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Summary 

Fusarium oxysporum it the causal agent for important diseases in many crops and has been 

classified as one of the top 10 most important fungal pathogens. It has also been a model 

system for studying the interaction between pathogenic fungi and plants. In the case of the 

tomato-pathogenic strains a number of small secreted proteins, also called effectors, have been 

isolated from xylem sap of infected tomato plants. Interestingly, the genes for these effectors 

are located on a single, relatively small (~2 Mb) chromosome highly enriched in transposable 

elements, chromosome 14 in the reference genome of strain Fol4287. This chromosome is not 

present in non-tomato infecting strains or related species of fungi, and is therefore not 

considered part of the “core” genome. Such extra chromosomes are known as Lineage Specific 

(LS), supernumerary or Conditionally Dispensable (CD) chromosomes. Transfer of chromosome 

14 to the non-pathogenic, vegetatively incompatible, strain Fo47 leads to gain of pathogenicity 

by the recipient strain. This chromosome can therefore be considered to be a “mobile 

pathogenicity chromosome”. It has been described in related Fusarium species that loss of 

certain CD chromosomes can be induced by treatment with the fungicide benomyl or during 

transformation. 

While the occurrence of both chromosome transfer and loss in Fusarium had been described 

prior to the work in this thesis was commenced, little was known about the underlying 

processes or restrictions on chromosome size and other potential properties. We set out to 

answer some very basic questions: which chromosomes can be transferred or lost and what 

distinguishes them from those that are not amenable to transfer or loss? To answer these 

questions novel experimental procedures had to be developed, in particular the use of flow 

cytometry to screen for rare events. 

In chapter 2 we describe the basic setup for cell sorting as well as a novel method of selecting 

transformants: Fluorescence Assisted Selection of Transformants or FAST. In this method the 

normal transformation procedures are followed but selection of successful uptake of the DNA 

by the fungus is achieved using flow cytometry to screen for fluorescent markers, rather than 

antifungal drug resistance genes. This method was developed and used to generate some of the 

strains which were used in chapter 4 to identify spores that had lost specific chromosomes. 

To determine which chromosomes are amenable for transfer a directed and unbiased approach 

were combined, which are described in chapter 3. In the unbiased approach, 269 individual 

random insertions of a marker in Fol4287 were tested for transfer of the marker to Fo47. We 

found three strains consistently capable of donating the marker to the recipient strain. Initial 

testing showed that all progeny from all three donor strains and the non-pathogenic recipient 

contained the “mobile pathogenicity chromosome”, and the ability to infect tomato. 

Surprisingly, whole genome sequencing revealed that the marker was inserted in the 



pathogenicity chromosomes in only one of the three strains. In the other two the marker was 

inserted in chromosome seven or eight, both of which are medium-sized core chromosomes. All 

4Mb of chromosome eight from the donor and a 1.6Mb part of chromosome seven from the 

donor strain were present in the progeny strains. This led to the loss of the homologous regions 

in the recipient genome, showing that transfer of core regions is possible and leads to exchange 

of homologous regions. Remarkably, then, the pathogenicity chromosome was co-transferred in 

all cases, despite not being selected for. 

We also specifically targeted several smaller and larger chromosomes of Fol4287 and tested 

them for transfer to Fo47 to further clarify which chromosomes can be transferred. We were 

especially interested in the smaller chromosomes 12 through 15. Chromosomes 12 and 13 are 

small core chromosomes while 14 and 15 are LS chromosomes. We already observed transfer of 

LS chromosome 14 (the pathogenicity chromosome) and the larger core chromosome 8. In this 

directed approach we only observed transfer of chromosome 14.  

Based on the co-migration of chromosome 14 with core chromosomes, the exchange of core 

regions and the transfer of larger chromosomes than previously observed we propose a model 

for the transfer of chromosomes. It was suggested previously that transfer must either involve 

the crossing of the nuclear envelope by single chromosomes or nuclear fusion followed by 

selective loss of almost all of the donor genome. Based on our observations we believe that the 

latter option  is much more likely since (1) transfer of larger chromosomes was observed, (2) the 

transfer of two chromosomes simultaneously was frequently observed and (3) gain of a core 

chromosome led to loss of the homologous region of the recipient, requiring alignment of 

homologous sequences. 

In chapter 4 we describe experiments to determine the stability of specific chromosomes and 

the consequences of their absence. We tested chromosomes 1, 12, 14 and 15 for spontaneous 

loss. This was achieved by tagging each chromosome with a marker and subsequently screening 

spores for loss of this marker using flow cytometry. As expected, chromosomes 14 and 15 could 

be lost spontaneously, or sustain large deletions without affecting viability. Surprisingly, core 

chromosome 12 also turned out to be dispensable. Several strains were found which had 

sustained a deletion of ~1Mb in chromosome 12 and one strain had lost chromosome 12 

entirely.  

Loss of or deletions in chromosome 14 occurred at a much higher frequency than for 

chromosome 12, indicating that LS chromosomes may be more readily (partially) lost. Several 

strains were sequenced to analyze the events that led to deletions. In chromosome 14 the 

deletion started at the same location in all three strains sequenced, while the end was at three 

separate locations. The three strains which were sequenced that had sustained a deletion in 

chromosome 12 all had the exact same location of the deletion, indicating there are deletion 

hotspots in the F. oxysporum genome. No genetic element could be identified which explains 



these hotspots in the strains which had lost chromosome 14. For the strains which had 

sustained the deletion in chromosome 12, to our surprise one end of the deletion was located 

at the exact site of insertion of the T-DNA. This suggests that we created our own deletion 

hotspot. 

While loss of chromosome 14 resulted in loss of pathogenicity, large deletions containing 

several genes expressed during infection had no significant effect on pathogenicity. 

Chromosome 12, while containing many genes up-regulated during infection, appears to be 

completely dispensable for normal in-vitro development as well as pathogenicity. When 

comparing growth on 96 different carbon sources the strain completely lacking chromosome 12 

was found only to be impaired in growth on D-Ribose.  

Taken together, our findings provide new insight into fungal genome dynamics and the link to 

pathogenicity. 

 



Samenvatting 

Fusarium oxysporum veroorzaakt ziekte in meerdere belangrijke voedselgewassen en is als een 

van de top tien belangrijkste plant-pathogene schimmels geclassificeerd. Het is ook een 

modelsysteem om de interactie tussen pathogene schimmels en hun waardplanten te 

onderzoeken. In het geval van tomaat-infecterende stammen zijn meerdere kleine 

uitgescheiden eiwitten, ook bekend als effectoren, geïsoleerd uit het xyleemsap van 

geïnfecteerde tomaten planten. Opmerkelijk genoeg bleken de genen voor deze effectoren 

allen gelokaliseerd op een enkel, relatief klein chromosoom (van ongeveer 2Mb) wat verrijkt is 

voor transposons. In het genoom van de referentiestam Fol4287 is dit chromosoom 14. Dit 

chromosoom is niet aanwezig in stammen die tomaat niet infecteren of in verwante 

schimmelsoorten, en wordt daarom niet gerekend tot het “basis” gedeelte van genoom. Dit 

soort extra chromosomen staan bekend als “schimmelstam-specifieke chromosomen”, of 

conditioneel niet-essentiële chromosomen. Overdracht van chromosoom 14 naar de niet-

pathogene, vegetatief incompatibele, stam Fo47 leidt tot het verkrijgen van pathogeniciteit 

door de ontvangende stam. Hierdoor kunnen we dit chromosoom beschouwen als een “mobiel 

ziekteverwekkend chromosoom”. Het is in verwante Fusarium soorten aangetoond dat verlies 

van zulke chromosomen geïnduceerd kan worden door behandeling met de fungicide benomyl 

of tijdens transformatie van de schimmel. 

Het voorkomen van zowel overdracht als verlies van chromosomen in Fusarium was al 

beschreven bij aanvang van het onderzoek in dit proefschrift. Er was echter weinig bekend over 

de onderliggende processen en de restricties voor wat betreft het formaat en eventuele andere 

eigenschappen van chromosomen die overdracht of verlies kunnen bemoeilijken of faciliteren. 

We richtten ons op enkele zeer basale vragen: welke chromosomen kunnen overgedragen over 

verloren worden en wat onderscheidt hen van chromosomen waarbij deze processen niet 

plaatsvinden? Voor het beantwoorden van deze vragen hebben we nieuwe experimentele 

procedures moeten ontwikkelen, in het bijzonder het gebruik van een cel-sorteer apparaat om 

zeldzame gevallen van verlies waar te nemen. 

In hoofdstuk twee beschrijven we de methoden en instellingen voor het cel-sorteren en een 

nieuwe methode voor selectie van transformaten: Selectie van Nieuwe Eigenschappen met Licht 

oftewel SNEL (“FAST” in het engels). Bij deze methode worden de normale transformatie-

procedures gevolgd maar vindt selectie voor het succesvol opnemen van DNA door de schimmel 

plaats door gebruik van een cel-sorteer apparaat – door te zoeken naar fluorescente eiwitten –

anders dan de gebruikelijke resistentie tegen schimmeldodende stoffen. Deze methode is 

ontwikkeld en gebruikt om enkele van de stammen te genereren die we in hoofdstuk 4 

gebruiken om verlies van specifieke chromosomen te volgen. 



Om te bepalen welke chromosomen overgedragen kunnen worden en welke niet hebben we 

een gerichte en een onbevooroordeelde methode gecombineerd – de resultaten hiervan zijn 

beschreven in hoofdstuk 3. Bij de onbevooroordeelde methode hebben we 269 individuele 

transformanten met inserties van een resistentie-gen tegen een fungicide in Fol4287 getest op 

overdracht van dat gen naar Fo47. We vonden drie stammen die in staat waren het resistentie-

gen over te dragen naar de ontvangende stam. In eerste instantie bleken de nakomelingen van 

het co-incuberen van de drie donoren en de niet pathogene stam alleen het “mobiele 

ziekteverwekkende chromosoom” te bevatten, en daarmee het vermogen tomaat te infecteren. 

Verrassend genoeg bleek uit de genetische code die we hebben bepaald voor de volledig 

genomen dat het resistentie-gen in slechts één van deze drie stammen in het 

ziekteverwekkende chromosoom terecht was gekomen. In de ander twee stammen was het gen 

aanwezig op chromosoom zeven of acht, twee middelgrote “basis” chromosomen. Het volledige 

chromosoom acht (~4Mb) van de ene, en een deel van chromosoom zeven (~1.6Mb) van de 

andere donorstam bleken aanwezig in hun nakomelingen. Dit leidde tot het verlies van de 

homologe regio van het ontvangende genoom. Hiermee hebben we aangetoond dat overdracht 

van “basis” regio’s van het genoom mogelijk is en leidt tot uitwisseling van homologe regio’s. 

Het is zeer opmerkelijk te noemen dat overdracht van deze regio’s altijd gepaard ging met 

overdracht van het mobiele ziekteverwekkende chromosoom, ondanks dat hiervoor niet 

geselecteerd werd.  

We hebben ook specifiek bepaalde grotere en kleinere chromosomen van Fol4287 uitgekozen 

om gericht te testen voor overdracht door hier het fungicide resistentie-gen in aan te brengen. 

Door deze stammen te testen voor overdracht naar Fo47 kunnen we verder verduidelijken 

welke chromosomen geschikt zijn voor overdracht. We waren vooral geïnteresseerd in de 

kleinere chromosomen 12 tot en met 15. Chromosoom 12 en 13 zijn kleine chromosomen van 

het “basis” genoom terwijl 14 en 15 stam-specifiek zijn. We hadden eerder al overdracht van 

het mobiele ziekteverwekkende chromosoom 14 en het grotere “basis” chromosoom 8 gezien. 

In deze gerichte aanpak zagen we alleen overdracht van chromosoom 14. 

Gebaseerd op de co-migratie van chromosoom 14 met “basis” chromosomen, het uitwisselen 

van “basis” regio’s en de overdracht van grotere chromosomen suggereren we een model voor 

de overdracht van chromosomen. Het is eerder voorgesteld dat overdracht oftewel door het 

passeren van het kernmembraan door individuele chromosomen plaatsvindt of door kernfusie 

gevolgd door het verloren gaan van bijna het volledige genoom van één van de ouders. Op basis 

van onze observaties geloven wij dat die laatste optie meer waarschijnlijk is, aangezien we (1) 

overdracht van grote chromosomen waarnemen, (2) we regelmatig zien dat meerdere 

chromosomen tegelijkertijd worden overgedragen, en (3) we zien dat opname van een basis-

chromosoom leid tot verlies van de homologe regio, wat het ‘paren’ van homologe sequenties 

vereist. 



In hoofdstuk 4 beschrijven we experimenten om de stabiliteit van specifieke chromosomen te 

bepalen, en welke gevolgen hun verlies heeft. We hebben chromosoom 1, 12, 14 en 15 getest 

voor spontaan optredend verlies. Dit hebben we bereikt door een gen voor een fluorescerend 

eiwit op ieder van die chromosomen aan te brengen en dan sporen te testen voor het verlies 

van dit eiwit met de cel-sorteerder. Zoals verwacht konden chromosoom 14 en 15 of delen 

daarvan spontaan verloren gaan zonder de levensvatbaarheid van de schimmel te beïnvloeden. 

Tot onze verrassing bleek echter “basis” chromosoom 12 ook niet essentieel. Verschillende 

stammen werden gevonden waarin een deletie van ongeveer 1Mb had plaatsgevonden op dit 

chromosoom, en er was een stam waarbij chromosoom 12 volledig verloren is gegaan. 

Verlies van, of deleties in, chromosoom 14 vonden met een veel hogere frequentie plaats dan 

voor chromosoom 12, waaruit we concluderen dat stam-specifieke chromosomen gemakkelijker 

(gedeeltelijk) verloren gaan. Van verschillende stammen werd de genetische code bepaald, om 

zo inzicht te krijgen in de gebeurtenissen die tot de deleties hebben geleid. In chromosoom 14 

begon de deletie op dezelfde plek in de drie stammen waarvan de sequentie werd bepaald, de 

andere kant was in elke stam uniek. De drie stammen waarbij een deletie was ontstaan in 

chromosoom 12 hadden allen de deletie exact op dezelfde locatie, waaruit we concluderen dat 

er specifieke locaties zijn met verhoogde kans op deleties. Er konden geen genetische 

elementen worden gevonden in chromosoom 14 die deleties zouden kunnen faciliteren. In de 

stammen met de deletie in chromosoom 12 bleek een einde van de deletie exact overeen te 

komen met de locatie waar het resistentie gen was ingebouwd. Dit suggereert dat we onze 

eigen plek hebben gecreëerd van waar deletie optreedt. 

Alhoewel verlies van chromosoom 14 resulteerde in verlies van pathogeniciteit, bleken de grote 

deleties geen significant effect te hebben op het verwekken van ziekte, ondanks de afwezigheid 

van enkele genen waarvan het product was gevonden in xyleem-sap. Chromosoom 12 bleek 

volledig misbaar voor het verwekken van ziekte, ondanks dat veel genen op dit chromosoom tot 

expressie komen tijdens infectie. Bij het vergelijken van de groei van deze stammen op 96 

verschillende koolstofbronnen konden we alleen verminderde groei vinden op D-Ribose van de 

stam die chromosoom 12 volledig is verloren. 

Al met al hebben we dankzij onze vindingen nieuwe inzichten gekregen in de dynamiek van 

schimmel genomen en de effecten daarvan op het verwekken van ziekte. 

 


