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Dit is een vereenvoudigde samenvatting van de inhoud van dit proefschrift. De lezer die 
op zoek is naar wetenschappelijke verantwoording en inhoudelijke details wordt 
verwezen naar de Engelstalige samenvatting en hoofdstuk 1 t/m 5. 
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Schimmels zijn overal, al zie je ze meestal niet. Schimmels zitten in de grond, in de 
kaas, in de koelkast en de badkamer, en op je pizza ai fungi. Veel mensen weten niet dat 
schimmels, ook wel fungi genoemd, hun eigen rijk toegewezen hebben gekregen, naast 
bijvoorbeeld het dierenrijk en het plantenrijk. Tot het rijk der schimmels behoren de 
paddestoelen, de gisten, en de filamenteuze (draadvormige) schimmels.  
 Sommige soorten schimmels kunnen ziektes veroorzaken bij planten of dieren, of 
ze kunnen voedsel bederven door de vorming van gifstoffen. Andere soorten, de 
zogenoemde mycorrhiza, zijn juist van groot belang voor het plantenleven: ze leven in 
of rond plantenwortels en helpen de plant om voldoende water en zouten op te nemen 
uit de bodem. Ook mensen kunnen belang hebben bij schimmels, bijvoorbeeld wanneer 
ze worden gebruikt bij het bereiden van voedsel. Het bekendst is waarschijnlijk het 
gebruik van gist bij het maken van bier en brood, maar ook voor de bereiding van brie 
en blauwe kaas, of meer exotische producten als Quorn en Japanse sojasaus en miso zijn 
schimmels nodig. 
 In dit proefschrift is de algemeen voorkomende draadvormige bodemschimmel 
Aspergillus niger bestudeerd. Een soort die sommige mensen misschien kennen als een 
zwarte aanslag op vochtige plaatsen in huis. A. niger is voor mensen niet schadelijk en 
wordt veel gebruikt in de moderne biotechnologie; de schimmel kan heel efficiënt 
citroenzuur produceren, een ingrediënt van bijvoorbeeld frisdrank, en wordt daarvoor op 
grote schaal gekweekt.  
 
Schimmels groeien op allerlei soorten organische stoffen, vaak resten van dode planten 
of dieren. Voordat de grote organische moleculen uit de voedingsbodem door de 
schimmel kunnen worden opgenomen, moeten ze buiten de schimmelcel worden 
afgebroken tot kleinere moleculen. Daarvoor maakt de schimmel zogeheten enzymen, 
eiwitten die een chemische reactie versnellen zonder daarbij zelf verbruikt te worden 
(zg. biokatalysatoren). De stoffen die betrokken zijn bij de reactie van een enzym, in dit 
geval de grote moleculen die in stukjes worden geknipt, worden het substraat genoemd.  
 Een voorbeeld van zo’n systeem is de afbraak van zetmeel door schimmelenzymen. 
Zetmeel wordt gemaakt als opslag van reservevoedsel in planten, en kan door 
bijvoorbeeld bodemschimmels als voedsel worden gebruikt als de plant dood gaat. 
Zetmeel bestaat uit lange moleculen van aan elkaar verbonden suikers (glucose, zie 
Figuur 1A). Amylases zijn enzymen die zetmeel kunnen afbreken. Deze enzymen 
worden door de schimmel gemaakt en naar buiten gebracht, waar ze zetmeelketens in 
kleinere moleculen knippen. Dit proces, waarbij zetmeel het substraat is van amylase, 
wordt hydrolyse genoemd. 
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Fig. 1A Schematische 
weergave van een 
glucosemolecuul, een 
ringvormige structuur met 6 
koolstofatomen. De 
nummers geven aan waar de 
zes koolstofatomen zich 
bevinden en wat hun 
nummering is. Ieder 
koolstofatoom heeft een 
OH-groep die potentieel een 
binding kan vormen met een 
ander glucose molecuul.  
B Schematische weergave 
van een deel van een 
zetmeelmolecuul (de OH-
groepen zijn niet 
weergegeven). Zetmeel is 
opgebouwd uit 
glucosemoleculen die via 
een zuurstofmolecuul (O) 
aan hun eerste 
koolstofatoom verbonden 
zijn met het vierde 
koolstofatoom van het 
volgende glucosemolecuul 
(een α-(1,4) binding). Een 

paar procent van de glucosemoleculen is bovendien via het eerste koolstofatoom aan het zesde 
koolstofatoom van een ander molecuul gebonden (α-(1,6) binding). In werkelijkheid bestaat een 
zetmeel molecuul uit 5000 tot 100,000 verbonden glucosemoleculen. 
C Schematische weergave van een binding zoals die veel voorkomt in de α-glucanen van 
schimmelcelwanden. De meeste glucosemoleculen zijn verbonden via hun eerste en derde 
koolstofatoom (een α-(1,3) binding). Deze α-glucanen bestaan in werkelijkheid uit tenminste 
enkele honderden aan elkaar gekoppelde glucosemoleculen.  
 
De verkorte zetmeelketens worden nog verder afgebroken door andere 
schimmelenzymen, glucosidases en glucoamylases, zodat uiteindelijk glucose wordt 
gevormd. Een glucosemolecuul is klein genoeg om als voedselbron te worden 
opgenomen in de cellen van A. niger en andere schimmels. Ook voor mensen en veel 
andere dieren is zetmeel een belangrijke bron van energie. Wij hebben dus ook 
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amylases, glucosidases en glucoamylases om zetmeel, uit bijvoorbeeld brood of 
aardappels, af te breken tot suikermoleculen die worden opgenomen in het bloed.  

 
Enzymen werken over het algemeen maar op één specifiek substraat. Een schimmel 
moet daarom de enzymen produceren voor de voedselbron die op een bepaald moment 
beschikbaar is. Amylase wordt bijvoorbeeld vooral gemaakt als er zetmeel in de buurt 
is. Maar hoe “weet” een schimmelcel dat? Daarvoor is een uitgebreid regulatiesysteem 
nodig, en hoewel de details van dit systeem op dit moment nog niet bekend zijn, is het 
wel duidelijk dat een eiwit uit A. niger hierin een grote rol speelt. Zonder dit eiwit, dat 
AmyR wordt genoemd (van Amylase-Regulator), groeit de schimmel erg slecht op 
zetmeel omdat er geen amylases en andere enzymen meer worden aangemaakt die het 
voedsel kunnen afbreken. 
 Eiwitten, dus ook enzymen, bestaan uit een keten van aminozuren. De volgorde 
waarin de aminozuren aan elkaar gekoppeld zijn is vastgelegd in een stukje van het 
DNA dat een gen wordt genoemd. Een gen codeert zo voor een eiwit. De keten van 
aminozuren vouwt zich op tot een driedimensionale structuur, waardoor het functionele 
eiwit wordt gevormd. Enzymen met dezelfde functie, zoals amylases uit verschillende 
schimmelsoorten, lijken vaak sterk op elkaar, niet alleen wat betreft de volgorde van de 
aminozuren maar ook in hun driedimensionale structuur. Vooral vier regio’s in de 
aminozuurketen zijn vrijwel identiek in alle amylases, of ze nu gemaakt worden door 
schimmels, bacteriën of mensen. Deze vier regio’s zijn belangrijk voor het maken van 
een goedwerkend enzym, omdat ze na de vouwing de plek vormen waar zetmeelketens 
binden aan het enzym en geknipt worden. Deze regio’s zijn ook herkenbaar in de genen 
die coderen voor de amylases. Daarom kunnen ze gebruikt worden om te zoeken naar 
genen die coderen voor nog onbekende amylases in het totale DNA van de schimmel, 
dat is opgeslagen in een database. Het totale DNA van een soort heet het genoom, en de 
laatste jaren is van steeds meer soorten, inclusief de mens en veel soorten schimmels, 
het genoom bekend geworden. 
 
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 hebben we op deze manier in A. niger in totaal negen 
amylases gevonden, waarvan er drie al eerder beschreven waren. We hebben getest of 
deze enzymen vooral door de schimmel gemaakt werden als zetmeel de voedselbron is, 
en of ze gereguleerd worden door AmyR. Zo konden we een uitspraak doen over de 
mogelijke functie van al die enzymen. Eén van de nieuwe amylases, AmyC genaamd, 
lijkt inderdaad betrokken bij de afbraak van zetmeel buiten de cel. Voor de andere 
enzymen, die verdeeld zijn over twee groepen, lijkt zo’n functie onwaarschijnlijk. De 
eigenschappen van deze enzymen en hun mogelijke functie in de schimmel is in de 
latere hoofdstukken onderzocht.  
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De eerste nieuwe groep, beschreven in hoofdstuk 3 en 4, bestaat uit drie enzymen die op 
elkaar lijken en in een aantal opzichten verschillend zijn van de bekende amylases. Een 
van de vier belangrijke regio’s is verschillend van andere amylases en bovendien kan op 
basis van de volgorde van aminozuren worden voorspeld dat de drie eiwitten worden 
vastgezet op de buitenkant van de cel. Dit gebeurt via een GPI-anker, een structuur van 
suikers en vetzuren, die het uiteinde van het eiwit verbindt met de celwand.  
 Er zijn maar relatief weinig eiwitten die met een GPI-anker worden vastgezet: een 
schimmel maakt ongeveer honderd verschillende eiwitten die op die manier worden 
vastgezet, terwijl het duizenden andere eiwitten maakt die de cel uitgestuurd worden 
zonder verankering. In hoofdstuk 3 en 4 wordt beschreven hoe we twee van deze 
bijzondere eiwitten hebben geproduceerd in A. niger, en hoe we ze daarna hebben 
gezuiverd en gekarakteriseerd. Beide enzymen bleken zetmeel niet te hydrolyseren 
zoals amylases, maar knipten een stuk van een zetmeelmolecuul af en plakten dat deel 
weer aan een ander molecuul, dat zo verlengd werd (Van der Kaaij et al., 2007). Een 
enzym dat een deel van een substraat overbrengt naar een ander substraat heet een 
glucanotransferase en deze twee A. niger enzymen zijn daarom α(alpha)-
glucanotransferase A en B genoemd, afgekort tot AgtA en AgtB.  
 Enzymen die op amylases lijken en zo’n transglycosylasereactie uitvoeren zijn 
eerder beschreven in bijvoorbeeld bacteriën en planten, maar dit soort enzymen waren 
nog niet ontdekt in schimmels. Toch blijkt uit analyse van het DNA van andere 
filamenteuze schimmels dat ze ook dit soort enzymen kunnen maken. De aanwezigheid 
van dit type enzymen in veel schimmelsoorten is een aanwijzing dat ze een rol spelen 
bij een proces dat in al deze schimmels van belang is. Om te onderzoeken wat de functie 
van Agt-enzymen is hebben we een A. niger stam gemaakt die geen AgtA meer kan 
maken, een zogeheten knockout stam. Het effect daarvan werd zichtbaar door de 
knockout te laten groeien in aanwezigheid van een stof die de celwanden van schimmels 
destabiliseert. In aanwezigheid van deze stof groeide de knockout veel langzamer dan 
de originele A. niger stam met AgtA (zie figuur 8 van hoofdstuk 3). Blijkbaar is AgtA 
nodig om een sterke celwand te vormen.  
 In een recente publicatie wordt een vergelijkbare proef gedaan met een andere 
schimmel, Schizosaccharomyces pombe (Morita et al., 2006). Deze schimmel heeft een 
aantal enzymen die lijken op AgtA, en de knockout van één ervan leidde ook tot een 
zwakkere celwand.  
 Al met al hebben we een aantal aanwijzingen dat de Agt-enzymen niet worden 
gemaakt om zetmeel af te breken, maar dat ze een rol spelen in de celwand van A. niger 
en andere filamenteuze schimmels. Zo zien we dat AmyR geen effect heeft op het 
maken van de Agt-enzymen, terwijl alle enzymen waarvan we weten dat ze zetmeel 
afbreken wel door AmyR gereguleerd worden. Ook hebben we laten zien dat de 
knockout van AgtA geen effect had op de groei van de schimmel op zetmeel, terwijl het 
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wel een effect had op stevigheid van de celwand. Ook het GPI-anker is een aanwijzing, 
want het verankert deze enzymen in de buurt van hun vermoedelijke substraat, de 
celwand. Bovendien zijn er geen gewone amylases bekend die zo’n anker hebben. Om 
het definitieve bewijs te leveren voor de rol van Agt-enzymen zou je de samenstelling 
van de celwand van een knockout en een gewone A. niger moeten vergelijken; volgens 
onze hypothese zouden die verschillend moeten zijn. Dergelijke experimenten zijn in 
het onderzoek beschreven in dit proefschrift niet uitgevoerd.  
 
De tweede nieuwe groep van amylases die we in het genoom van A. niger 
geïdentificeerd hebben bestaat uit een tweetal verwante enzymen die AmyD en AmyE 
zijn genoemd. Vergeleken met alle schimmelamylases die eerder in de literatuur zijn 
beschreven, hebben deze twee enzymen een sterk afwijkende aminozuurvolgorde. Het is 
opvallend dat ze meer lijken op een groep amylases uit bacteriën dan op de bekende 
amylases uit schimmels (zie figuur 2). Ook in het genoom van andere schimmelsoorten 
blijken zulke ‘vreemde’ amylases voor te komen. Op basis van de aminozuurvolgorde 
voorspellen we dat al deze eiwitten in de cel blijven, zodat een rol bij de afbraak van 
grote zetmeelmoleculen buiten de cel onwaarschijnlijk is.  
 In hoofdstuk 5 staat beschreven dat het enzym AmyD weliswaar amylase-activiteit 
heeft, maar dat die activiteit honderd tot duizend keer lager is dan die van bekende 
schimmelamylases. Het enzym maakt voornamelijk maltotriose vrij, dat zijn drie aan 
elkaar gekoppelde glucosemoleculen. Omdat AmyD en AmyE in de in hoofdstuk 2 
beschreven experimenten niet door A. niger geproduceerd werden, zijn er weinig 
aanknopingspunten voor een hypothese over hun functie. Zo’n hypothese wordt wel 
geleverd in een publicatie over een enzym uit Histoplasma capsulatum, een schimmel 
nauw verwant aan de aspergilli. Dit eiwit, genaamd Amy1p, heeft dezelfde afwijkende 
aminozuurvolgorde als AmyD en AmyE. Een knockout stam die geen Amy1p meer kon 
produceren bleek een onderdeel van de celwand, de α-glucanen, niet meer te kunnen 
maken (Marion et al., 2006). Naast de Agt-enzymen lijken dus ook deze nieuwe 
amylase-achtige AmyD/E enzymen een rol te spelen in de celwand van schimmels.  
 De celwand van schimmels vormt de buitenkant van het organisme en beschermt 
deze tegen uitdroging en chemische invloeden van buitenaf. De celwand kan ook 
stevigheid, structuur en kleur geven, zoals goed zichtbaar is bij paddestoelen. Een van 
de onderdelen van zo’n schimmel celwand zijn de α-glucanen, die lijken op zetmeel. 
Beide soorten moleculen bestaan uit ketens van gekoppelde glucosemoleculen, maar de 
binding tussen de glucosemoleculen is bij α-glucanen meestal van een andere soort. In 
zetmeel bestaan de bindingen voornamelijk tussen het eerste en het vierde 
koolstofatoom van de glucosemoleculen (een α-(1,4) binding), terwijl in celwand α-
glucanen de binding meestal bestaat tussen het eerste en het derde koolstofatoom (een 
α-(1,3) binding) hoewel er ook α-(1,4) bindingen in kunnen voorkomen (zie Fig. 1B en 
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Fig. 2 Schematische weergave van de verwantschap tussen amylases uit verschillende 
organismen. Hoe langer de lijn tussen twee eiwitten, hoe groter de verschillen in hun 
aminozuurvolgorde. Er wordt aangenomen dat enzymen die veel op elkaar lijken zich relatief 
recent in de evolutie uitgesplitst hebben. De ‘gewone’ schimmel amylases en de Agt-enzymen 
lijken relatief veel op elkaar, en vallen in dezelfde groep. AmyD en AmyE, samen met andere 
enzymen uit filamenteuze schimmels, hebben een andere aminozuurvolgorde en vormen daarom 
hun eigen groep. Ook is zichtbaar dat bijvoorbeeld amylases uit planten een aparte groep vormen.  
 
C). De samenstelling van α-glucanen verschilt per schimmelsoort en is lang niet altijd in 
detail bekend.  
 De α-glucanen worden gemaakt door speciale enzymen die in het celmembraan 
zitten, zogeheten α-glucansynthases. Een deel van het α-glucansynthase bevindt zich 
aan de binnenkant, waar het geactiveerde glucosemoleculen (UDP-glucose) aan elkaar 
koppelt en zo een α-glucanketen vormt (Fig. 3). Deze glucanketens worden vervolgens 
naar de buitenkant van de cel gebracht, waar ze een plek krijgen tussen de andere 
onderdelen van de celwand. 
 De α-glucansynthase enzymen hebben nog een ander onderdeel dat op amylases 
lijkt en zich aan de buitenkant van de cel bevindt. De functie van dit gedeelte is nog niet 
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helemaal duidelijk, maar mogelijk knipt het de α-glucanketens om ze op een andere 
manier weer met elkaar te verbinden.  
 Dit bestaande, deels hypothetische model van glucanproductie in schimmels kan nu 
worden uitgebreid met de twee groepen enzymen die in dit proefschrift voor het eerst 
beschreven zijn (Fig. 3). De AmyD/E-enzymen die in de cel zitten produceren mogelijk 
een kort molecuul, zoals maltotriose, dat kan dienen als startpunt voor de aankoppeling 
van UDP-glucose door α-glucansynthases. Dit molecuul is vormt zo een ‘primer’ voor 
de vorming van α-glucan. De Agt-enzymen, die met hun GPI-anker op de buitenkant 
van de cel zitten, kunnen misschien de α-glucanketens knippen en ze op andere 
manieren weer aan elkaar plakken. Zo spelen ze mogelijk een rol bij het flexibel houden 
van de α-glucanen in de celwand, zodat groei en vertakking van de schimmeldraden 
mogelijk blijft. 
 
Dit proefschrift laat duidelijk zien dat wetenschappelijk onderzoek zich niet altijd laat 
plannen. We begonnen met het zoeken naar nieuwe amylases voor de afbraak van 
zetmeel, maar eindigden bij de enzymatische synthese en modificatie van α-glucanen in 
schimmelcelwanden. Hiermee hebben we een begin gemaakt met het onderzoeken van 
een wetenschappelijk interessant en heel nieuw gebied van de schimmelfysiologie. 
Behalve de inhoud zijn ook de mogelijke praktische toepassingen van de resultaten van 
dit onderzoek veranderd. Het afbreken van zetmeel of het veranderen van de structuur 
ervan met enzymen is belangrijk in de voedingsmiddelenindustrie, dat de aanleiding gaf 
tot het bestuderen van dit systeem in A. niger. Aan de andere kant kan kennis over de 
celwanden van schimmels van belang zijn voor de ontwikkeling van medicijnen tegen 
schimmelinfecties. Een nauwe verwant van A. niger, Aspergillus fumigatus, veroorzaakt 
de ernstige ziekte aspergillosis. Hierbij infecteert de schimmel de luchtwegen, en 
verspreidt zich soms ook in de hersenen en andere organen. Een van de belangrijkste 
beschikbare medicijnen tegen aspergillosis werkt in op de celwand: het blokkeert de 
vorming van β(beta)-glucanen, een van de andere celwand onderdelen. Zonder β-
glucanen raakt de schimmel verzwakt en is hij veel gevoeliger voor het menselijke 
immuunsysteem. Tot nu toe is er weinig aandacht geweest voor de α-glucanen als 
mogelijk aangrijpingspunt voor medicijnen. De uitbreiding van kennis over de synthese 
van α-glucanen, waaraan het onderzoek beschreven in dit proefschrift een bijdrage heeft 
geleverd, kan hopelijk resulteren in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen 
ziektes veroorzaakt door schimmels. 
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Fig. 3 Schematische weergave van het hypothetische model van de vorming van α-glucan in de 
celwand van filamenteuze schimmels. AmyD of AmyE maken een korte suiker, zoals maltotriose, 
als primer voor de aankoppeling van UDP glucose door het binnendeel van het α-glucansynthase 
(Ags). De gevormde α-glucanketen wordt dan via een pore in de celmembraan naar de buitenkant 
van de cel getransporteerd. Hier worden de α-glucanketens aan elkaar gekoppeld door het 
buitenste, amylase-achtige deel van Ags, of door een van de α-glucanotransferase (Agt)-enzymen. 
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