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SAMENVATTING 

 

Candida albicans, een commensaal van het menselijk lichaam, kan voorkomen als 

opportunistisch pathogeen, voornamelijk bij patiënten met een verzwakt of onderdrukt 

immuunsysteem. Dit geeft aanleiding tot oppervlakkige of systemische infecties 

(candidiasis). Deze infecties zijn vaak geassocieerd met biofilmvorming en kunnen een 

ernstige bedreiging voor de gezondheid vormen. Uit onderzoek is gebleken dat C. albicans 

biofilms in het algemeen resistenter zijn voor antimycotica dan planktonische cellen 

waardoor ze dan ook moeilijker te behandelen zijn. In dat verband werd tijdens deze 

masterproef onderzoek gedaan naar de moleculaire resistentiemechanismen van C. albicans 

biofilms tegen miconazol. Daartoe werd zowel gewerkt met C. albicans zelf als met het 

modelorganisme S. cerevisiae. 

Er werden 63 S. cerevisiae BY4741 deletiemutanten, deficiënt in genen betrokken bij 

de biogenese van peroxisomen en de β-oxidatie van lipiden in peroxisomen, bestudeerd. De 

mutanten PEX1, PEX2, PEX3, PEX10, PEX12 en PEX13 vormden significant minder biofilm in 

vergelijking met het wild type (p<0,05). Drie mutanten (PEX18, PEX28 en GTO1) vormden 

significant meer biofilm. Aangezien uit dit onderzoek is gebleken dat de groeisnelheid geen 

bepalende factor is van biofilmvorming, hebben deze uitgeschakelde genen mogelijk een 

invloed op de biofilmvorming. 

Voor de tien mutanten, die significant gevoeliger (p<0,05) waren dan het wild type, 

werd het intracellulaire ROS-gehalte bepaald met behulp van DCFHDA (2’,7’-

dichlorodihydrofluoresceïne-diacetaat). Vijf van de tien mutanten (PEX2, PEX4, PEX8, PEX30 

en FIS1) vertoonden een significant hogere inductie van intracellulair ROS. Daarnaast werd 

ook de genexpressie van deze 10 mutanten in onbehandelde en behandelde C. albicans 

biofilms bepaald door middel van qPCR (Quantitative polymerase chain reaction). Wat de 

genexpressie in C. albicans betreft vertoonden de genen PEX4, PEX6, PEX8, PEX28 en FIS1 

een significante overexpressie in behandelde C. albicans biofilms. Alle resultaten in 

beschouwing genomen wijst dit erop dat PEX4, PEX8 en FIS1 waarschijnlijk een rol spelen in 

de resistentie van C. albicans biofilms tegen miconazol. 
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1. INLEIDING 

1.1 CANDIDA ALBICANS 

De gist Candida albicans is een eukaryotisch micro-organisme dat behoort tot het 

genus Candida. Deze gist heeft een diploïd genoom met acht paar chromosomen (Bodey, 

1993). De voortplanting gebeurt via knopvorming waarbij de gistcel een klein uitsteeksel 

vormt van waaruit een nieuwe dochtercel zich dan uiteindelijk afscheidt van de moedercel 

(Figuur 1.1) (Brock & Madigan, 1991). 

 

 

 

 

 

 

C. albicans is polymorf. Dit wil zeggen dat deze gist onder verschillende vormen kan 

groeien: echte knopvormende gistcellen (blastocondia), hyfen en pseudohyfen (Figuur 1.2). 

De morfologie is afhankelijk van de omgeving waarin het organisme zich bevindt (Bodey, 

1993; Calderone & Clancy, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 1.1: (A) KNOPVORMING BIJ GISTCELLEN (Brock & Madigan, 1991); (B) SCANNINGMICROSCOPISCH 

BEELD VAN C. ALBICANS (de Nollin et al., 1977) 

 

 

A B 

FIGUUR 1.2: DE VERSCHILLENDE MORFOLOGIEËN VAN C .ALBICANS: KNOPVORMING BIJ 

GISTCELLEN (BOVEN); VORMING VAN PSEUDOHYFEN (MIDDEN); VORMING VAN HYFEN 

(ONDER) (Berman et al., 2002) 
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De gistcel wordt omgeven door het cytoplasmatisch membraan, bestaande uit een 

fosfolipidendubbellaag, integrale en/of perifere proteïnen en verschillende sterolen 

(Cabézon et al., 2009; Calderone & Clancy, 2012). Ergosterol is het belangrijkste sterol en is 

kenmerkend voor het cytoplasmatisch membraan van gisten. Dit sterol speelt onder andere 

een belangrijk rol in de morfologie van de cel, de permeabiliteit, de vloeibaarheid en de 

integriteit van het membraan (Henry et al., 2000). Ergosterol is essentieel voor de 

ontwikkeling van gistcellen waardoor bepaalde antimycotica de biosynthese ervan als target 

hebben (Zie verder).  

Rond het cytoplasmatisch membraan bevindt zich de celwand. Dit is een dynamisch 

organel dat zorgt voor de bescherming van de cel tegen omringende factoren en dat 

verantwoordelijk is voor de morfologie van de cel (Ruiz-Herrera et al., 2006). De celwand van 

C. albicans is opgebouwd uit twee lagen. De buitenkant is rijk aan mannoproteïnen. Deze 

proteïnen zijn via β-1,6-glucaan verbonden met de binnenkant van de celwand die 

voornamelijk β-1,3-glucaan en chitine bevat (Figuur 1.3). Chitine is een lineair polysaccharide 

van meer dan 2000 β-1,4-N-acetylglucosamine-eenheden. Deze verschillende 

polysacchariden spelen een rol bij de vorm en stevigheid van de cel (Ruiz-Herrera et al., 

2006; Calderone & Clancy, 2012). Aangezien de celwand essentieel is voor fungi, is de 

biogenese van deze structuur ook een target voor bepaalde klassen antimycotica. 

FIGUUR 1.3: OPBOUW VAN HET CYTOPLASMATISCH MEMBRAAN EN DE CELWAND VAN C. ALBICANS. 

HET BINNENSTE DEEL VAN DE CELWAND (A) BESTAAT VOORNAMELIJK UIT CHITINE EN β-GLUCANEN.  

DE BUITENSTE LAAG (B) IS VERRIJKT MET MANNOPROTEÏNEN (Ruiz-Herrera et al., 2006). 
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1.2 PATHOGENESE VAN INFECTIEZIEKTEN VEROORZAAKT DOOR C. ALBICANS 

C. albicans is een commensaal van het menselijk lichaam en komt onder andere voor 

in de mond, in het gastro-intestinaal systeem, op de huid en in de vagina (Calderone & 

Clancy, 2012). Wanneer de normale flora wordt verstoord door bijvoorbeeld het gebruik van 

breedspectrumantibiotica of wanneer het immuunsysteem verzwakt of onderdrukt is 

(voorbeelden: AIDS-patiënten, chemotherapie bij kankerpatiënten, orgaantransplantaties) 

kan C. albicans als opportunistisch pathogeen verschillende infecties veroorzaken (Bodey, 

1993; Douglas, 2003; Mishra et al., 2007). Het gebruik van medische materialen zoals 

katheters en prothesen kan het risico op C. albicans infecties ook verhogen (Kojic et al, 

2004). 

Candidiasis is een verzamelnaam voor de infecties die veroorzaakt worden door het 

genus Candida en dan voornamelijk door C. albicans en C. glabrata. Deze infecties kunnen 

oppervlakkige mycosen zijn zoals spruw en vaginitis (Calderone & Clancy, 2012). Anderzijds 

kan C. albicans ook meer ernstige infecties veroorzaken zoals invasieve candidiasis. Dit kan 

lokaal zijn, maar ook systemisch waarbij C. albicans de bloedstroom invadeert (candidemie), 

zich verspreidt over het lichaam en zo een levensbedreigende infectie kan veroorzaken 

(Bodey, 1993). Sytsemische infecties, veroorzaakt door C. albicans zijn een belangrijke 

oorzaak van morbiditeit en mortaliteit, voornamelijk bij immuungedeprimeerde patiënten. 

(Mukherjee et al., 2005; Ruiz-Herrera et al., 2006). Daarnaast wordt deze gist ook 

beschouwd als een belangrijk humaan pathogeen in nosocomiale infecties (Douglas, 2003; 

Kojic et al., 2004). 

De pathogeniciteit van C. albicans is te wijten aan verschillende virulentiefactoren. 

Adhesinen zijn proteïnen op het celoppervlak waarmee de gistcel zich vasthecht aan de 

gastheercel. C. albicans produceert ook hydrolytische enzymen zoals fosfolipasen en 

proteïnasen. Deze enzymen werken in op het cytoplasmatisch membraan van de 

gastheercel, wat uiteindelijk leidt tot een verstoorde functie van het membraan of zelfs lyse 

van de cel. Aangezien C. albicans polymorf is, kan het reversibel overgaan van gistcel naar de 

hyfevorm en omgekeerd. Hyfevorming is een belangrijke virulentiefactor en hyfen spelen 

onder andere een rol in het binnendringen van humane weefsels (Calderone & Fonzi, 2001; 

Bodey, 1993). 
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1.3 BIOFILMVORMING 

1.3.1 Structuur en eigenschappen van een C. albicans biofilm 

C. albicans kan voorkomen onder de vorm van planktonische (=vrijlevende) cellen, 

maar deze micro-organismen hebben ook de eigenschap biofilms te kunnen vormen. 

Biofilms zijn gemeenschappen van micro-organismen die gevormd worden op een oppervlak 

(biotisch of abiotisch) en ingebed zitten in een extracellulaire matrix (ECM) (Figuur 1.4) 

(Calderone & Clancy, 2012; Costerton et al., 1995). Deze matrix bestaat voor het grootste 

deel uit polysacchariden en in mindere mate uit proteïnen. Daarnaast bevat de ECM lage 

gehalten aan hexosamine, fosfaat en uronzuur (Al Fattani & Douglas, 2006). Aangezien C. 

albicans in verschillende morfologieën kan verkomen vertoont de biofilm een heterogene, 

complexe structuur. Bovendien zijn er ook waterkanalen aanwezig in de biofilm, die zorgen 

voor het transport van voedings- en afvalstoffen (Ramage et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biofilmvorming verloopt meestal in verschillende stadia (Figuur 1.5). Eerst is er de 

adhesiefase, waarbij C. albicans cellen zich vasthechten aan het oppervlak en daarbij micro-

kolonies vormen. Deze fase wordt gevolgd door een intermediaire fase waarbij een 

extracellulaire matrix wordt gesecreteerd door de biofilmcellen. Hierdoor worden deze 

geïmmobiliseerd. Tijdens de maturatie blijven de kolonies groeien waardoor de 

biofilmmassa en de hoeveelheid extracellulaire matrix toeneemt. Nadien kunnen 

FIGUUR 1.4: SCANNING ELEKTRONENMICROSCOPISCH BEELD VAN EEN MATURE  

(48 u) C. ALBICANS BIOFILM (Ramage et al., 2005) 
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dochtergistcellen en niet-geadheerde cellen loskomen uit de biofilm en zich verspreiden in 

de omgeving (Chandra et al., 2001, Calderone & Clancy, 2012).  

 

 

 

De morfologie van de C. albicans biofilm is niet steeds dezelfde. Verschillende 

omgevingsfactoren beïnvloeden de onderlinge verhoudingen van gistcellen, hyfen en 

pseudohyfen. Zo is biofilmvorming onder andere afhankelijk van het oppervlak waaraan de 

gistcellen zich vasthechten, de groeimedia waarin de gistcellen zich bevinden en de 

aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof (Seneviratne et al., 2007). 

1.3.2 Biofilm en geneesmiddelresistentie 

Naar schatting wordt 65% van de microbiële infecties veroorzaakt door pathogene 

biofilms (Potera, 1999; Ramage et al., 2005). Aangezien Candida biofilms resistenter zijn 

tegen antifungale geneesmiddelen dan planktonische cellen, zijn Candida biofilm infecties 

moeilijk te behandelen (Douglas, 2003).  

Uit onderzoek van Chandra et al. (2001) is gebleken dat de resistentie tijdens 

biofilmvorming bij C. albicans toeneemt met de tijd. Zo wordt er voor C. albicans een 

significante daling van de gevoeligheid voor antimycotica waargenomen tijdens de 

biofilmvorming (Chandra et al., 2001). 

FIGUUR 1.5: SCHEMATISCH VERLOOP VAN BIOFILMVORMING. (A) ADHESIE EN KOLONISATIE, (B) 

VORMING VAN ECM, (C)MATURATIE VAN DE BIOFILM, (D) VERSPREIDING VAN DOCHTERGISTCELLEN EN 

NIET-GEADHEERDE CELLEN (Calderone & Clancy, 2012) 
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1.4 RESISTENTIEMECHANISMEN VAN BIOFILMS 

Verschillende mechanismen dragen bij tot de resistentie van C. albicans biofilms tegen 

antifungale geneesmiddelen.  

1.4.1 De rol van de extracellulaire matrix en celwand 

De ECM kan voor resistentie van de biofilm zorgen door het binnendringen van 

geneesmiddelen te beperken of tegen te houden.  

Een studie van Al Fattani en Douglas (2006) toonde aan dat C. albicans biofilms die 

onder een constante vloeistofstroom zijn gevormd grotere hoeveelheden matrix produceren 

en daardoor resistenter zijn tegen amfotericine B dan statisch gevormde biofilms, die 

kleinere hoeveelheden ECM produceren. 

In een studie van Baillie en Douglas (1998) daarentegen bleek dat in afwezigheid van 

de ECM de overlevingskans van C. albicans biofilmcellen na behandeling met amfotericine B 

met slechts 20% was gedaald in vergelijking met cellen van een intacte biofilm.  

In verder onderzoek van Baillie en Douglas (2000) werd de invloed van de hoeveelheid 

ECM onderzocht. Hierbij werd aangetoond dat statisch gegroeide C. albicans biofilms met 

weinig matrix ongeveer dezelfde mate van resistentie vertoonden tegen antimycotica zoals 

flucytosine, fluconazol en amfotericine B als biofilms met grotere hoeveelheden matrix 

gevormd in aanwezigheid van een vloeistofstroom (licht schudden). Ook dit geeft aan dat de 

ECM slechts een beperkte rol speelt in antifungale resistentie van biofilms.  

Daarnaast zouden β-1,3-glucanen ook een rol spelen in resistentie tegen antimycotica. 

Nett et al. (2007) toonde aan dat fluconazol bindt met β-1,3-glucanen. Deze polysacchariden 

vormen een onderdeel van zowel de celwand van de gist als van de biofilm ECM. Hierdoor 

accumuleert fluconazol in de C. albicans biofilm en kan het zijn target niet bereiken. Uit een 

latere studie van Nett et al. (2010) bleek dat de biosynthese van deze glucanen door Fks1, 

een gen dat codeert voor de synthese van een glucaan synthase, en de afzetting ervan in de 

C. albicans biofilm noodzakelijk is voor de resistentie van C. albicans biofilms tegen 

antimycotica. Een latere studie van Vediyappan et al. (2010) toonde aan dat ook 

amfotericine B specifiek bindt met deze glucanen en hierdoor geremd wordt in zijn 

antifungale activiteit. 
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1.4.2 Invloed van de groeisnelheid 

Een verschil in groeisnelheid van sessiele cellen zou een mogelijk 

resistentiemechanisme kunnen zijn tegen antifungale geneesmiddelen. Door een beperkte 

beschikbaarheid van voedingsstoffen voor cellen in de biofilm, groeien cellen in de diepere 

delen van de biofilm trager dan planktonische cellen. Dit kan resulteren in veranderingen 

aan het celoppervlak waardoor het effect van antifungale geneesmiddelen kan beïnvloed 

worden (Mishra et al., 2007; Douglas, 2003). Uit resultaten van een studie van Baillie en 

Douglas (1998) is daarentegen gebleken dat de C. albicans biofilm resistent was tegen 

amfotericine B bij elke geteste groeisnelheid. Planktonische cellen bleken enkel resistent bij 

lage groeisnelheden. 

In een onderzoek van Chandra et al. (2001) werden de MIC’s (Minimaal Inhiberende 

Concentratie) van verschillende antimycotica vergeleken tijdens de verschillende fasen van 

de biofilmvorming. Hieruit is gebleken dat naarmate de biofilm matureert, de metabolische 

activiteit en de antifungale resistentie van de biofilmcellen toenemen. Dat wil dus zeggen 

dat resistentie van de biofilm bijgevolg niets te maken heeft met de aanwezigheid van 

metabool inactieve cellen.  

1.4.3 Persister cellen 

‘Persister cellen’ vormen een subpopulatie van cellen (<1%) in C. albicans biofilms die 

niet afgedood worden wanneer ze blootgesteld worden aan hoge concentraties van 

antimycotica. Ze zijn niet aanwezig bij planktonische C. albicans populaties (LaFleur et al, 

2006). Persister cellen zijn fenotypische varianten van het wild type, maar geen mutanten. 

Na reïnoculatie van persister cellen werd een nieuwe biofilm gevormd vanuit deze 

subpopulatie en werd een zelfde percentage persistercellen teruggevonden (LaFleur et al., 

2006). 

1.4.4 Aanwezigheid van effluxpompen 

Effluxpompen zorgen voor de efflux van een opgenomen geneesmiddel en 

verhinderen op die manier dat het geneesmiddel zijn werking kan uitoefenen.  

Er zijn twee types effluxpompen gekend die bijdragen tot de azoolresistentie van 

planktonische C. albicans cellen: “ATP-binding cassette” (ABC) transporters, gecodeerd door 

CDR-genen (Candida Drug Resistance genen) en “Major Facilitators” (MF) transporters, 
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gecodeerd door MDR-genen (Multidrug Resistance genen) (White et al., 1998). Uit een 

studie van Ramage et al. (2002) is gebleken dat er een verhoogde expressie is van deze 

genen tijdens zowel de vorming van de biofilm als de ontwikkeling ervan. Dit zorgt voor een 

toegenomen resistentie tegen bepaalde antimycotica (Ramage et al., 2002). Mutaties van 

deze genen zorgen voor een toegenomen gevoeligheid aan azolen van C. albicans 

planktonische cellen, maar de resistentie van de mature C. albicans biofilmcellen wordt 

hierdoor niet beïnvloed (White et al., 1998). 

1.4.5 Membraan- en celwandsamenstelling 

Als gevolg van biofilmvorming treden er veranderingen op in de celwand. Een 

belangrijke wijziging is de hoeveelheid β-1,3-glucaan. Uit onderzoek van Nett et al. (2007) is 

gebleken dat de concentratie aan β-1,3-glucaan significant hoger is in de celwand van 

biofilmcellen dan in de celwand van planktonische cellen. Dit wijst erop dat β-glucaan een 

component is die mogelijk bijdraagt tot antifungale resistentie van biofilms. 

Daarnaast kan een verandering in de sterolsamenstelling van het cytoplasmatisch 

membraan tijdens biofilmvorming ook leiden tot resistentie tegen antimycotica. Uit 

onderzoek is namelijk gebleken dat de ergosterolconcentratie van een intermediaire C. 

albicans biofilm met 41% was gedaald ten opzichte van een C. albicans biofilm tijdens de 

vroege fase en dat de ergosterolconcentratie van een mature C. albicans biofilm was 

gehalveerd ten opzichte van een C. albicans biofilm tijdens de vroege fase. Deze 

veranderingen in de sterolsamenstelling zorgen voor een wijziging van de permeabiliteit van 

het cytoplasmatisch membraan voor antimycotica (Mukherjee et al., 2003). 

 

1.5 ANTIMYCOTICA 

1.5.1 Azolen 

De azolen zijn synthetische antifungale geneesmiddelen met een fungistatisch effect 

(Martin, 1998). Deze antimycotica kunnen verdeeld worden in twee klassen afhankelijk van 

het aantal stikstofatomen in de heterocyclische ring: de imidazolen (twee stikstofatomen) en 

de triazolen (drie stikstofatomen). Voorbeelden zijn ketoconazol (imidazol), miconazol 

(imidazol), itraconazol (triazol) en fluconazol (triazol) (Calderone & Clancy, 2012). 
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Ze werken in op de ergosterol biosynthese door de inhibitie van het cytochroom P450-

enzym lanosterol 14α-demethylase (Figuur 1.6). Dit enzym katalyseert de 14α-

demethylatiestap tijdens de ergosterolbiosynthese. Hierdoor wordt minder ergosterol 

gevormd en treedt er opstapeling op van toxische 14α-gemethyleerde sterolen in het 

cytoplasmatisch membraan (Calderone & Clancy, 2012; Yoshida, 1988).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.1 Miconazol  

Miconazol is een zwakke base met een pKa van 6,65 en is beperkt oplosbaar in water 

(Figuur 1.7). Het is commercieel beschikbaar onder verschillende toedieningsvormen zoals 

een crème, lotion, poeder en spray en wordt enkel uitwendig gebruikt omwille van toxiciteit 

(Martin, 1998).  

FIGUUR 1.6: DE ERGOSTEROLBIOSYNTHESE VANUIT SQUALEEN (Mishra et al., 2007) 
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Miconazol vertoont naast een fungistatisch effect ook een fungicide activiteit tegen 

zowel jonge biofilms (2-6 uur) als tegen planktonische C. albicans cellen (Lamfon et al., 

2004). Deze activiteit is niet enkel gebaseerd op de inhibitie van de ergosterolbiosynthese. 

Bij C. albicans biofilmcellen en planktonische cellen, behandeld met miconazol, werd een 

sterk verhoogde accumulatie van reactieve zuurstofradicalen (ROS) waargenomen. Deze ROS 

induceren geen apoptose aangezien de toevoeging van het antioxidant Vitamine C zorgt 

voor minder ROS-productie zonder dat hierbij de overleving van de C. albicans cellen 

toeneemt. Dat betekent dus dat inductie van ROS niet de enige factor is die zorgt voor een 

afname van het aantal gistcellen (Vandenbosch et al., 2010). De verstoring van het actine 

cytoskelet, dat aan de ROS-inductie vooraf gaat, resulteert in een reductie van het 

membraanpotentiaal van mitochondriën en de vrijstelling van ROS in het cytoplasma 

(Gourlay et al., 2004). 

Uit onderzoek van François et al. (2009) is gebleken dat beïnvloeding van ‘membrane 

rafts’ betrokken is bij het antifungale effect van miconazol. ‘Membrane rafts’ zijn plaatsen in 

het cytoplasmatisch membraan die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van veel 

ergosterol en sfingolipiden. Het cytoplasmatisch membraan wordt in verschillende 

compartimenten verdeeld door deze membrane rafts en daarnaast zijn ze betrokken bij de 

celsignalisatie. Het bestaan van deze ‘membrane rafts’ werd ontdekt toen bleek dat 

mutanten van S. cerevisiae die mutaties hebben in genen die coderen voor enzymen die een 

rol spelen in de ergosterol en sfingolipiden biosynthese, resistenter waren tegen miconazol. 

Verstoring van de ‘membrane rafts’ gaat de antifungale werking van miconazol tegen omdat 

de accumulatie van miconazol in de cel vermindert (François et al., 2009). 

FIGUUR 1.7: STRUCTUUR VAN MICONAZOL (Martin, 1998) 

19981998) 
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1.5.2 Polyenen 

Polyenen zijn natuurlijke antifungale geneesmiddelen die door Streptomyces nodosus 

worden geproduceerd (Calderone & Clancy, 2012). Door interactie met ergosterol worden 

poriën gevormd in het cytoplasmatisch membraan. Dit leidt tot het verlies van belangrijke 

inhoudsstoffen van de cel, wat resulteert in celdood. De belangrijkste polyenen zijn 

amfotericine B en nystatine (Martin, 1998; Hoehamer et al., 2010). Enkel amfotericine B kan 

gebruikt worden voor de behandeling van diepe mycosen. Andere polyenen zoals nystatine 

worden gebruikt voor de lokale behandeling van oppervlakkige infecties (Figuur 1.8) (Martin, 

1998). 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 Allylaminen 

Het aangrijpingspunt van de allylaminen is het squaleen epoxidase, een enzym dat 

betrokken is bij de biosynthese van ergosterol. Hierdoor accumuleert squaleen in de cellen 

wat zorgt voor schade aan het cytoplasmatisch membraan. Een voorbeeld van deze klasse 

van antimycotica is terbinafine (Figuur 1.9) (Martin, 1998; White et al., 1998). 

 

 

FIGUUR 1.8: STRUCTUUR VAN (A) NYSTATINE (Martin, 1998) EN (B) AMFOTERICINE B 
(Calderone & Clancy, 2012) 

 

 

 

 

B 

FIGUUR 1.9: STRUCTUUR VAN TERBINAFINE (Martin, 1998) 

A 
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1.5.4 Echinocandinen 

Echinocandinen zijn semi-synthetische antifungale geneesmiddelen met fungicide 

activiteit. Het zijn niet-competitieve inhibitoren van het β-1,3-glucaan synthetase, een 

enzym dat betrokken is bij de biosynthese van β-1,3-glucaan. Aangezien dit polysaccharide 

een rol speelt bij de stevigheid van de celwand, wordt de celwandstructuur verstoord wat 

uiteindelijk resulteert in cellyse. Het belangrijkste echinocandine is caspofungine (Figuur 

1.10) (Hoehamer et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5 Flucytosine 

Flucytosine of 5-fluorocytosine werd oorspronkelijk ontwikkeld en gebruikt als 

antikankergeneesmiddel, maar blijkt ook een goede antifungale activiteit te bezitten (Figuur 

1.11) (Calderone & Clancy, 2012; Hope et al., 2004). Na opname in de cel wordt 5-

fluorocytosine omgezet tot 5-fluorouracil. Dit wordt geïncorporeerd in het RNA van de gist 

en interfereert met zijn eiwitsynthese. Daarnaast kan 5-fluorocytosine ook omgezet worden 

naar fluorodeoxyuridine. Dit blokkeert de DNA-synthese door inhibitie van het enzym 

thymidylaat synthetase (Bodey, 1993; Hope et al., 2004).  

FIGUUR 1.10: STRUCTUUR VAN CASPOFUNGINE (Calderone & Clancy, 2012) 

FIGUUR 1.11: STRUCTUUR VAN FLUCYTOSINE (Martin, 1998) 
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1.6 SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

Saccharomyces cerevisiae behoort tot de gisten en is een ééncellig eukaryoot. Het is de 

meest bestudeerde gist en wordt veelvuldig in de voedingsindustrie gebruikt. De 

voortplanting gebeurt net zoals bij C. albicans via knopvorming. In tegenstelling tot C. 

albicans kan S. cerevisiae enkel blastocondia vormen (Figuur 1.12). Vegetatieve cellen van S. 

cerevisiae zijn haploïd en het genoom bestaat uit 17 chromosomen (Bodey, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reynolds et al. (2001) toonde aan dat S. cerevisiae als een biofilm kan groeien en als 

modelsysteem kan gebruikt worden bij het bestuderen van biofilms bij fungi. Tijdens het 

onderzoek in deze thesis wordt ook S. cerevisiae gebruikt. De reden hiervoor is dat deze gist 

zelden pathogeen is, het genoom ervan volledig gekend is en makkelijk genetisch kan 

gemanipuleerd worden. Daarnaast heeft S. cerevisiae veel overeenkomstige genen met C. 

albicans (Brock & Madigan, 1991; Reynolds et al., 2001).  

C. albicans en S. cerevisiae zijn verschillend in biofilmvorming. Met behulp van 

fluorescentiemicroscopie werd aangetoond dat C. albicans biofilms een groot aantal 

kolonies vormt die rijk zijn aan extracellulair materiaal, in tegenstelling tot S. cerevisiae die 

slechts kleine kolonies en weinig extracellulaire matrix vormt (Chandra et al., 2001). 

Wanneer S. cerevisiae groeit op een halfvast medium, vormt deze gist  ‘Matten’. Dit vereist 

de aanwezigheid van het glycoproteïne Flo11p aan het celoppervlak, dat betrokken is bij de 

adhesie van S. cerevisiae (Sarode et al., 2011). 

FIGUUR 1.12: SCANNING ELEKTRONENMICROSCOPISCH BEELD VAN 

KNOPVORMING BIJ S. CEREVISIAE (Brock & Madigan, 1991) 
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1.7 PEROXISOMEN 

1.7.1 Eigenschappen en functies 

Peroxisomen zijn dynamische celorganellen die door een enkelvoudig membraan 

afgesloten zijn van het cytosol. Ze spelen een rol in verschillende metabolische pathways. In 

gisten zijn peroxisomen voornamelijk betrokken bij het metabolisme van verschillende 

koolstofbronnen (voorbeelden: methanol, alkanen of vetzuren) en stikstofbronnen 

(voorbeelden: amines en D-aminozuren) (van der Klei et al., 1997) Daarnaast spelen ze ook 

een rol in de β-oxidatie van vetzuren en produceren ze verschillende enzymen zoals 

oxidasen en een katalase (Aksam et al., 2009). 

Peroxisomen kunnen zowel ROS genereren als afbreken. Zo worden onder andere 

superoxide radicalen en waterstofperoxide gevormd als bijproducten van de diverse 

metabolische reacties die in het peroxisoom plaatsgrijpen (Aksam et al., 2009). Deze ROS 

worden dan verwijderd door enzymen die in de peroxisomen worden gevormd. Hierbij zorgt 

elk van deze enzymen voor de afbraak van een een specifiek substraat. Een voorbeeld is 

katalase dat zorgt voor de afbraak van waterstofperoxide. Een verstoring van de balans 

tussen ROS-productie en -afbraak door de afwezigheid van peroxisomen of slecht 

functionerende peroxisomen resulteert in celdood (Aksam et al., 2009). 

De fysiologische condities waarin de cel zich bevindt, bepalen de morfologie en het 

aantal peroxisomen, en beïnvloeden welke metabole processen zich in het peroxisoom 

afspelen. Wanneer de metabole behoeften veranderen, wijzigen zowel het aantal enzymen 

als de metabolische functies van de peroxisomen. Daarom zijn peroxisomen zo veelzijdig en 

flexibel (Aitchison et al., 1992; Saraya et al., 2011). 

1.7.2 Biosynthese van peroxisomen 

Er zijn twee manieren waarop peroxisomen worden gevormd. Ze kunnen ontstaan vanuit 

reeds bestaande peroxisomen of ze kunnen gevormd worden vanuit het endoplasmatisch 

reticulum (ER). 

Bij de biogenese vanuit reeds bestaande peroxisomen is de Pex11p familie betrokken. Dit is 

een familie van proteïnen die instaat voor de controle van de proliferatie en de regulatie van 

de morfologie, het aantal en de grootte van de peroxisomen (Thoms et al., 2005). Indien 

deze pex11-eiwitten een verstoorde functie hebben, vermindert het aantal peroxisomen in 
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de gistcel. De resterende peroxisomen zijn sterk vergroot. Een overexpressie van de pex11-

genen induceert de peroxisomale elongatie en deling en zorgt voor een toename van het 

aantal peroxisomen (Saraya et al., 2010). Na de elongatie en samentrekking van het 

peroxisomale membraan, treedt een finale splitsing op vanuit reeds bestaande peroxisomen. 

Deze splitsing wordt bevorderd door dynamin-like/ dynamin-related proteïnen (DLPs/DRPs) 

met een GTPase activiteit. Maturatie van de nieuw gevormde peroxisomen treedt op door 

de import van membraan- en matrixproteïnen die in het cytosol werden gevormd op 

polyribosomen (Figuur 1.13) (Platta & Erdmann, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel de biogenese als de proliferatie van peroxisomen vereisen de betrokkenheid van 

peroxines die gecodeerd worden door pex-genen. Er bestaan drie groepen peroxines: 

eiwitten betrokken bij de vorming van het peroxisomale membraan, eiwitten betrokken bij 

de import van membraan- en matrix-eiwitten en eiwitten die instaan voor de regulatie van 

het aantal peroxisomen, de grootte en de verdeling ervan in de cel (Aksam et al., 2009; 

Saraya et al., 2010). 

1.7.3 Import van membraan- en matrixproteïnen 

Aangezien peroxisomen geen DNA (deoxyribonucleïnezuur) of ribosomen hebben, 

worden de peroxisomale proteïnen in het cytosol ter hoogte van vrije ribosomen gevormd 

(Aitchison et al., 1992). Hierbij worden ze voortdurend gecontroleerd om accumulatie van 

FIGUUR 1.13: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE PROLIFERATIE EN DELING VAN PEROXISOMEN.  

(1)ELONGATIE EN SAMENTREKKING (2)DELING (3) SCHEIDING (4) GROEI (5) MATURATIE  

(Platta & Erdman, 2007) 
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misvormde of inactieve proteïnen te vermijden (Aksam et al., 2009). Indien de proteïnen 

functioneel zijn, worden ze post-translationeel in het membraan geplaatst ofwel 

geïmporteerd in de matrix.  

Peroxisomale membraanproteïnen bevatten een mPTS (Membrane Peroxisomal 

Targeting Signal). Nadat dit signaal wordt herkend door de PEX19p-receptor, wordt het 

proteïne naar het peroxisomale membraan overgebracht. Ter hoogte van het membraan 

bindt de PEX19p-receptor met PEX3p en plaatst hierbij het proteïne in het membraan.  

De import van matrixproteïnen gebeurt in 4 stappen. Proteïnen die bestemd zijn voor 

de matrix van het peroxisoom bevatten een een PTS1 (Peroxisomal Targeting Signal 1) of een 

PTS2  (Peroxisomal Targeting Signal 2). Dit signaal wordt herkend door receptoren in het 

cytoplasma. De meeste peroxisomale matrixproteïnen hebben een PTS1 en worden 

geïmporteerd door PEX5p, proteïnen met een PTS2 worden geïmporteerd door PEX7p 

samen met de co-receptoren PEX18p en PEX21p. Nadien wordt het proteïne overgebracht 

naar het peroxisomale membraan. Ter hoogte van het membraan wordt het receptor-

proteïne complex gekoppeld aan een eiwitcomplex, bestaande uit pex13-, pex14- en pex17-

proteïnen. Na dissociatie van het receptor-proteïne complex wordt het peroxisomale eiwit 

getransloceerd doorheen het peroxisomale membraan. Uiteindelijk wordt de receptor 

opnieuw overgebracht naar het cytosol om andere proteïnen te importeren (Aksam et al., 

2009; Platta & Erdmann, 2007). 
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2. OBJECTIEVEN 

Candida albicans is een commensaal bij de mens. Wanneer de normale flora wordt 

verstoord (bijvoorbeeld door het gebruik van breedspectrumantibiotica) of wanneer het 

immuunsysteem verzwakt of onderdrukt is, kan C. albicans als opportunistisch pathogeen 

oppervlakkige of systemische infecties (candidiasis) veroorzaken. Deze infecties zijn vaak 

geassocieerd met biofilmvorming. Biofilms kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de 

gezondheid. Ze spelen een belangrijke rol in de pathogenese van verschillende infecties, 

vertonen vaak een toegenomen resistentie tegen geneesmiddelen en kunnen zorgen voor 

beschadiging van medische materialen zoals katheters en prothesen. Uit onderzoek is 

gebleken dat C. albicans biofilms in het algemeen resistenter zijn tegen antimycotica dan 

planktonische cellen. Daardoor zijn C. albicans biofilm infecties moeilijk te behandelen en is 

het soms nodig om medische materialen te verwijderen. Er werd al veel onderzoek verricht 

naar de mogelijke resistentiemechanismen van biofilms, maar ze zijn nog niet volledig 

opgehelderd. Toch is het duidelijk dat een complex geheel van factoren hierin een rol 

spelen. 

Deze masterproef levert een bijdrage tot het onderzoek naar resistentiemechanismen 

van gistbiofilms. Daarvoor wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van S. cerevisiae als 

modelorganisme omdat een uitgebreide deletiemutantenbank beschikbaar is. De S. 

cerevisiae BY4741 deletiemutanten die in dit onderzoek werden bestudeerd, waren deficiënt 

in genen betrokken bij de biogenese van peroxisomen en de β-oxidatie van lipiden in 

peroxisomen. Zowel de biofilmvorming als de gevoeligheid aan miconazol worden hierbij 

bepaald. Miconazol is een antimycoticum waarvoor werd aangetoond dat het via ROS-

productie een fungicide activiteit heeft. Voor de mutanten die significant minder of meer 

biofilmvorming vertonen in vergelijking met het wild type wordt een groeicurve opgesteld. 

Voor de mutanten die significant gevoeliger zijn aan miconazol ten opzichte van het wild 

type kan het intracellulaire ROS-gehalte bepaald worden. Daarnaast wordt op basis van de 

screening de expressie bepaald van genen die mogelijk betrokken zijn bij de resistentie van 

C. albicans biofilms. 
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3. MATERIALEN EN METHODEN 

3.1 MATERIALEN 

3.1.1 Groeimedia  

3.1.1.1 Sabouraud dextrose agar (SDA) 

SDA is een voedingsbodem die gebruikt wordt voor de groei van gisten en schimmels. Deze 

wordt bereid door 62 g SDA-poeder (LAB M Limited, Lancashire, Engeland) per liter MilliQ-

water op te lossen, op te koken en te autoclaveren. 

3.1.1.2 Yeast extract peptone dextrose (YPD) 

Samenstelling: 

10 g bactogistextract (BD, Sparks, VS) 

20 g bactopepton (BD, Sparks, VS) 

20 g glucose (Across organics, New Jersey, VS) 

50 mg adenine (Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Duitsland) 

Deze ingrediënten worden opgelost per liter MilliQ-water en vervolgens geautoclaveerd. 

3.1.2 Oplossingen 

3.1.2.1 MilliQ-water 

MilliQ-water is gedemineraliseerd en gedeïoniseerd water (MilliQ Reference-toestel, 

Millipore, Brussel). 

3.1.2.2 Fysiologisch water (FW) 

Fysiologisch water wordt bereid door 9 g NaCl (Carl Roth, Karlsruhe, Duitsland) per liter 

MilliQ-water op te lossen en te autoclaveren. 

3.1.2.3 DEPC-water 

DEPC-water (diethylpyrocarbonaat) (Invitrogen, Carlsbad, VS) is DNase-, RNase- en 

pyrogeen-vrij water. 
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3.1.2.4 Miconazol-suspensie 

Miconazol-nitraat (Certa, Waregem) wordt gesuspendeerd in PBS-buffer met 2% 

DMSO (dimethylsulfoxide). De concentratie van deze suspensie bedraagt 1 mg/mL.  

3.1.2.5 PBS-buffer (Phosphate Buffered Saline) 

Samenstelling: 

0,14M NaCl (Carl Roth, Karlsruhe, Duitsland) 

0,003M KCl (Merck, Darmstadt, Duitsland) 

0,003M Na2HPO4.12H2O (Janssen Chimica, Beerse) 

0,0015M KH2PO4 (VWR, Leuven) 

Deze buffer wordt bereid door de ingrediënten op te lossen in 1 liter MilliQ-water, op pH 7 

te brengen en vervolgens te autoclaveren. 

3.1.2.6 CellTiter-Blue (CTB) 

Een CTB-stockoplossing wordt gebruikt voor de kwantificatie van metabool actieve 

cellen. Deze wordt bereid door CTB-reagens (Promega Corporation, Madison, VS) 1 op 6 te 

verdunnen in FW. CellTiter-Blue bevat het niet-fluorescente resazurine dat door metabool 

actieve cellen wordt gereduceerd tot het fluorescente resorufine. Hoe meer metabool 

actieve cellen aanwezig zijn, hoe hoger het fluorescentiesignaal (Figuur 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 3.1: BIJ DE CTB-KLEURING WORDT RESAZURINE GEREDUCEERD TOT DE FLUORESCENTE 

STOF RESORUFINE DOOR METABOOL ACTIEVE CELLEN. HET GEMETEN FLUORESCENTIESIGNAAL IS 

EEN MAAT VOOR HET AANTAL LEVENDE CELLEN (CellTiter-Blue Technical Bulletin, 2009). 

 



20 

3.1.2.7 DCFHDA-suspensie 

DCFHDA (2’,7’-dichlorodihydrofluoresceïne–diacetaat) wordt gebruikt om de hoeveelheid 

ROS in cellen te kwantificeren. Na toevoeging van DCFHDA wordt dit over het celmembraan 

getransporteerd en vervolgens gedeacyleerd door esterasen. Op die manier wordt het niet-

fluorescente 2’,7’-dichlorodihydrofluoresceïne (DCFH) gevormd. In de aanwezigheid van ROS 

wordt DCFH geoxideerd tot het fluorescente DCF (2’,7’-dichlorofluoresceïne) (Gomes et al., 

2005). Er wordt een concentratie van 10 µM gebruikt tijdens de experimenten (Invitrogen, 

Eugene, Oregon, VS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Kiemen 

Tijdens het experiment worden de S. cerevisiae BY4741 stam en hiervan afgeleide 

deletiemutanten gebruikt. Deze deletiemutantenbank bestaat uit ongeveer 5000 haploïde 

mutanten waarvan telkens 1 gen, coderend voor niet-essentiële eiwitten, is uitgeschakeld. 

Daarnaast wordt ook C. albicans SC5314 gebruikt. 

3.2 METHODEN 

3.2.1 Bepaling van biofilmvorming en miconazolgevoeligheid van S.cerevisiae BY4741 in 

96-well microtiterplaat 

3.2.1.1 Voorbereiding 

Er worden reinculturen op een SDA-voedingsbodem gemaakt van het wild type en de 

mutanten. Deze worden 48 uur bij 37°C geïncubeerd. Nadien worden celsuspensies 

aangemaakt door een aantal kolonies over te brengen in YPD-medium. De optische densiteit 

van de celsuspensies wordt tussen 0,45 en 0,50 gebracht bij een golflengte van 600 nm. 

FIGUUR 3.2: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE OMZETTING VAN DCFHDA NAAR DCF 

(Gomes et al., 2005) 
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3.2.1.2 Adhesiefase 

De U-vormige kuipjes van een 96-well microtiterplaat worden gevuld met 100 µL 

celsuspensie. De eerste rij wordt enkel gevuld met YPD medium (blanco). De volgende rij 

wordt gevuld met de celsuspensie van het wild type. De overige kuipjes worden dan gevuld 

met de celsuspensies van de te onderzoeken mutanten (Figuur 3.2). Deze microtiterplaat 

wordt vervolgens gedurende 1 uur bij 37°C geïncubeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3 Groeifase 

Na 1 uur incubatie wordt het supernatans uit de kuipjes van de microtiterplaat 

verwijderd en worden de biofilms gewassen met 100 µL fysiologisch water. Op die manier 

worden niet-geadheerde cellen verwijderd. Vervolgens wordt het fysiologisch water 

verwijderd en wordt 100 µL vers YPD-medium aan elk kuipje toegevoegd (Figuur 3.3) De 

microtiterplaat wordt gedurende 24 uur bij 37°C geïncubeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 3.2: SCHEMA VAN EEN 96-WELL MICROTITERPLAAT TIJDENS DE ADHESIEFASE 

FIGUUR 3.3: S. CEREVISIAE BIOFILMS GEVORMD NA 24U INCUBATIE 



22 

3.2.1.4 Miconazol-behandeling 

Na 24 uur incubatie wordt het supernatans uit de kuipjes van de microtiterplaat 

verwijderd en worden de biofilms gewassen met 100 µL fysiologisch water. Vervolgens 

wordt het fysiologisch water verwijderd. Aan de helft van de kuipjes, die dienen als controle, 

wordt 100 µL PBS-buffer met 2% DMSO toegevoegd. De andere helft van de kuipjes wordt 

gevuld met 100 µL miconazol-suspensie (1 mg/mL) in PBS-buffer met 2% DMSO (Figuur 3.4). 

De microtiterplaat wordt gedurende 24 uur bij 37°C geïncubeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5 CTB-kleuring 

Voor de bepaling van de leefbaarheid van de biofilms wordt een CTB-kleuring 

uitgevoerd. Hierbij wordt het supernatans uit de kuipjes verwijderd en wordt 120 µL 

verdunde CTB-oplossing toegevoegd. Deze microtiterplaat wordt gedurende 2 uur bij 37°C in 

het donker geïncubeerd. Na incubatie kan de fluorescentie worden gemeten met de Wallac 

Envision 2104 Multilabel Reader (excitatie: 535 nm; emissie:590 nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 3.4: SCHEMA VAN EEN MICROTITERPLAAT VOOR DE 

BEHANDELING VAN BIOFILMS MET MICONAZOL 

 

FIGUUR 3.5: S. CEREVISIAE BIOFILMS BEHANDELD MET CTB NA 2 UUR INCUBATIE 
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3.2.1.6 Verwerking resultaten 

 Biofilmvorming 

De gemiddelde fluorescentiewaarden van het onbehandelde wild type en de onbehandelde 

mutanten worden gecorrigeerd voor het fluorescentiesignaal van de blanco.  

 

Om na te gaan of een mutant minder of meer biofilmvorming vertoont ten opzichte van het 

wild type, wordt de volgende verhouding bepaald:  

 

Fluorescentiesignaal mutant onbehandeld 

Fluorescentiesignaal wild type onbehandeld 

 

Indien verhouding <1: mutant vertoont minder biofilmvorming dan het wild type 

 verhouding >1: mutant vertoont meer biofilmvorming dan het wild type 

 

 Gevoeligheid aan miconazol 

 

Naast biofilmvorming wordt ook nagegaan of de mutanten minder of meer gevoelig zijn aan 

miconazol in vergelijking met het wild type. Daarvoor wordt de volgende verhouding 

bepaald:  

 

Fluorescentiesignaal (behandelde mutant/onbehandelde mutant) 

Fluorescentiesignaal (behandeld wild type/ onbehandeld wild type) 

 

Indien verhouding <1: mutant is gevoeliger aan miconazol dan het wild type 

 verhouding >1: mutant is resistenter tegen miconazol dan het wild type 

3.2.2 Bepaling van de groeisnelheid 

De kuipjes van een 24-well microtiterplaat worden met 1 mL YPD-medium gevuld. 

Vertrekkende van een reincultuur op SDA wordt een celsuspensie aangemaakt door een 

aantal kolonies over te brengen in YPD-medium. De optische densiteit van de celsuspensies 

wordt tussen 0,45 en 0,50 gebracht bij een golflengte van 600 nm. Van elke celsuspensie 
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wordt 10 µL aan de kuipjes van de microtiterplaat toegevoegd. De absorptie bij 590 nm 

wordt overnacht elke 30 minuten gemeten met behulp van de Wallac Envision 2104 

Multilabel Reader. 

3.2.2.1 Verwerking resultaten 

De verdubbelingstijd wordt bepaald aan de hand van de logaritmische fase. Tijdens 

deze periode is er maximale groei en is de absorptie rechtevenredig met het aantal levende 

cellen op dat ogenblik. De snelheid waarmee de cellen zich vermenigvuldigen is afhankelijk 

van de verdubbelingstijd die bepaald wordt aan de hand van de volgende formule:  

 
t . 0,301 

g= 
      log Nt - log N0 

 

Met  g= verdubbelingstijd (in minuten) 

 t= verschil in tijd (in minuten) 

 0,301= groeisnelheidsconstante (per minuut) 

 Nt= absorptie op tijdstip ‘t’ 

 N0= absorptie op tijdstip ‘0’ 

 

3.2.3 ROS-bepaling bij S.cerevisiae BY4741 in 96-well microtiterplaat 

Biofilms worden gevormd en behandeld zoals beschreven in 3.2.1.1, 3.2.1.2 en 3.2.1.3. 

3.2.3.1 Voorbehandeling met DCFHDA 

Na 24 uur incubatie wordt het supernatans uit de kuipjes van de microtiterplaat 

verwijderd en worden de biofilms gewassen met 100 µL fysiologisch water. Vervolgens 

wordt het fysiologisch water verwijderd en wordt 100 µL DCFHDA (concentratie: 10 µM) 

toegevoegd. De microtiterplaat wordt gedurende 1 uur geïncubeerd bij 37°C.  

3.2.3.2 Miconazolbehandeling 

Na 1 uur incubatie wordt het supernatans uit de kuipjes van de microtiterplaat 

verwijderd en worden de biofilms gewassen met 100 µL fysiologisch water. Aan de helft van 

de kuipjes, die dienen als controle, wordt 100 µL PBS-buffer met 2% DMSO toegevoegd. De 

andere helft van de kuipjes wordt gevuld met 100 µL miconazol-suspensie (1 mg/mL) in PBS-
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buffer met 2% DMSO. De inductie van ROS wordt gemeten op bepaalde tijdstippen 

gedurende drie uur met behulp van de Wallac Envision 2104 Multilabel Reader (extinctie: 

485 nm; emissie: 535 nm). 

3.2.4 RNA-extractie 

De RNA-extractie wordt uitgevoerd volgens het protocol van de RiboPure-Yeast kit 

(Ambion, Austin, VS). Hierbij worden de C. albicans biofilmcellen eerst onderworpen aan een 

mechanische en chemische lyse. Voor de mechanische lyse worden Zirconia beads (Ambion) 

gebruikt en de chemische lyse gebeurt door toevoeging van een SDS-oplossing 

(natriumdodecylsulfaat). Door de combinatie van beide worden de gistcellen opengebroken 

en komt het RNA (ribonucleïnezuur) vrij. Nadien wordt een vloeistof-vloeistof extractie 

uitgevoerd door aan de waterige fase een organische fase (fenol-chloroform) toe te voegen. 

In de waterige fase is het RNA aanwezig. De organische fase bestaat uit proteïnen, 

polysacchariden en resten van de opengebroken gistcellen. Na verdunning van de waterige 

fase gebeurt de opzuivering met behulp van een glasvezel-filter die het RNA vasthoudt. Met 

behulp van de elutievloeistof kan het RNA van de kolom losgemaakt worden. Het nog 

aanwezige DNA wordt verwijderd met behulp van DNAse. Op die manier wordt zuiver RNA 

bekomen.  

3.2.5 Reverse transcriptase(RT)-reactie 

Het zuiver RNA, bekomen na de RNA-extractie, wordt omgezet naar cDNA 

(complementair DNA) met behulp van de reverse transcriptase-reactie. Hiertoe wordt het 

protocol van de iScript cDNA Synthesis kit (Invitrogen, Carlsbad, VS) gevolgd. Aan het zuivere 

RNA wordt een mengsel van oligo(dT) en hexamere primers toegevoegd samen met het 

reverse transcriptase enzym. Deze reactie verloopt in 3 stappen: in de eerste fase wordt het 

reverse transcriptase geactiveerd (5 minuten bij 25°C), tijdens de tweede fase wordt het 

DNA geamplificeerd (30 minuten bij 42°C). In de laatste stap worden het RNA en het cDNA 

gescheiden (5 minuten bij 85°C). 

3.2.6 qPCR 

De qPCR (“Quantitative Polymerase Chain Reaction”) wordt uitgevoerd om de 

expressie van specifieke genen in zowel onbehandelde als behandelde C. albicans SC5314 
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biofilms te vergelijken. Tijdens deze reactie wordt cDNA van de te onderzoeken genen 

geampliceerd en gekwantificeerd.  

3.2.6.1 Primers 

Voordat de qPCR kan uitgevoerd worden, moeten eerst primers ontwikkeld worden 

voor de te amplificeren genen (www.candidagenome.org). Deze primers moeten aan een 

aantal voorwaarden voldoen (http://ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/): 

-Smelttemperatuur primers: tussen 58 en 60°C 

-Verschil in smelttemperatuur tussen de forward en reverse primer: maximaal 2°C 

-Adenines en thymines worden het best vermeden aan het 3’-uiteinde en de laatste vijf 

nucleotiden aan het 3’-uiteinde moeten vooral guanines en cytosines zijn. 

 

Nadien worden de primers “geblast” om na te gaan of ze selectief zijn voor het te 

onderzoeken gen (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Daarnaast mogen ze ook geen 

secundaire structuren en dimeren vormen (www.sigmaaldrich.com). Tabel 3.1 toont de 

forward en reverse primers die voor elk van de onderzochte genen werd bekomen en die 

voldoen aan de voorwaarden. 

 

 

PRIMERS 

Gen Forward primer Reverse primer Concentratie 

PEX2 GTGTGCATTTCCACGCGGTTC TTACCACAACGAAGGCAGGGC 300 nM 

PEX4 TTGTTAGACCAACCCGAGCCAGAC TTTGCTGCATCGATGTTCAACGGC 300 nM 

PEX6 TCCGTGGCACCGAAAAGAGG TCCATAACACCCCCGGAATCACC 300 nM 

PEX8 AGCTTGGGTCCTCAAGGTAGAGC ATTTGGGGTGCCCAGCAAGG 300 nM 

PEX28 AGTTCCAGACGCAGTGGCCG GCCGTCGCCATTATCGTCAGC 300 nM 

PEX30 ACCCAATGCTGCCGATGATGC ACCCATCTCCAAGTAGCGCCC 300 nM 

VPS1 ACCCATCATACAGAGCCAAAGCCC AGGAGATTCGGCCATTTCTGGTCC 100 nM 

FIS1 AACCAGAAAACCAACAGGCCAGAGG CTGCAAGAGCGCCACCAGC 300 nM 

RPP2B TGCTTACTTATTGTTAGTTCAAGGTGGTA CAACACCAACGGATTCCAATAAA 300 nM 

LSC2 CGTCAACATCTTTGGTGGTATTGT TTGGTGGCAGCAATTAAACCT 300 nM 

RIP TGTCACGGTTCCCATTATGATATTT TGGAATTTCCAAGTTCAATGGA 300 nM 

PMA1 TTGCTTATGATAATGCTCCATACGA TACCCCACAATCTTGGCAAGT 300 nM 

TABEL 3.1: FORWARD EN REVERSE PRIMER VOOR ELK ONDERZOCHT GEN 

http://www.candidagenome.org/
http://ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
http://www.sigmaaldrich.com/
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Voordat de qPCR wordt uitgevoerd, worden de specificiteit en efficiëntie van de primers 

gecontroleerd. Hiervoor wordt de Cq (“Cycle of Quantification”) in functie van de 

concentratie van de primer uitgezet en wordt een smeltcurve opgesteld. 

3.2.6.2 Uitvoering qPCR 

Voor de uitvoering van de qPCR wordt de SsoAdvanced SYBR Green Supermix-kit (Bio-

Rad, Nazareth Eke) gebruikt. Aan elk kuipje van een 96-well microtiterplaat (96-Well Hard 

Shell PCR-plates, Bio-Rad) wordt een reactiemengsel met een volume van 20 µL toegevoegd. 

Dit mengsel bestaat uit:  

 4 µL DEPC-water (diëthylpyrocarbonaat water) 

 10 µL Supermix (reactiebuffer, hot-start Sso7d-fusie polymerase, SYBR Green I, 

dNTPs, MgCl2, stabilisatoren) 

 2 µL forward primer (Sigma-Aldrich) 

 2 µL reverse primer (Sigma-Aldrich) 

 2 µL cDNA-staal 

 

De microtiterplaat wordt gevuld zoals voorgesteld in figuur 3.6. Hierbij worden er drie 

genen per plaat getest. Er worden ook twee blanco’s (2 µL DEPC-water in plaats van 2 µL 

cDNA-staal) per gen en een inter-run calibratie per plaat meegenomen. Nadien wordt de 

plaat in het qPCR-toestel (CFX96-Real Time system, Bio-Rad, Nazareth Eke) geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 3.6: VOORSTELLING VAN EEN 96-MICROTITERPLAAT BIJ EEN qPCR-REACTIE. C: cDNA 

VAN ONBEHANDELDE C. ALBICANS BIOFILMS; M: cDNA VAN MET MICONAZOL BEHANDELDE 

C. ALBICANS BIOFILMS ; BL: BLANCO; IRC: INTER-RUN CALIBRATIE 



28 

De qPCR verloopt in verschillende stappen. Eerst wordt het hot-start SsCo7d-fusie 

polymerase geactiveerd gedurende vijf minuten bij 95°C. Nadien wordt tijdens elke cyclus 

het reactiemengsel gedurende één minuut verwarmd tot 60°C en vervolgens naar 95°C 

gebracht gedurende 15 seconden om het dubbelstrengig DNA te scheiden. Op deze manier 

worden er 40 cycli doorlopen. Tijdens elke cyclus neemt de hoeveelheid DNA exponentieel 

toe. De kleurstof SYBR Green wordt gebruikt voor de detectie. Het bindt aan het 

dubbelstrengig DNA en wordt hierdoor fluorescent. Dit fluorescentiesignaal, gemeten bij 520 

nm, is na een aantal cycli hoger dan het achtergrondsignaal. De cyclus waarin het 

fluorescentiesignaal significant hoger wordt dan het achtergrondsignaal, wordt de “Cq” 

genoemd. Dit punt wordt sneller bereikt naarmate er een hogere expressie is van het gen in 

het cDNA-staal (qPCR Guide Eurogentec). 

Om te corrigeren in de totale hoeveelheid cDNA tussen de verschillende stalen worden 

referentiegenen gebruikt die een stabiele expressie vertonen, ongeacht de condities. Er 

werden vier referentiegenen (RIP, LSC2, RPP2B en PMA1) getest. LSC2 en RPP2B vertoonden 

de stabielste expressie en worden gebruikt voor de correctie.  

3.2.6.3 Verwerking resultaten 

Voor elk gen werden zes expressiewaarden bekomen voor zowel de onbehandelde als de 

behandelde C. albicans biofilms. Van deze expressiewaarden werd het gemiddelde berekend 

en werd de volgende verhouding bepaald: 

Gemiddelde behandelde C. albicans biofilms 

Gemiddelde onbehandelde C. albicans biofilms 

 

3.2.7 Statistiek 

Om na te gaan of de bekomen resultaten statistisch significant zijn, wordt de p-waarde 

bepaald. Hiertoe wordt de niet-parametrische Mann-Whitney U-test uitgevoerd, waarbij de 

resultaten getoetst worden op het 5% significantieniveau. 
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4. RESULTATEN 

4.1  SCREENING VAN S. CEREVISIAE BY4741 DELETIEMUTANTENBANK 

4.1.1 Algemeen 

Tijdens het onderzoek werden er 63 mutanten onderzocht op biofilmvorming en de 

gevoeligheid aan miconazol. De meeste mutanten die werden bestudeerd zijn deficiënt in 

genen die betrokken zijn bij de biogenese van peroxisomen of bij de β-oxidatie van lipiden in 

peroxisomen in C. albicans (Bijlage I). Voor de biofilmvorming waren er 17 mutanten die 

significant verschillend waren in vergelijking met het wild type (p<0,05). Hiervan vertoonden 

14 mutanten minder biofilmvorming en waren er drie mutanten die meer biofilm vormden 

dan het wild type. Voor de gevoeligheid aan miconazol waren 11 mutanten significant 

verschillend in vergelijking met het wild type (p<0,05). Tien mutanten waren gevoeliger aan 

miconazol, slechts één mutant was resistenter tegen miconazol dan het wild type (Figuur 

4.1).  

 

 

 

 

FIGUUR 4.1: OVERZICHT VAN DE FENOTYPES VAN DE 63 GETESTE MUTANTEN IN S. CEREVISIAE BY4741 

BIOFILMVORMING MICONAZOLGEVOELIGHEID 
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4.1.2 Bepaling van de groeisnelheid 

Voor mutanten die minder of meer biofilmvorming vertoonden in vergelijking met het 

wild type (p<0,05) werd een groeicurve opgesteld (Figuur 4.2). Op die manier kon nagegaan 

worden of een verschil in groeisnelheid een rol speelt. Aan de hand van het logaritmische 

gedeelte van de groeicurve werd de verdubbelingstijd bepaald (Tabel 4.1). Geen enkele van 

deze mutanten bleek een significant verschillende groeisnelheid te hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEICURVE 

Gen Verdubbelingstijd  
(minuten) 

SEM 
 

WT 144,5 6,8 

PEX18 150,2 2 

PEX10 206,1 14,2 

PEX3 201,2 7,7 

PEX13 238 48,4 

PEX6 181,5 19,3 

PEX2 213,1 16,4 

PEX15 149,7 10,7 

PEX8 232,8 21,9 

GTO1 161,4 10 

VPS1 157,2 3,9 

PEX12 172,1 12,3 

PEX5 177,8 19,5 

PEX1 237,9 28,9 

PEX14 195,4 6,2 

FAA4 148,8 9 

SNF1 160,8 7,1 

PEX28 135,7 1,6 
 

Significant  
niet verschillend 

TABEL 4.1: VERDUBBELINGSTIJD VAN HET WILD TYPE EN DE GETESTE MUTANTEN 
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Voor de deletiemutanten PEX18 en VPS1 begint de logaritmische fase vroeger dan die van 

het wild type. Bij de andere mutanten duurt het langer voordat deze fase wordt bereikt. 

Voor mutanten PEX18 en FAA4 wordt de maximale absorptiewaarde op ongeveer hetzelfde 

tijdstip bereikt als het wild type, maar de celdensiteit op het einde van de logaritmische fase 

is hoger dan voor het wild type. Ook mutanten PEX28, VPS1 en GTO1 hebben een hogere 

maximale celdensiteit, maar dit punt wordt later bereikt in vergelijking met het wild type. 

Voor de andere mutanten wordt hun maximale absorptie op een later tijdstip bereikt in 

vergelijking met het wild type, maar deze waarde ligt wel lager in vergelijking hiermee. 

FIGUUR 4.2: GROEICURVEN VAN HET WILD TYPE EN DE GETESTE MUTANTEN 
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4.1.3 ROS-bepaling bij S. cerevisiae BY4741 biofilms  

Voor de tien mutanten die gevoeliger waren aan miconazol in vergelijking met het wild 

type (p<0,05) werd de hoeveelheid intracellulair ROS, geïnduceerd door miconazol, bepaald. 

Figuur 4.2 geeft het relatieve fluorescentiesignaal ten opzichte van het wild type weer na 

drie uur incubatie met miconazol. Hierbij wordt het fluorescentiesignaal van het wild type als 

100% beschouwd. De mutanten PEX2, PEX4, PEX8, PEX30 en FIS1 vertonen een significant 

hogere inductie van ROS in vergelijking met het wild type. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 KWANTIFICATIE VAN DE GENEXPRESSIE IN C. ALBICANS 

In dit onderzoek werd de expressie van acht genen in onbehandelde C. albicans biofilms en 

C. albicans biofilms behandeld met miconazol vergeleken. Deze acht genen zijn betrokken bij 

de biogenese van peroxisomen en bij de regulatie van het aantal, de grootte en de 

distributie van peroxisomen in de cel. Figuur 4.4 geeft de relatieve genexpressie van de 

geteste genen weer. De bekomen waarden zijn expressiewaarden van behandelde ten 

opzichte van onbehandelde C. albicans biofilms.  

 

FIGUUR 4.3: RELATIEF FLUORESCENTIESIGNAAL VAN DE GETESTE MUTANTEN TEN OPZICHTE 

VAN HET WILD TYPE (100%) NA DRIE UUR INCUBATIE MET MICONAZOL. DE MUTANTEN DIE 

AANGEDUID ZIJN MET EEN STERRETJE VERTONEN EEN SIGNIFICANT HOGERE ROS-INDUCTIE 

(p<0,05) IN VERGELIJKING MET HET WILD TYPE. 

. 
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Voor de genen PEX2 en PEX30 werd geen significant verschil gevonden in genexpressie 

tussen behandelde en onbehandelde C. albicans biofilms. Dit is in tegenstelling tot de genen 

PEX4, PEX6, PEX8, PEX28, FIS1 en VPS1, die een overexpressie vertonen in behandelde C. 

albicans biofilms. Met uitzondering van het gen VPS1 is de expressie van deze genen wel 

significant verschillend (p<0,05) tussen de behandelde en onbehandelde C. albicans biofilms. 

FIGUUR 4.4: DE GENEXPRESSIE IN BEHANDELDE C. ALBICANS BIOFILMS TEN OPZICHTE VAN DE 

GENEXPRESSIE IN ONBEHANDELDE C. ALBICANS BIOFILMS. DE GENEN DIE AANGEDUID ZIJN MET EEN 

STERRETJE VERTONEN EEN SIGNIFICANT HOGERE EXPRESSIE (p<0,05).  

 



34 

5. DISCUSSIE 

In dit onderzoek werd een bijdrage geleverd tot de studie van de moleculaire 

resistentiemechanismen van C. albicans biofilms tegen miconazol. Hiervoor werden 63 

deletiemutanten van het modelorganisme S. cerevisiae, deficiënt in genen die betrokken zijn 

bij de biogenese van peroxisomen en de β-oxidatie van lipiden in peroxisomen, onderzocht.  

Er werd reeds eerder onderzoek verricht naar het effect van miconazol op de 

morfologie van planktonische C. albicans cellen met behulp van een elektronenmicroscoop. 

Door de blootstelling van planktonische C. albicans cellen aan verschillende 

miconazolconcentraties werden onder andere veranderingen in peroxisomen waargenomen. 

Bij een concentratie van 10-6 M nam het aantal peroxisomen in de cel toe. Daarnaast werd 

een verhoogde katalase-activiteit waargenomen in de peroxisomen bij een fungistatische 

concentratie (10-8 en 10-7 M) terwijl dit enzym bij een fungicide concentratie (10-5 M) 

helemaal niet meer aanwezig was (de Nollin et al., 1977). Hoewel er in de literatuur weinig 

of niets beschreven staat over het effect van miconazol op C. albicans biofilms, kan het toch 

interessant zijn om dit te bepalen. Op die manier kan nagegaan worden of peroxisomen in C. 

albicans biofilms dezelfde wijzigingen ondergaan als in planktonische C. albicans cellen en of 

genen, betrokken bij de opbouw van peroxisomen, een rol spelen in de miconazol-

resistentie van C. albicans biofilms. 

Er bleken 14 mutanten in S. cerevisiae significant minder biofilm te vormen. Drie 

mutanten vertoonden significant meer biofilmvorming in vergelijking met het wild type. De 

meeste mutanten vertoonden geen signficant verschil in biofilmvorming in vergelijking met 

het wild type. De mutanten PEX1, PEX2, PEX3, PEX10, PEX12 en PEX13 vertoonden de minste 

biofilmvorming. Daarnaast werd er bij de twee mutanten PEX18 en GTO1 het meeste 

biofilmvorming waargenomen. Om na te gaan of biofilmvorming door deze mutanten 

beïnvloed werd door een verschil in groeisnelheid in vergelijking met het wild type, werd 

een groeicurve opgesteld en werd de verdubbelingstijd bepaald. Aangezien geen enkele van 

de geteste deletiemutanten een significant verschillende verdubbelingstijd vertoonde in 

vergelijking met het wild type, is de groeisnelheid geen bepalende factor voor het feit dat 

deze mutanten een verschil in biofilmvorming vertoonden. Deze genen beïnvloeden dus 

wellicht de biofilmvorming. 
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Wat de gevoeligheid aan miconazol betreft, waren tien mutanten (PEX2, PEX4, PEX6, 

PEX8, PEX28, PEX30, FIS1, GTO1, PIP2 en VPS1) gevoeliger en slechts één mutant (PEX10) 

resistenter in vergelijking met het wild type. Het overgrote deel van de mutanten bleek niet 

significant verschillend in vergelijking met het wild type. Aangezien miconazol een 

verhoogde accumulatie van ROS induceert, werd het ROS-gehalte bepaald bij de S. cerevisiae 

BY4741 deletiemutanten die gevoeliger waren aan miconazol. Voor vijf mutanten (PEX2, 

PEX4, PEX8, PEX30 en FIS1) werd een significant hoger ROS-gehalte waargenomen in 

vergelijking met het wild type. Voor acht van de tien genen, voornamelijk PEX-genen, werd 

verder onderzoek verricht in C. albicans. De expressie van deze genen werd gekwantificeerd 

in onbehandelde en behandelde C. albicans SC5314 biofilms. Op die manier kon nagegaan 

worden of deze genen een rol spelen in de resistentie van C. albicans biofilms tegen 

miconazol.  

Het gen VPS1 codeert voor een Dynamin-like proteïne met een GTPase-activiteit. In S. 

cerevisiae is dit gen onder andere betrokken bij de organisatie van het actine cytoskelet en 

de controle van het aantal en de grootte van peroxisomen (www.yeastgenome.org). Deze 

mutant was significant gevoeliger aan miconazol dan het wild type, maar dit was niet te 

wijten aan een verhoogde ROS-inductie ten opzichte van het wild type. Uit onderzoek van 

Marchais et al. (2005) is gebleken dat C. albicans VPS1 waarschijnlijk betrokken is bij de 

adhesie en de maturatie tijdens biofilmvorming (Marchais et al., 2005). Daarnaast is het ook 

betrokken bij de deling van peroxisomen (www.candidagenome.org) Bij het bestuderen van 

de VPS1-expressie in C. albicans werd geen significant verschil in expressie waargenomen 

tussen behandelde en onbehandelde C. albicans biofilms. Het is mogelijk dat de 

genexpressie in de sessiele cellen reeds gewijzigd is ten opzichte van de planktonische 

cellen, waardoor dit gen geen bijkomende rol meer speelt in de resistentie van de C. albicans 

biofilmcellen tegen miconazol. 

Het Fis1 proteïne, gecodeerd door het gen FIS1, is een type II integraal 

membraanproteïne dat onder andere betrokken is bij de regulatie van het aantal 

peroxisomen in S. cerevisiae (www.yeastgenome.org). De mutant die deficiënt was in dit gen 

bleek significant veel gevoeliger aan miconazol dan het wild type en leverde een significant 

hoger gehalte aan ROS op na behandeling met miconazol in vergelijking met het wild type. In 

gisten wordt een mutatie in het WH2-gen meestal secundair aan de deletie van het FIS1-gen 

http://www.yeast/
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waargenomen. Aangezien het WHI2-gen codeert voor een proteïne dat de gistcel beschermt 

tegen verschillende stressfactoren (Kaida et al., 2002; Cheng et al., 2008) kan dat de 

verhoogde gevoeligheid aan miconazol en de verhoogde ROS-inductie verklaren. Bij de 

studie van de genexpressie in C. albicans werd een significante overexpressie in met 

miconazol behandelde C. albicans biofilms waargenomen ten opzichte van onbehandelde C. 

albicans biofilms. Het is dus mogelijk dat Fis1p ook betrokken is bij de resistentie van C. 

albicans biofilms tegen miconazol.  

De mutant die deficiënt was in GTO1, een gen dat codeert voor een ω-glutathion 

transferase (GST), was significant gevoeliger aan miconazol maar vertoonde geen significant 

verschil in ROS-inductie in vergelijking met het wild type. In S. cerevisiae zijn drie klassen ω-

glutathion transferasen aanwezig, waaronder Gto1p dat in peroxisomen is gelokaliseerd 

(Baretto et al., 2006; Garcera et al., 2006). Dit enzym katalyseert bepaalde stappen van 

redoxreacties waarbij verbindingen met een thiolgroep zijn betrokken. Glutathion treedt op 

als reductans. Deze enzymen worden geïnduceerd onder oxidatieve stress en bieden samen 

met glutathion bescherming tegen oxidanten zoals ROS. Dit betekent ook dat glutathion in 

de peroxisomen moet aanwezig zijn als substraat van dit enzym (Baretto et al., 2006). De 

verhoogde gevoeligheid aan miconazol kan eventueel verklaard worden door het feit dat 

zonder ω-glutathion transferase, glutathion als antioxidant in zijn functie wordt gestoord en 

zo geen bescherming kan bieden tegen oxidanten. Aangezien dit gen in C. albicans niet 

betrokken is bij de peroxisoombiogenese, werd de genexpressie ervan niet verder 

onderzocht in C. albicans tijdens dit onderzoek. 

Het gen PIP2 (fosfatidylinositol-4,5-bifosfaat) codeert voor een proteïne dat onder 

andere betrokken is bij de proliferatie van peroxisomen en daarnaast genen activeert die 

coderen voor proteïnen die een rol spelen in de β-oxidatie van lipiden in peroxisomen 

(www.yeastgenome.org). Bij deletiemutanten van PIP2 gebeurt de proliferatie van 

peroxisomen niet correct waardoor een abnormale morfologie wordt bekomen en het 

aantal peroxisomen vermindert. Dit proteïne speelt dus een een belangrijke rol in de 

peroxisoomproliferatie (Rottensteiner et al., 1996). Deze mutant bleek significant gevoeliger 

aan miconazol, maar dit was niet te wijten aan een verhoogd intracellulair ROS-gehalte. 

Aangezien er geen ortholoog van PIP2 aanwezig is in C. albicans werd dit gen niet verder 

bestudeerd in C. albicans. 
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Daarnaast werden ook deletiemutanten onderzocht die deficiënt waren in genen 

(PEX28 en PEX30) die betrokken zijn bij de controle van het aantal peroxisomen en de 

grootte ervan in S. cerevisiae. Het gen PEX28 codeert ook voor een proteïne dat betrokken is 

bij de scheiding van peroxisomen (www.yeastgenome.org). Beide mutanten bleken 

significant gevoeliger aan miconazol in vergelijking met het wild type, maar er werd zowel 

een verschil in ROS-inductie in S. cerevisiae als in expressie in C. albicans waargenomen. 

Mutant PEX28 vertoonde geen significant verschil in de intracellulaire hoeveelheid ROS in S. 

cerevisiae in vergelijking met het wild type, maar PEX28 kwam wel tot overexpressie in C. 

albicans. Mogelijk is er een ander fenomeen dat deze gevoeligheid kan verklaren. De PEX30-

mutant vertoonde een significant hoger ROS-gehalte in vergelijking met het wild type, maar 

geen significant verschil in expressie van PEX30 tussen onbehandelde en behandelde C. 

albicans biofilms. Aangezien het expressieproduct van dit gen niet noodzakelijk is voor de 

opbouw van het peroxisoom en de overerving ervan, speelt dit gen waarschijnlijk een 

minder belangrijke rol in de miconazol-resistentie van C. albicans (Vizeacoumar et al., 2004).  

De meeste PEX-genen die tot nu toe geïdentificeerd zijn coderen voor proteïnen die 

een rol spelen in de biogenese van peroxisomen. De meerderheid van de mutanten die 

werden onderzocht waren deficiënt in genen die coderen voor proteïnen die voornamelijk 

betrokken zijn bij de import van peroxisomale matrix proteïnen Daarnaast was er één 

mutant FAA4, die betrokken is bij de β-oxidatie van lipiden. De mutanten PEX2, PEX4, PEX6 

en PEX8 waren significant gevoeliger aan miconazol en er werd ook een significant verschil in 

ROS-gehalte bekomen ten opzichte van het wild type, met uitzondering van mutant PEX6. 

Enkel PEX2 kwam niet tot overexpressie in behandelde C. albicans biofilms en is dus 

waarschijnlijk van minder belang. De resultaten van de genexpressie in C. albicans bekomen 

voor de genen PEX4, PEX6 en PEX8 kunnen gecorreleerd worden met de resultaten bekomen 

bij de bepaling van de gevoeligheid aan miconazol in S. cerevisiae.  

Om de resultaten van de mutanten PEX4, PEX8 en FIS1 met een verschillend fenotype 

in vergelijking met het wild type in S. cerevisiae te bevestigen, moet er nog verder onderzoek 

gedaan worden naar deze genen in C. albicans. Op die manier kan nagegaan worden welke 

rol deze genen spelen in de miconazol-resistentie van C. albicans biofilms. 

http://www.yeastgenome.org/
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6. CONCLUSIE 

Bij het bestuderen van 63 S. cerevisiae BY4741 deletiemutanten werd vastgesteld dat 

een aantal mutanten een verschillend fenotype vertoonden in vergelijking met het wild type. 

14 mutanten vertoonden significant minder biofilmvorming terwijl 3 mutanten significant 

meer biofilm vormden. Aangezien uit mijn onderzoek is gebleken dat de groeisnelheid geen 

bepalende factor is van de biofilmvorming, beïnvloeden deze genen wellicht de 

biofilmvorming. 

Tien mutanten in S. cerevisiae bleken significant gevoeliger aan miconazol dan het wild 

type. Voor deze mutanten werd de intracellulaire hoeveelheid ROS, geïnduceerd door 

miconazol, bepaald. Vijf mutanten (PEX2, PEX4, PEX8, PEX30 en FIS1) vertoonden een 

significant hogere inductie van ROS na miconazolbehandeling in vergelijking met het wild 

type. De vijf andere mutanten (PEX6, PEX28, GTO1, PIP2 en VPS1) daarentegen vertoonden 

geen significant verhoogde ROS-inductie. Op basis van de screening in Saccharomyces 

werden genen betrokken bij de hypergevoeligheid aan miconazol verder onderzocht in C. 

albicans. Bij de bepaling van de genexpressie van deze genen in C. albicans SC5314 kwamen 

PEX4, PEX6, PEX8, PEX28 en FIS1 tot overexpressie in de behandelde C. albicans biofilms 

(p<0,05). Voor genen PEX4, PEX8 en FIS1 wijst dit erop dat ze mogelijk ook een rol spelen in 

de miconazol-resistentie van C. albicans biofilms. Aangezien PEX6 en PEX28 geen significante 

toename in ROS vertoonden na behandeling met miconazol is de hypergevoeligheid 

waarschijnlijk te wijten aan een ander mechanisme dan bij PEX4, PEX8 en FIS1. PEX2, PEX30 

en VPS1 zijn mogelijk van minder belang in de resistentie van C. albicans biofilms tegen 

miconazol aangezien geen overexpressie ervan werd waargenomen in C. albicans. Aangezien 

PIP2 geen ortholoog heeft in C. albicans en GTO1 geen functie heeft met betrekking tot de 

peroxisomen in C. albicans, werd de genexpressie in C. albicans niet bepaald. De 

waargenomen hypergevoeligheid van deze twee mutanten voor miconazol wordt niet 

veroorzaakt door een toegenomen ROS-inductie. 

Na het bestuderen van alle resultaten is gebleken dat PEX4, PEX8 en FIS1 mogelijk 

betrokken zijn in de resistentie van C. albicans biofilms en dat dit resultaat correleert met de 

screeningsdata in S. cerevisiae. Het is mogelijk dat een verhoogde ROS-inductie 

verantwoordelijk is voor de hypergevoeligheid.  
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BIJLAGEN 

 

BIOGENESE PEROXISOMEN 

Mutant Gen Biofilm SEM Miconazolgevoeligheid SEM 
5047 PEX1 0,76* 0,05 0,98 0,1 

1214 PEX2 0,768* 0,024 0,562* 0,112 

3688 PEX3 0,745* 0,038 1,294 0,227 

4763 PEX4 0,97 0,067 0,778* 0,077 

3603 PEX5 0,87* 0,08 1,11 0,15 

1115 PEX6 0,834* 0,041 0,638* 0,13 

4076 PEX7 1,043 0,054 1,042 0,121 

4707 PEX8 0,802* 0,053 0,758* 0,077 

3624 PEX10 0,753* 0,039 1,223* 0,092 

7129 PEX11 1,091 0,101 1,104 0,118 

601 PEX12 0,67* 0,04 1,13 0,1 

4140 PEX13 0,75* 0,039 0,947 0,067 

4520 PEX14 0,82* 0,07 0,94 0,11 

1735 PEX15 0,935* 0,079 0,984 0,144 

1998 PEX17 0,963 0,039 0,841 0,114 

2854 PEX18 1,208* 0,048 0,967 0,069 

3762 PEX19 1,058 0,033 0,945 0,054 

6997 PEX21 1 0,11 1,25 0,19 

352 PEX22 0,967 0,051 0,92 0,076 

2140 PEX25 1,051 0,048 0,94 0,092 

2449 PEX27 1,083 0,088 1,005 0,109 

2844 PEX28 1,101* 0,05 0,824* 0,062 

4313 PEX29 0,93 0,03 1 0,05 

5233 PEX30 0,94 0,029 0,83* 0,061 

4634 PEX31 0,912 0,128 0,819 0,147 

7166 PEX32 1,004 0,091 1,034 0,14 

1489 DNM1 0,921 0,046 0,939 0,118 

5072 VPS1 0,901* 0,032 0,761* 0,062 

1458 FIS1 1,09 0,11 0,62* 0,11 

790 INP1 0,94 0,05 0,83 0,14 

746 INP2 0,93 0,05 0,78 0,14 

3097 YBL071C 1,07 0,09 0,99 0,11 

4784 GTO1 1,162* 0,074 0,69* 0,072 

7556 STR3 1 0,06 1,14 0,1 

3775 MDH3 1,08* 0,05 1,02 0,08 

1860 LPX1 1,021* 0,099 0,912 0,138 

3362 PCS60 1,107 0,073 1,044 0,097 

2340 DJP1 1,096* 0,037 0,942 0,075 

3615 CTA1 1,086 0,059 1,013 0,077 

7812 SYM1 1,104 0,06 1,073 0,107 

3575 ADR1 1,087 0,051 1,042 0,069 

 

BIJLAGE I: RESULTATEN VAN DE SCREENING VAN DE BIOFILMVORMING EN DE 

MICONAZOLGEVOELIGHEID IN 63 S. CEREVISIAE BY4741 DELETIEMUTANTEN. (*): SIGNIFICANT 

VERSCHILLEND ; SEM: STANDARD ERROR MEAN 
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3485 CIT2 1,042 0,042 1,154 0,075 

2009 SPS19 0,991 0,054 0,887 0,094 

6817 TES1 1,016 0,105 1,17 0,145 

4108 PCD1 1,05 0,04 1,11 0,07 

2105 PXA1 0,997 0,042 0,994 0,103 

5038 PXA2 0,92 0,05 1,09 0,11 

1660 PIP2 1,094 0,11 0,801* 0,081 

355 OAF1 1,087 0,05 0,842 0,073 

1542 YLL054C 1,118 0,061 0,842 0,081 

4311 SNF1 0,8* 0,07 0,97 0,12 

4482 SNF4 0,769 0,074 1,052 0,123 

593 YMR018W 1,123 0,076 0,709 0,151 

Β-OXIDATIE VAN LIPIDEN IN PEROXISOMEN 
4571 POX1 1,085 0,059 0,918 0,07 

5080 FOX2 1,013 0,046 0,946 0,085 

2436 DCI1 1,085 0,037 0,827 0,064 

5193 ECI1 0,981 0,033 0,971 0,057 

6477 FAA1 1,017 0,083 1,197 0,201 

7755 FAA2 1,06 0,09 1,03 0,03 

833 FAA3 1,051 0,053 1,173 0,147 

1401 FAA4 0,8* 0,03 1,17 0,11 

3178 FAT1 1,1 0,06 1,01 0,09 

2319 POT1 0,992 0,028 1,111 0,119 

BIJLAGE I: RESULTATEN VAN DE SCREENING VAN DE BIOFILMVORMING EN DE 

MICONAZOLGEVOELIGHEID IN 63 S. CEREVISIAE BY4741 DELETIEMUTANTEN. (*): SIGNIFICANT 

VERSCHILLEND; SEM: STANDARD ERROR MEAN (VERVOLG) 

 



   

EVENING LECTURES 

 Improving adherence: from research to policy to practice (Nick Barber) 

Therapietrouw is een belangrijke factor in het al dan niet slagen van de therapie. Dit blijkt 

voornamelijk een groot probleem bij patiënten met één of meerdere chronische 

aandoeningen. Artsen geven slechts beperkte informatie mee over het voorgeschreven 

geneesmiddel en ze richten zich eerder op de ziektetoestand dan op de patiënt zelf. Dat 

resulteert in minder tevredenheid en slechtere therapietrouw. Sinds 1 oktober 2011 bestaat 

‘New Medicines Service’ in openbare apotheken in Engeland. Hierbij worden apothekers 

speciaal opgeleid om mensen, na het starten van een therapie met een nieuw geneesmiddel 

via een telefonisch interview informatie en raad te geven of gerust te stellen. Uit de studie is 

gebleken dat deze service kan zorgen voor een significante reductie van het niet-naleven van 

therapievoorschriften en hun geneesmiddel-gerelateerde problemen. De reden waarom 

deze interventie is gelukt, is omdat deze volledig op de patient is gefocust. NMS zal enkel 

opnieuw in gebruik genomen worden na maart 2013 als de voordelen van de service kunnen 

aangetoond worden. Aangezien het belang van therapietrouw in de voorbije jaren van mijn 

opleiding al vaak aan bod is gekomen, wou ik deze lezing bijwonen. Deze lezing werd goed 

en duidelijk gebracht door gastspreker Nick Barber. 

 
 Access to quality medicines in resources limiting setting: the role and challenges of 

humanitarian pharmacist (Rafaella Ravinetto en Benedetta Schiavetti) 

Wereldwijde gezondheid is een gemeenschappelijk doel waarnaar men streeft. Het grote 

probleem is dat de meerderheid van de bevolking, voornamelijk mensen uit landen met een 

laag inkomen zoals in Afrika, geen toegang heeft tot hoogwaardige geneesmiddelen. Indien 

de kwaliteit van het geneesmiddel niet kan verzekerd worden, kunnen er verschillende 

problemen optreden zoals onderdosering, onverwachte onzuiverheden, cross-

contaminatie,... De inkoop en distributie van geneesmiddelen in landen met beperkte 

middelen is niet altijd evident. Een regionaal distributie center vormt de stockplaats en van 

daaruit worden de geneesmiddelen verdeeld. Als apotheker kan je de gezondheidszorg dus 

niet enkel bevorderen via het afleveren van geneesmiddelen, maar ook op nog veel andere 

manieren. Ze kunnen onder andere zorgen voor de invoer en het beheer van 

geneesmiddelen, de kwaliteit van geneesmiddelen verzekeren, de distributie bevorderen en 

mensen aanzetten tot rationeel geneesmiddelgebruik. Bij het raadplegen van een dokter 

en/of apotheker voor gezondheidsproblemen gaan we ervan uit dat we voldoende 

informatie krijgen en dat de voorgeschreven geneesmiddelen van goede kwaliteit zijn. 

Aangezien wij ons hier dus eigenlijk niet echt zorgen hoeven over maken, heb ik nog nooit 

stilgestaan bij het onderwerp van deze lezing. Het was interessant om te weten hoe je als 

apotheker op nog andere manieren een bijdrage kan leveren tot goede gezondheidszorg. 

Het enige nadeel van de lezing was dat de gastsprekers niet altijd even goed verstaanbaar 



   

waren. Doordat we in onze opleiding geen achtergrondinformatie hadden over dit 

onderwerp, was het soms moeilijk om te volgen. 

 

 Pfizer Forensic Laboratory-EMEA region (Wendy Greenall) 

Vervalsing van geneesmiddelen is een wereldwijd probleem dat ernstige 

gezondheidsproblemen met zich kan meebrengen. Deze geneesmiddelen worden vaak 

geproduceerd onder onhygiënische omstandigheden en bevatten soms helemaal geen actief 

ingrediënt of een ander actief bestanddeel dan het originele product. Daarnaast zijn de 

toedieningsvorm en verpakking (logo, kleuren, ...) zo goed mogelijk nagemaakt. Een bekend 

voorbeeld van een geneesmiddel dat vervalst wordt is Viagra. Aangezien deze producten 

makkelijk en efficiënt kunnen geproduceerd worden en met veel winst worden verkocht, is 

dit een big business. Het grote probleem is dat de mensen denken dat ze een veilig, soms 

levensreddend product kopen. Omwille van deze problematiek, zeker sinds de opkomst van 

internet, zijn verschillende technieken ontwikkeld om deze vervalsingen op te sporen. 

Voorbeelden zijn infrarood spectroscopie, HPLC, LC-MS, ... Maar helaas kunnen niet alle 

vervalste geneesmiddelen met deze technieken geïdentificeerd worden. Door technische 

problemen is de lezing later begonnen en was iedereen al een beetje onrustig. Ik had de 

indruk dat de gastspreker, Wendy Greenall, niet zo goed voorbereid was en niet altijd even 

goed wist waarover ze aan het spreken was. Hierdoor vond ik het moeilijk om geboeid te 

blijven luisteren.  

 

 Applications of antibodies in the analysis of drugs, disease markers, bacteria and 

toxins (Richard O’Kennedy) 

Richard O’Kennedy, de gastspreker van deze lezing, is professor in de Biologie aan de ‘School 

of Biotechnology’ en onderdirecteur van het ‘National Centre for Sensor Research and 

Biomedical Diagnostics Institute’ aan Dublin City University. Hij voert onderzoek naar het 

gebruik van antilichamen voor verschillende aspecten. Antilichamen zijn eiwitten die als 

reactie op antigenen door B-cellen worden aangemaakt. Voorbeelden zijn delen van 

virussen, bacteriën of grotere lichaamsvreemde moleculen. Een antilichaam is opgebouwd 

uit 2 identieke zware en lichte ketens, bestaande uit aminozuren, die door zwavelbruggen 

worden samengehouden. Elke keten bestaat uit een constant en variabel domein. Het 

variabel domein bindt het antigen en maakt het onschadelijk. Dit is dan ook het 

antilichaamfragment waarin men geïnteresseerd is in wetenschappelijk onderzoek. Er 

bestaan drie verschillende soorten antilichamen met andere eigenschappen, afhankelijk van 

de manier waarop ze geproduceerd worden: monoklonale, polyklonale en recombinante 

antilichamen. Het interessante aan antilichamen is dat ze aan de hand van zes criteria 

geoptimaliseerd kunnen worden en zo de gewenste karakteristieken kunnen krijgen. 

Tegenwoordig gebeurt de screening van antilichaamfragmenten volledig automatisch op 

zeer korte tijd. Deze antilichamen worden onder andere gebruikt als merkers voor cardiale 

ziekten en voor het opsporen van drugsmisbruik. Daarnaast kunnen ook antilichamen 



   

aangemaakt worden tegen virulentiefactoren van bacteriën zoals Listeria monocytogenes en 

tegen aflatoxines, geproduceerd door Aspergillus fungi. Ik vond Richard O’Kennedy een zeer 

goed gastspreker. Hij was goed voorbereid en heeft een zeer interessante lezing gegeven.  



   

 


