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Uitgangspunt
•
•
•

•

Effectors zijn eiwitten, uitgescheiden door Phytophthora
infestans.
P. infestans gebruikt effectors om de plant binnen te dringen en
te koloniseren.
Effectors dienen ook als antennes, en kunnen worden herkend
door resistentie (R) eiwitten in de plant. Dit leidt tot een
afweerreactie, waardoor de plant resistent wordt.
Kleine veranderingen in de effector voorkomen herkenning, wat
leidt tot verlies van resistentie.

Onderzoek
•

•
•
•

P. infestans beschikt over een grote familie van effector-eiwitten.
Ze zijn zeer divers, maar hebben een gemeenschappelijk
kenmerk aan het begin van het eiwit, het RxLR-dEER-domein.
Avirulentie-factoren die gen-om-gen interacteren met R-eiwitten
behoren tot deze grote effectorfamilie.
Duurzaamheid van R-genen is afhankelijk van de stabiliteit van de
bijbehorende effector.
Het onderzoeken van de variatie in de RxLR-dEER-effectors in de
Nederlandse P. infestans-populatie.

De RxLR-dEER-familie in Phytophthora is een grote complexe familie van effector-eiwitten.

Resultaten
•
•

•

P. infestans beschikt over meer dan 500 RxLR-dEER-effectors.
In een pilotstudie onderzochten we van acht effectoren de
variatie, in een set van 16 referentie-isolaten. Van sommige
effectors vonden we wel 12 varianten, van andere slechts drie.
In de toekomst ligt de focus op effectoren waarvan bekend is
dat ze fungeren als Avr-factor, in combinatie met een R-eiwit dat
we in de veredeling gebruiken.

Praktijk
•
•

Screening van effectorvariatie door DNA-diagnostiek dient in de
toekomst als alternatief voor virulentietoetsen op bladeren.
DNA-diagnostiek is sneller dan een bioassay en het aantal
effectors dat in één toets kan worden geanalyseerd, is
onbeperkt.

Phytophthora effectors hebben allen een signaalpeptide en een geconserveerd RxLRdEER domein.
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