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Heterotrimere G eiwitten vormen een in de evolutie sterk geconserveerde familie van signaal 
transductie moleculen. G eiwitten verbinden zogenaamde zeven-helische transmembraan recep
toren met intracellulaire effectoren en spelen een belangrijke rol in een groot aantal biologische 
processen. G eiwitten zijn bijvoorbeeld belangrijk voor het adequaat reageren op hormonen en 
neurotransmitters, en zijn ook belangrijk voor reuk, smaak en gezichtsvermogen. G eiwitten 
bestaan uit een Gßy deel en een Ga deel dat guanine-nucleotiden kan binden. Beide 
componenten zijn belangrijk voor de signaal transductie functie van het G eiwit en kunnen 
interacties aangaan met diverse intracellulaire eiwitten. Dit kunnen enzymen zijn, maar ook ion 
kanalen of andere eiwitten. Activatie van een G eiwit resulteert in de produktie of juist de 
afbraak van zogenaamde second messengers, wat leidt tot een versterking van het signaal en 
een fysiologische reactie. Hoe worden G eiwit gekoppelde signaal transductie paden 
gereguleerd in vivo, en hoe wordt informatie van verschillende G eiwit gekoppelde paden 
geïntegreerd? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden zijn we begonnen om G eiwit 
gekoppelde signaal transductie in de nematode C. elegans te bestuderen. C. elegans is een 
relatief simpel model organisme dat homologen bevat van de belangrijke zoogdier G eiwitten. 
Verder is van belang dat C. elegans gebruikt kan worden voor het genetisch ontrafelen van 
signaal transductie paden. Dat wil zeggen dat G eiwit mutanten gebruikt kunnen worden voor 
het opsporen van andere genen die een rol spelen in G eiwit gekoppelde signaal transductie. 
Dit kunnen directe componenten van het signaal transductie pad zijn, maar ook regulatie 
eiwitten. Verder kunnen genen geïdentificeerd worden die van belang zijn in meerdere G eiwit 
gekoppelde signaal transductie paden. 

Dit proefschrift beschrijft de genetische analyse van twee Ga genen, GOA-1 en GSA-1. 
GOA-1, dat zeer vergelijkbaar is met zoogdier Ga0, komt in het zenuwstelsel en in 
gespecialiseerde spiercellen tot expressie (Hoofdstuk 3). Verlies van goa-1 heeft geen effect op 
de levensvatbaarheid van de worm. goa-1 mutanten vertonen echter afwijkend gedrag; de 
voortbeweging, eieren leggen en de voortplanting worden beïnvloed door de afwezigheid van 
GOA-1. Overexpressie van GOA-1 of activatie van GOA-1 door een mutatie leiden tot 
tegenovergestelde afwijkingen in het gedrag. Deze fenotypes suggereren dat GOA-1 van 
belang is voor het negatief reguleren van spieractiviteit. De fenotypes van goa-1 vormen de 
basis voor verdere genetische experimenten om andere componenten van het GOA-1 signaal 
transductie pad te identificeren. 

De Gas homoloog GSA-1 komt algemeen tot expressie in het zenuwstelsel en in vrijwel 
alle spiercellen (Hoofdstuk 4). gsa-1 is in tegenstelling tot goa-1 een essentieel gen. Verlies 
van gsa-1 resulteert in een vroeg larvaal letaal fenotype. Dit is waarschijnlijk het gevolg van 
het verlies van een essentiële functie van GSA-1 in de kanaalcel geassocieerde neuronen. Deze 
neuronen spelen een rol in osmoregulatie en zijn cruciaal voor de overleving. Expressie van een 
dominant actieve versie van GSA-1 leidt tot het opzwellen en vakuoliseren van specifieke 
neuronen. Deze vorm van neurale degeneratie is onafhankelijk van cel dood door apoptose en 
is waarschijnlijk het gevolg van overstimulatie van ion kanalen door geactiveerd GSA-1. Om 
meer over het mechanisme van deze GSA-1 geïnduceerde neurotoxiciteit te weten te komen, 
hebben we gezocht naar nieuwe mutaties die dit effect van geactiveerd GSA-1 teniet doen 
Drie zogenaamde suppressor loci {sgs voor suppresor van geactiveerd Gs) werden gevonden. 
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In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift (Hoofdstuk 5) wordt één van deze 
suppressors, sgs-1, in detail gekarakteriseerd, sgs-1 werd gekloneerd middels een positionele 
klonerings strategie en bleek een adenylyl cyclase te zijn. Adenylyl cyclases zijn enzymen die de 
second messenger cAMP produceren. SGS-1 komt in het zenuwstelsel tot expressie, dus ook 
in de neuronen die gevoelig zijn voor de geactiveerde GSA-1-geinduceerde cel dood. Activatie 
van GSA-1 leidt waarschijnlijk tot overstimulatie van SGS-1, met als gevolg een verhoogde 
concentratie van cAMP in de cel. Toxische concentraties van deze second messenger kunnen 
vervolgens leiden tot het openen van cAMP gereguleerde ion kanalen en activatie van protein 
kinase A. Het kloneren van andere suppressor loci zal meer componenten van dit signaal 
transductie pad aan het licht brengen en informatie verschaffen over hoe activatie van GSA-1 
en SGS-1 leidt tot neurale cel dood. 

Om nieuwe mutaties zoals bijvoorbeeld suppressor mutaties te kloneren, is een efficiënte 
positionele klonerings strategie nodig. Dat wil zeggen dat het gemuteerde gen eerst op de 
genetische kaart van het C. elegans genoom wordt gezet. Dan kan vervolgens het gemuteerde 
gen geïdentificeerd worden door middel van complementatie met overlappende cosmide kloons 
uit dit gebied in kwestie. Deze tweede stap is natuurlijk afhankelijk van de nauwkeurigheid 
waarmee de mutatie op de genetische kaart is geplaatst. In hoofdstuk 2 wordt een efficiënte 
methode beschreven om mutaties met hoge resolutie op de genetische kaart van het C. elegans 
genoom te plaatsen. Deze methode maakt gebruik van polymorfe insertie plaatsen van het 
transposon Tel. Zulke insertie plaatsen kunnen zichtbaar gemaakt worden door middel van 
PCR en kunnen op die manier als genetische markers worden gebruikt. 
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