek waar 
de schimmel met zijn omgeving in aanraking komt. De celwand is belangrijk in de 
bescherming van de schimmelcel tegen invloeden vanuit de omgeving. Door de 
stevigheid van de celwand wordt ook bijvoorbeeld de penetratie van een vaste 
voedselbron mogelijk gemaakt. De celwand bestaat voornamelijk uit koolhydraten, 
ketens van suikers die met elkaar verbonden worden om samen een groot stevig 
netwerk te vormen. De soort suikers en de verbindingen ertussen bepalen hierbij 
welke eigenschappen de suikerketen heeft. Gedurende de groei en ontwikkeling 
van de schimmel wordt de celwand voortdurend veranderd, het is een dynamische 
structuur. Dit gebeurt doordat de koolhydraten in de celwand voortdurend gepro-
duceerd, veranderd en afgebroken worden door koolhydraat-actieve enzymen. 

Een duidelijk begrip van de werking van deze enzymen is belangrijk om een aantal 
redenen. Het zorgt voor een goede basis voor het verbeteren van enzymen. Ook 
maakt het potentieel het verbeteren van industriële groei van schimmels mogelijk; 
de celwand kan eiwitten vasthouden wat resulterend in een lagere opbrengst ge-
durende eiwit productie. Dit kan worden beïnvloed door de celwand te veranderen. 
Methoden om cellen te breken kunnen helpen bij het verkrijgen van producten die 
in de cel worden gemaakt. De schimmelcelwand en de enzymen verantwoordelijk 
voor haar productie en onderhoud zijn ook een potentieel doelwit voor antibiotica, 
omdat een aantal van de in de celwand voorkomende koolhydraten afwezig zijn in 
zoogdieren. Er valt dus veel te winnen door een goed begrip van celwand actieve 
enzymen. 

Schimmels die groeien in hun natuurlijke omgeving kunnen hun voedselbron uit-



193

Samenvatting voor de leek

putten. Hierdoor kunnen zij een gebrek aan koolstof krijgen, koolstof limitatie of 
koolstof uithongering. Ook onder industriële groeicondities kan dit voorkomen. De 
schimmel dreigt dan te verhongeren. In reactie hierop kan de schimmel overlev-
ingsstrategieën toepassen. De schimmel kan bijvoorbeeld lange dunne hyphen 
groeien waarmee een nieuwe voedselbron wordt gezocht. Ook kan de schimmel 
stress-resistente structuren (sporen) produceren, die lange tijd kunnen overleven 
in afwachting op betere tijden. Daarvoor is alleen wel koolstof en energie nodig; 
de schimmelcelwand en de inhoud van de schimmelcel zijn beide een bron van 
energie en koolstof die door de schimmel kunnen worden hergebruikt. Als koolstof 
opraakt worden dan ook veranderingen in het schimmelmycelium waargenomen 
die aanwijzingen geven dat delen van het mycelium gerecyceld of hergerbuikt wor-
den; de totale hoeveelheid biomassa neemt af, er zijn gefragmenteerde en lege 
hyphen te zien en er worden enzymen geproduceerd die koolhydraten kunnen af-
breken. Het recyclen van het mycelium wordt ook wel autolyse genoemd, de cellen 
worden afgebroken of lyseren immers door een actie van de schimmel zelf. Ook de 
productie van sporen is waargenomen gedurende koolstof-uithongering.

Enzymen die actief zijn op koolhydraten in de celwand, worden gedacht een be-
langrijke rol in autolyse en sporulatie te hebben doordat zij betrokken zijn bij produc-
tie, verandering en afbraak van de schimmel celwanden. Gedetailleerde kennis van 
de betrokken enzymen en hun functies ontbrak tot voor kort. De identiteit, fysiolo-
gische rol en biochemische karakteristieken van de koolhydraat-actieve enzymen 
die worden gemaakt gedurende koolstof-uithongering, met name de enzymen die 
betrokken zijn bij celwand veranderingen gedurende autolyse en spoorvorming, zijn 
de focus van dit proefschrift (Hoofstuk 1). 

Koolhydraat-actieve enzymen betrokken bij autolyse
De enzymen die worden uitgescheiden gedurende koolstof-uithongering worden 
gedacht verantwoordelijk te zijn voor de afbraak van de koolhydraat polymeren in 
de celwand, wat uiteindelijk kan leiden tot de fragmentatie van celwanden. Er is 
echter maar in enkele gevallen direct bewezen dat deze enzymen de celwandstruc-
tuur veranderen. De betrokkenheid van enzymen bij autolyse is in detail onder-
zocht voor een aantal enzymen, zoals de A. nidulans β-1,3-glucanase EngA en 
chitinase ChiB. Deze twee enzymen zijn actief op de koolhydraten β-1,3-glucan 
en chitine, respectievelijk. De celwand bestaat echter niet alleen uit  β-1,3-glucan 
en chitine, maar bevat ook andere koolhydraten, zoals β-glucanen, galactoman-
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nan, α-1,3-glucan en nigeran (Latgé et al., 2005).  Met het oog op deze complexe 
samenstelling van de celwand, zou ook de betrokkenheid van een reeks andere 
enzymen kunnen worden verwacht. Recentelijk is een breed spectrum aan kool-
hydraat-actieve enzymen geïdentificeerd welke geproduceerd werden gedurende 
koolstof-uithongering in A. niger and A. nidulans (Nitsche et al., 2012;Szilagyi et al., 
2013), (Hoofstuk 2).  Dit waren onder andere enzymen die voorspeld waren actief te 
zijn op bovengenoemde celwandkoolhydraten. Dit suggereert dat de set van enzym 
activiteiten die relevant is voor celwand afbraak en reorganisatie complexer is dan 
tot nu toe werd gedacht. Onderzoek van de response op koolstof-uithongering in 
A.niger (Nitsche et al., 2012), (Hoofstuk 2), laat ook zien dat er een variatie is in de 
tijdspunten waarop deze genen wordt geactiveerd. Het gen dat codeert voor een 
chitine-afbrekend enzym, de chitinase CfcA, was bijvoorbeeld geactiveerd na 16 uur 
koolstof-uithongering, en dit bleef zo gedurende minstens 6 dagen van blootstelling 
aan koolstof-uithongering. Twee genen die coderen voor de chitinases CfcI en CtcB 
waren daarentegen pas geactiveerd na 3 dagen van koolstof-uithongering. Deze 
verschillende profielen suggereren dat deze genen worden gereguleerd door ver-
schillende mechanismen en dat deze enzymen verschillende fysiologische functies 
hebben. Om de regulatie beter te begrijpen werd in Hoofdstuk 2 het effect gemeten 
van de inactivatie van twee regulatoren van fysiologische ontwikkeling, FlbA en 
BrlA, op de expressie van genen die coderen voor koolhydraat-actieve enzymen 
gedurende koolstof-uithongering. FlbA is een centrale regulator in het netwerk van 
regulatie dat ten grondslag ligt aan de fysiologische ontwikkeling en BrlA is een 
sporulatie specifieke regulator. Tijdens groei van de stam zonder flbA werd een 
verminderde groeisnelheid gevonden en aanwijzingen voor celwand stress. Ook 
werden zowel Flba afhankelijke en onafhankelijke enzymen gevonden, onder an-
dere de α-glucanase AgnB en chitinase CfcA. Deze variatie in expressie van autoly-
tische enzymen suggereerd dat een fijnmazig regulatie mechanisme ten grondslag 
ligt aan hun productie en geeft aanwijzingen voor het verbeteren van industriele 
schimmelstammen.  

De biochemische kenmerken van de enzymen AgnB en CfcA werden in detail 
onderzocht in Hoofdstuk 3. AgnB is een enzym dat voorspeld is actief te zijn op 
α-1,3-glucan en mogelijk op α-1,3/1,4-glucan, beide celwandkoolhydraten. CfcA is 
de voornaamste chitinase tijdens de vroege koolstof-uithongering. Twee sterk op 
CfcA lijkende enzymen in andere Aspergillus schimmelsoorten hebben verschillen-
de functies gedurende autolyse. De rol van A. niger CfcA in autolyse is dus moeilijk 
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te voorspellen. AgnB blijkt een α-1,3-glucanase te zijn welke voornamelijk glucose 
vrijmaakt van α-1,3-glucan substraten met een minimum lengte van 4 glucose mol-
eculen. Het enzym is niet actief op α-1,3/1,4-glucan. CfcA had chitinase activiteit, 
en maakte dimeren vrij van het niet-reducerende eind van chitine polymeer, vergeli-
jkbaar met de actie van de verwante enzymen. Zowel AgnB als CfcA zijn dus actief 
op polymeren die in de schimmelcelwand gevonden worden, en kunnen dus een 
rol hebben in celwand afbraak gedurende autolyse in A. niger. Inderdaad werd een 
vermindering vastgesteld van de celwand afbraak tijdens koolstof-uithongering in 
een stam zonder de genen cfcA en agnB in vergelijking met de wild type stam. 
De celwanden van het mycelium van deze mutant bevatten een hoger percentage 
chitine tijdens koolstof-uithongering, suggererend dat CfcA inderdaad zorgt voor de 
recycling van de celwand koolhydraat chitine. Of ook AgnB een rol heeft in celwand-
verandering moet nog worden bevestigt. 

Koolhydraat-actieve enzymen betrokken bij sporulatie
Sporulatie, het produceren van stress-resistente sporen, is een essentieel on-
derdeel van de levenscyclus van A. niger. Sporulatie kan plaats vinden gedurende 
groei aan de grens van een vaste voedselbron met lucht, of wordt geactiveerd als 
reactie op het opraken van een voedselbron in vloeibare cultures. Tijdens de forma-
tie van de spoor-vormende structuren wordt de schimmelcelwand uitgebreid veran-
derd. Deze veranderingen in de celwand kunnen met behulp van een microscoop 
worden waargenomen; sommige gespecialiseerde cellen hebben een sterk verdikte 
celwand (Adams et al., 1998). Veranderingen in de celwand zijn ook biochemisch 
aangetoond, waarbij verschillen zijn waargenomen in de koolhydraat samenstel-
ling van de celwanden van mycelium en die van sporen (Maubon et al., 2006), 
(Hoofdstuk 4). Tot nu toe zijn maar een klein aantal koolhydraat-actieve enzymen 
geïdentificeerd die betrokken zijn bij deze sporulatie specifieke veranderingen in de 
celwand.

Zowel visuele observatie als analyse van geactiveerde genen toonden aan dat 
sporulatie plaatsvond in vloeibare cultures van A.niger na 3 en 6 dagen van kool-
stof-uithongering (Nitsche et al., 2012) (Hoofdstuk 2). Met behulp van de stammen 
zonder brlA and flbA werden genen gevonden die alleen tijdens sporulatie actief tot 
expressie komen. Deze genen coderen voor de chitinases CfcI en CtcB, het enzym 
An15g02350dat voorspeld is om actief te zijn op chitine en een eiwit dat alleen 
bestaat uit een domein dat voorspeld is aan chitine te binden. Ook waren een aantal 
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op β-glucan actieve enzymen specifiek voor sporulatie. 

Deze genen werden alleen geactiveerd als de regulator voor sporulatie, BrlA, func-
tioneel en geactiveerd was (Hoofdstuk 2). Gedurende groei en sporulatie van een 
A. niger colonie op een agar plaat, waren de genen coderend voor al deze eiwit-
ten actief op chitine sterk geactiveerd in het sporulerende luchtmycelium van een 
colonie, in vergelijking met het niet spoorvormende, vegetatieve, mycelium. Deze 
lokalisatie van de activatie werd bevestigd doordat activiteit van de activerende el-
ementen van genen (de promoter) van de chitinase genen ctcB en cfcI alleen werd 
waargenomen in de spoorvormende structuren en sporen (Hoofdstuk 4). Ook op 
β-glucan actieve enzymen waren geactiveerd in het sporulerende luchtmycelium 
vergeleken met het vegetatieve mycelium. Dit demonstreert het belang van de rol 
van chitinolitische en β-1,3-glucan-veranderende enzymen in de aanpassing van de 
schimmelcelwand gedurende de vorming van spoorvormende structuren en sporen 
(Hoofdstuk 4).

Het genetisch materiaal van A. niger codeerd voor een groot aantal chitinases. Het 
sporulatie-specifieke enzym CfcI is representatief voor een specifieke groep van 
enzymen die ook voorkomt in andere Aspergillussoorten, maar waarvan de functie 
en activiteit onbekend is. Haar structuur suggereert dat het CfcI enzym een functie 
zou kunnen hebben die verschilt van andere chitinases. Het CfcI enzym brak korte 
chitine ketens af door de suikermonomeer af te knippen van het reducerende eind 
van de suikerketen (Hoofdstuk 5). Dit is de eerste beschrijving van een schimmel-
chitinase dat exclusief monomeren vrijmaakt. De timing en localisatie van de cfcI 
genexpressie is vergelijkbaar met dat van het ctcB gen (Hoofdstuk 4), welke voor-
speld is voor een endo-chitinase te coderen. Mogelijk werken deze enzymen sa-
men, waarbij CtcB het chitine afbreekt tot korte stukjes chitine, die vervolgens door 
CfcI tot monomeren worden omgezet. 

Om vast te stellen hoe actief een enzym is, worden een aantal kenmerken van de 
reactie van het enzym met zijn substraat bepaald, de zogenaamde kinetische pa-
rameters. De kinetische karakterisatie van chitinases vereist een analyse methode 
die een kleine hoeveelheid suikers kan detecteren. Wij ontwikkelden hiervoor een 
kwantitatieve methode die de snelle scheiding van korte chitine ketens mogelijk 
maakt (Hoofdstuk 6). Met deze methode kon de hoeveelheid korte chitine ketens 
met een lengte van 1 tot 6 monomeren worden gekwantificeerd. De variatie in de 
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meetmethode was ≤ 5 % bij herhaling van de meting op een dag, en ≤ 10 % bij 
metingen op verschillende dagen gedaan door verschillende personen (Hoofdstuk 
6). Deze methode is vervolgens succesvol toegepast om de kinetische parameters 
te bepalen van de chitinase CfcI wanneer deze actief is op korte chitine ketens. CfcI 
toonde een toename in affiniteit bij langere substraten (Hoofdstuk 6). 

Dit proefschrift laat de complexiteit zien van de rol van koolhydraat-actieve enzy-
men welke werken op de schimmel celwand gedurende koolstof-uithongering. Ge-
detailleerde biochemische enzym karakterisatie, gecombineerd met de bepaling 
van hun fysiologische rol, zorgt voor inzicht in de rol van zulke enzymen, zoals hier 
aangetoond voor de A. niger chitinases. De set van andere, op koolstof-uithonger-
ing reagerende koolhydraatactieve enzymen, welke is geïdentificeerd in Hoofdstuk-
ken 2 en 4, kan worden gebruikt om richting te geven aan verdere exploratie van de 
rol van koolhydraat-actieve enzymen gedurende autolyse en sporulatie. 
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zelfs nu ik al lang niet meer in Groningen werk kan ik op je rekenen voor hulp met 
de laatste kleine klusjes. Dan mijn kantoorgenootjes; Hans, jij was altijd bereid ad-
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Slavko, Cecile, Marnix, Ana, Lara, Xiangfeng, Mark, Ilse, Elena, Hans-Jörg, Sander, 
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Mijn project was onderdeel van een groter samenwerkingsverband, een IOP pro-
ject. Daardoor heb ik de kans gekregen samen te werken met collega’s van andere 
universiteiten en bedrijven. Dat is me goed bevallen, we hadden niet alleen con-
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De samenwerking was fantastisch, bedankt Arthur, Benjamin, Han, Jerre, Ruud, 
Marco, Henk, Hein, Maurien, Michiel en Peter!  

My new colleagues in Nottingham, finally my thesis is complete, thank you for your 
support! I also would like to thank Pawel for the cover design.

Er kan niet altijd gewerkt worden. Spelletjesavonden, liftwedstrijden, goede ge-
sprekken vergezeld door een kop koffie, zeilweken, derde-kerstdag-diners en vele 
andere avonturen werden mede mogelijk gemaakt door een lijst mensen die echt 
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maken, Marrit, fijn dat je straks als paranimf naast mij staat! 

Lieve Pap en Mam, jullie hebben mij op alle fronten gesteund in wat ik wilde doen. 
Jullie hebben altijd in mij gelooft, ook al liet het eindresultaat wat op zich wachten, 
bedankt! Anita, ook bij jou kon ik altijd terecht, dank je, lieve zus. Je maakt nu met 
Luca een nieuwe start, veel geluk voor de toekomst! Kor en Ymkje, Bianca, bedankt 
voor jullie open armen en jullie positiviteit.

Bart, jij bent mijn grote liefde en beste vriend. Terwijl ik mijn promotietraject afrond 
begin jij net met het jouwe, ik hoop dat ik voor jou hierin net zo’n grote steun kan 
zijn als dat jij voor mij bent geweest. In de afgelopen tien jaar hebben we samen 
al heel wat avonturen beleeft en ik hoop dat er samen met onze kleine Hanna nog 
vele mogen volgen.  
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