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Het algemene doel van dit onderzoek was het begrijpen van de reactie van gist 

op veranderingen in de omgeving, of stress. Wij hebben ons daarbij 

voornamelijk gericht op de condities die gebruikelijk zijn om groei te remmen in 

de levensmiddelenmicrobiologie, dat wil zeggen zwakke organische zuren en 

zouten. Meestal leiden zwakke organische zuren niet tot afdoding van de micro-

organismen, maar wel tot groeiremming en verlenging van de lag fase. Het 

hoofddoel van dit onderzoek was de opheldering van de precieze mechanismen 

van groeiremming door zwakke zuren alsook de mechanismen die gist in staat 

stellen zich aan te passen en te overleven. Verzuring van het cytoplasma is het 

meest fundamentele en uitgesproken antimicrobiële mechanisme van deze 

zwakke zuren. Het is ook bekend dat de intracellulaire pH de groeisnelheid 

bepaalt van S. cerevisiae. Daarom besloten wij ons te concentreren op het 

effect van verschillende stress condities op de intracellulaire pH (pHi). 

In hoofdstuk 1 hebben wij laten zien dat S. cerevisiae uitstekend kan 

worden gebruikt als modelorganisme voor de bestudering van voedselbederf 

omdat er veel bekend is van de fysiologie en genetica. We heven een overzicht 

van het belang van regulering van intracellulaire pH (pHi) in gist. Handhaving 

van de pHi in het normale fysiologische bereik is essentieel voor celfunctie 

omdat de intracellulaire pH vrijwel alle biochemische en bio synthetische 

processen in de cel beïnvloedt. Gist heeft een goed ontwikkeld systeem on de 

interne pH te handhaven en te reguleren onder verschillende 

groeiomstandigheden, waarin Pma1p een belangrijke rol speelt. Andere pH-

regulatoren zijn: de V-ATPases, Trk1p, Pma2p, Nhx1p, Nha1p. Zij zijn samen 

met de mitochondriën van cruciaal belang voor de regulering van pHi (2). In het 

tweede gedeelte van dit hoofdstuk bespreken we hoe gist reageert op 

uiteenlopende stress factoren en hoe dit interacteert met pHi regulering en 

signaaltransductie.  

In hoofdstuk 2 hebben we de effecten van vier verschillende zwak 

organische zuren (sorbinezuur, benzoëzuur, propionzuur en azijnzuur) 

bestudeerd op de groei, intracellulaire pH (pHi) en membraanintegriteit van S. 

cerevisiae. Verzuring van het cytosol, accumulatie van het anion, ATP depletie 

en membraandisruptie dragen allen bij aan groeiremming door zwak organische 

zuren. We hebben op systematische wijze deze conserverende werking 

bestudeerd. We hebben bevestigd dat de groeiremming afhangt van de 

lipofiliciteit van het zwak organische zuur. Eerder werd er gesuggereerd dat 
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lipofiele zuren de plasmamembraan beschadigen wat hun toxiciteit zou 

verhogen. Onze resultaten wijzen erop dat lipofiele zwak organische zuren de 

integriteit van de plasmamembraan niet aantasten, maar de cellen wel veel 

sneller kunnen verzuren. Cellen waren niet in staat hun pHi weer op peil te 

brengen na blootstelling aan een lipofiel zwak organisch zuur (bv. sorbinezuur) 

terwijl dit wel het geval was na toediening van een hydrofiel zuur (bv. azijnzuur). 

Wij stellen voor dat wanneer de diffusie door de membraan erg snel is, het 

moeilijk is voor de cellen om pHi homeostase te behouden. We hebben laten 

zien dat azijnzuur de groei primair remt door verzuring van het cytosol. Omdat 

hydrofiele zuren veel langzamer de cel binnen komen dan lipofiele zuren, 

kunnen de cellen hun pHi beter op peil houden en is er een veel hogere dosis 

nodig om de groei te remmen vergeleken met de meer lipofiele zuren 

(sorbinezuur en benzoëzuur). Cellen met 50% gereduceerde Pma1p activiteit 

waren extreem gevoelig voor azijnzuur, wat bevestigde dat verzuring een grote 

oorzaak is van groei inhibitie. Dezelfde cellen lieten geen gevoeligheid zien voor 

de meer lipofiele zuren (sorbinezuur, benzoëzuur en propionzuur) wat 

suggereerde dat verzuring niet de voornaamste oorzaak is van de 

groeiremming van deze zuren. We hebben aangetoond dat cellen zonder anion 

exportpompen gevoelig waren voor sorbinezuur, benzoëzuur en propionzuur. 

Opmerkelijk genoeg konden ze, naast het defect in het anionexport, ook hun 

pHi niet herstellen. Dit impliceert dat een verhoogde anion concentratie de 

export van protonen remt. 

Wanneer de protonen en anionen naar buiten worden gepompt zullen ze bij 

lage pHex opnieuw associëren en de cellen in diffunderen, wat leidt tot een ATP 

consumerende futiele cyclus. Gistcellen herstructureren mogelijk de celwand en 

plasmamembraan om diffusie te beperken, maar dit is niet goed onderzocht. In 

hoofdstuk 3 beschrijven we dat de aanpassing van cellen aan zwak 

organische zuren bij vernieuwde blootstelling een lagere intracellulaire 

verzuring tot gevolg heeft. We laten zien dat dit veroorzaakt wordt door 

aanpassingen van de celmembraan en dit niet doordat de protonen en anionen 

versneld de cel uit gepompt worden. Om weer te groeien is dit laatste wel 

essentieel. Pma1p en Pdr12p afhankelijke resistentie is energetisch gezien erg 

kostbaar, en ATP depletie kan daardoor ook een limiterende factor zijn voor 

groei. We hebben de hoeveelheid ATP gemeten in cellen die zijn blootgesteld 

aan matige en hoge concentraties van sorbinezuur en azijnzuur. Een 
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belangwekkende observatie was dat bij blootstelling aan een matige 

concentratie van beide zuren, het ATP verbruik hoog was ten opzichte van 

hoge concentraties van dezelfde zuren. Bij sorbinezuur stress handhaafde de 

pdr12Δ mutant hogere ATP niveaus dan wild type cellen. Dit suggereert dat 

Pdr12p in wild type cellen veel ATP verbruikt. Verrassend genoeg was de 

pdr12Δ mutant niet overgevoelig voor sorbinezuur stress. We concluderen dan 

ook dat ATP noch de limiterende factor, noch de oorzaak is van de remming in 

groei. Het feit dat gistcellen die werden blootgesteld aan hoge concentraties 

zuur toch hogere ATP niveaus handhaafden, wijst er sterk op dat nutteloos ATP 

verbruik wordt voorkomen. 

Ook zouten worden gebruikt als voedselconserveermiddelen. Zouten 

verlagen de wateractiviteit en leiden tot verminderde microbiële groei. In 

hoofdstuk 4 hebben wij het effect van osmotische stress en kationstress op 

groei en pHi van Saccharomyces cerevisiae (bakkersgist) bestudeerd. We 

hebben gevonden dat een afname in pHi als reactie op zoutstress in de meeste 

gevallen de toegenomen osmolariteit weerspiegelde en niet het gebruikte 

kation. We vonden bovendien dat de Hog1p MAP kinase signaleringscascade, 

die vereist is voor aanpassing aan osmotische stress, geen rol speelt in pHi 

homeostase tijdens osmotische stress. Ofschoon het Hog1p eiwit geen rol 

speelt in pHi homeostase bij osmostress, reguleert het wel de pHi en 

groeiherstel na zwakzuurstress. We hebben verder aangetoond dat Hog1p-

afhankelijke afbraak van Fps1p niet de oorzaak is van zwakzuurresistentie. Dit 

heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de rol van de Hog1p signaaltransductie 

cascade in het coördineren van de reactie op osmotische stress en zuurstress. 

In de pathogene gist Candida glabrata is de regulering van de pHi niet goed 

gekarakteriseerd. In hoofdstuk 5 hebben we de methode om pHi te meten met 

behulp van ratiometrisch pHluorin aangepast voor C. glabrata te meten. We 

hebben onderzocht hoe de pHi van C. glabrata reageert op verscheidene 

omgevingsomstandigheden, die de potentiele niches weerspiegelen die te 

maken hebben met kolonisering en infectie van de gastheer. We hebben 

vervolgens de verkregen resultaten vergeleken met de resultaten van de 

fylogenetisch nauwverwante modelgist S. cerevisiae. De waargenomen 

verschillen reflecteren zeer goed de mate van aanpassing van beide 

organismen aan de niche waarin zij geëvolueerd zijn. 


