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Samenvatting Samenvatting 
Gistenn en schimmels zijn omgeven door een beschermende celwand, die zorg draagt voor de 

integriteitt van de cel. Aangezien gisten en schimmels continu door een veranderlijke 

omgevingg worden belaagd, moet hun celwand een zeer hoog aanpassingsvermogen hebben 

omm het hoofd te kunnen bieden aan de verschillende vormen van stress. De synthese van de 

celwandd componenten is een proces dat nauwgezet wordt gereguleerd, wat het 

aanpassingsvermogenn van de cel mogelijk maakt. De celwand van bakkersgist -

SaccharomycesSaccharomyces cerevisiae - bestaat ongeveer uit gelijke hoeveelheden mannoproteïnen en 

koolhydraten.. Zoals beschreven in Hoofdstuk 1, worden de mannoproteïnen gesynthetiseerd 

enn gemodificeerd tijdens de passage door de secretie route en komen als afzonderlijke 

eenhedenn te voorschijn aan het cel oppervlak, die vervolgens in de celwand geïncorporeerd 

worden.. De enzymen die verantwoordelijk zijn voor de incorporatie in de celwand zijn nog 

steedss onbekend. De koolhydraten kunnen onderverdeeld worden in glucanen en chitine, 

waarvann het laatste slechts een gering percentage van de celwand beslaat. De glucanen 

kunnenn verder onderverdeeld worden in 1,3- en 1,6-/?-glucanen. Ongeveer 80% van het 

glucaann bestaat uit l,3-/?-gekoppelde glucose eenheden, hetgeen wordt geproduceerd door het 

1,3-/?-glucaann synthase complex. De activiteit van dit complex kan in vitro bestudeerd 

worden.. Het wordt aangenomen dat de plasma membraan gebonden katalytische eenheid 

wordtt gecodeerd door het FKS1 gen. Het kleine G-eiwit Rhol dat aan Fksl bindt is de 

regulatoiree eenheid van dit complex. Hierdoor kan de synthese van 1,3-/?-glucaan zeer 

nauwkeurigg worden gereguleerd. 

Dee andere 20% van de totale hoeveelheid celwand glucaan bestaat uit 1,6-/?-glucaan. 

Ditt polymeer verbindt de celwand eiwitten met het 1,3 -/?-glucaan, en speelt daarom een 

essentiëlee rol in de integriteit van de celwand. De observatie dat het proteïne kinase Kiel en 

hett kleine G-eiwit Rho3 betrokken zijn bij de synthese van 1,6-/?-glucaan (Hoofdstuk 2), 

introduceertt twee nieuwe kandidaten die een regulerende functie zouden kunnen hebben bij 

ditt proces. Het is echter onbekend hoe deze eiwitten de synthese van 1,6-/?-glucaan kunnen 

beïnvloeden.. Een mogelijkheid is dat Kiel de transcriptie beïnvloedt van andere genen die 

betrokkenn zijn bij l,6-/?-glucaan synthese. In het geval van de conditionele PGALI'KICI 

mutantt is de expressie van twee celwand eiwitten verhoogd, maar wellicht kan een meer 

algemenee benadering zoals de DNA microarray hier meer inzicht in geven. Met behulp van 

hett KI killer toxine, dat aan l,6-/?-glucaan bindt en vervolgens cellen doodt, zijn er veel 

mutantenn geïsoleerd met verlaagde hoeveelheden l,6-/?-glucaan in de celwand. Er werd lang 

verondersteldd dat de synthese van 1,6-/7-glucaan een stapsgewijs proces is dat intracellulair 

plaatss vindt. De reden hiervan was dat de genproducten van de KRE genen zich bevinden op 
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verschillendee plaatsen van de secretie route. Er werd echter ontdekt dat een aantal van deze 

genenn betrokken zijn bij TV-glycosylering. Weer andere genen, KRE6 en SKN1, bleken voor 

genproductenn te encoderen die gelijkenis vertonen met glycoside hydrolases (Hoofdstuk 3), 

hetgeenn min of meer uitsluit dat ze direct betrokken zijn bij l,6-/?-glucaan synthese. 

Bovendienn wordt in Hoofdstuk 3 beschreven dat het grootste deel van 1,6-/?-glucaan synthese 

aann het cel oppervlak plaats lijk t te vinden. Het bewijs hiervoor is op twee manieren 

verkregen:: (1) door immunogoud labeling van cellen die post-Golgi secretieblaasjes ophopen, 

mett behulp van antilichamen tegen 1,6-/?-glucaan, en (2) door het fractioneren van 

microsomenn door middel van gel filtratie gevolgd door immunologische detectie van 1,6-/?-

glucaan.. In beide gevallen kon 1,6-/?-glucaan slechts aan het cel oppervlak aangetoond 

wordenn of in blaasjes afkomstig van de plasma membraan. 

Tenn einde een definitief beeld te krijgen van de lokalisatie en regulatie van 1,6-/7-

glucaan,, is een manier om de activiteit van 1,6-/?-glucaan synthase te meten essentieel. 

Hoofdstukk 4 beschrijft de eerste stappen van de ontwikkeling van zowel een kwalitatieve als 

eenn kwantitatieve methode om 1,6-/?-glucaan synthese te meten. De eerstgenoemde maakt 

gebruikk van een dot blot, de tweede van een enzym immunoassay. In samenwerking met 

Manonn Gérard-Vincent en Howard Bussey (McGill University, Canada) worden deze 

techniekenn verder ontwikkeld. 
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