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SAMENVATTING 

Gist is een eencellig organisme, dat zich voortplant door middel van de 

zogenaamde knopvorming: De moeder bepaalt, aan de hand van merktekens aan de 

celoppervlakte, de plaats waar een knop gevormd zal worden, en zorgt dat daar de 

materialen voor groei heengestuurd worden. Dan wordt een klein knopje gemaakt, en 

vervolgens vindt alléén in die knop groei plaats. Als de knop bijna even groot is als 

de moeder wordt in de nek tussen moeder en knop een gelaagd septum 

gesynthetiseerd. Door specifiek een tussenliggende laag van het septum af te 

breken, worden de cellen van elkaar gescheiden. 

Gist is ook een schimmel, en schimmels hebben een dikke wand bestaande 

uit een netwerk van suikerpolymeren (glucanen) en eiwitten. De wand dient om de 

gist te beschermen tegen druk van buiten en van binnen, en is tegelijk een eerste 

contact met de buitenwereld. Zonder de wand ploft gist uit elkaar, de wand is dus 

essentieel. Als de wand echter alleen maar stug en onveranderlijk zou zijn, zou de 

gist niet kunnen groeien. Het is daarom voorstelbaar, dat de celdelings cyclus goed 

gecoördineerd moet worden met de synthese en degradatie van de wand, en er een 

precieze balans gevonden moet worden tussen groei en bescherming. 

De afgelopen vijf jaar hebben we geprobeerd meer te gaan begrijpen van 

deze coördinatie. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift beschrijven we dat de synthese 

van vijf verschillende celwandeiwitten niet continu plaatsvindt, maar slechts in 

bepaalde fasen van de celcyclus. Eén eiwit wordt gemaakt in de fase voor 

knopvorming, drie eiwitten in de fase dat de knop groeit, en één rond het moment 

van celseparatie. Intussen weten we, door de waarnemingen van andere 

onderzoekers, dat meer dan de helft van de veertig celwandeiwitten alleen maar 

periodiek aangemaakt wordt. Door te weten wanneer een eiwit gemaakt wordt, kun je 

gerichter zoeken naar de functie ervan. 

In hoofdstuk 3 hebben we dan ook geprobeerd meer uit te vinden over drie 

van de eiwitten, en het belang van hun gereguleerde aanmaak. Om dat te doen 

hebben we eerst bepaald waar de eiwitten precies in de wand zitten, want dat kan 

misschien ook al een indicatie geven. Om dat te bepalen hebben we hybrides 

gemaakt van onze eiwitten met een eiwitje dat fluoresceert. Zo kun je in levende 

cellen de localisatie van eiwitten bekijken. Inderdaad bleken de eiwitten niet zo maar 

overal in de wand te zitten, maar alleen in specifieke gebieden. Het patroon van één 

eiwit was bijzonder interessant. Dat zat alleen maar in het geboortelitteken van de 
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cel, het litteken dat de pasgeboren dochter overhoudt van waar ze aan de moeder 

heeft vastgezeten (de navel van de gist). Dit litteken zit er levenslang, en is erg 

belangrijk voor de oriëntatie van de cel, voor het bepalen van voor- en achterkant. 

We weten nu meer over hoe die patronen tot stand komen, en dat de 

gereguleerde aanmaak van de celwandeiwitten er cruciaal voor is. Wat we helaas 

niet hebben kunnen ontdekken is een reden voor de patronen, of een functie voor de 

eiwitten: als deze eiwitten er niet zijn is de gist nog steeds in topconditie, de wand is 

niet verzwakt, de celdeling niet veranderd, en haar voor- en achterkant kan de gist 

nog steeds prima herkennen. Waarschijnlijk betekent dat dat er andere eiwitten zijn 

die de functie kunnen overnemen, dus dat het systeem een paar backups heeft. Dat 

celwand eiwitten specifiek gelokaliseerd kunnen zijn, suggereert dat ze betrokken 

kunnen zijn bij het vaststellen van polariteit van de cel, en dit is een aspect van de 

celwand dat zeker meer aandacht verdient. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we een gist mutant die een erg verzwakte celwand 

heeft, celwandmaterialen op foute plaatsen aflevert en niet goed kan delen. Ook 

heeft deze mutant moeite met het bepalen of onthouden van waar haar voor- en 

achterkant zitten. Het gen dat gemuteerd is blijkt in alle soorten organismen, van 

schimmel tot mens, bijna identiek bewaard te zijn, en heeft daarom waarschijnlijk een 

hele belangrijke en fundamentele functie. Het blijkt inderdaad dat er in deze mutant 

niet specifiek iets mis is met de celwand, maar veel algemener, met de systemen die 

coördineren welk bouwmateriaal waar wordt afgeleverd. 

Samenvattend hebben we ontdekt dat synthese van de celwand bepaald 

wordt door omstandigheden buiten en binnen de cel, en wat ons eerst voorkwam als 

een dikke, dichte, egale muur om de cel heen, blijkt eigenlijk een heel afwisselend en 

veranderlijk geheel te zijn. 
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