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Inleiding 

Om het ontstaan en verloop van een ziekte te kunnen begrijpen en beïnvloeden, is het 

noodzakelijk dat celbiologen fundamenteel onderzoek verrichten om te leren hoe de cel, de 

kleinste eenheid van leven, functioneert en 'ziek' dan wel 'beter' kan worden. 

Mensen hebben meer dan een biljoen cellen, waarvan de meeste gespecialiseerd zijn in een 

bepaalde functie. Afhankelijk van hun functie leven ze kort tot zeer lang (een mensenleven). 

Veel micro-organismen bestaan echter slechts uit één cel, die alle eigenschappen draagt die 

nodig zijn om te overleven. Grofweg zijn cellen op te vatten als ballonnetjes gevuld met 

een stroperige vloeistof, waarbij de ballon de 'membraan' is (Fig. 1). In de cel bevinden zich 

organellen ('organen'), elk met een eigen functie, die eveneens omgeven worden door een 

membraan die de binnenkant van het organel (het lumen) scheidt van de celvloeistof (het 

cytoplasma). 

De celmembraan is opgebouwd uit verschillende typen vetten (lipiden) en een 

scala aan eiwitten. Membraanlipiden pakken samen tot een dubbellaag (bilaag) waarbij 

hun wateroplosbare kopgroepen naar buiten zijn gekeerd terwijl de wateronoplosbare 

vetzuurstaarten naar elkaar toe zijn gericht. Ze hebben een semi-vloeibaar karakter en 

vormen als het ware een tweedimensionale 'zee', waarin zich de eiwitmoleculen bevinden. 

Op grond van hun structuur kunnen membraanlipiden verdeeld worden in drie hoofdklassen: 

glycerolipiden, (glyco-)sfingolipiden en cholesterol. 

Welke belangrijke processen spelen zich nu af in welk organel? Het kunnen 

beantwoorden van deze vraag staat hoog op de agenda van ons onderzoeksprogramma. De 

celkern bevat het erfelijk materiaal, het DNA. In opdracht van de kern worden eiwitten 

gemaakt op ribosomen die zich los in het cytoplasma of op het endoplasmatisch reticulum 

(ER) bevinden. Het ER is een ingewikkeld netwerk van membranen. In het ER worden 

membraanlipiden gemaakt, of voorlopers daarvan. Bij glycosfingolipiden bijvoorbeeld, 

wordt pas in het Golgi, het centrale sorteringsstation van de cel, de suiker ('glyco') aan 
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de kopgroep toegevoegd. Het Golgi modificeert derhalve de halffabrikaten van het ER 

en sorteert en verdeelt ze over hun verschillende eindbestemmingen. Van het Golgi 

kunnen zich namelijk verschillende transportblaasjes afsnoeren die zich verplaatsen naar het 

juiste organel of naar de plasmamembraan. Met deze membraanstructuren versmelten zij, 

onder uitscheiding van hun inhoud naar het lumen van het betreffende organel of naar de 

buitenzijde van de cel. Hoe een eiwit in het juiste transportblaasje terecht komt hangt af van 

de lipidensamenstelling van het stukje Golgi-membraan waarvan zich het blaasje afsnoert. 

Als er bij sortering in het Golgi-apparaat fouten optreden, worden eiwitten en lipiden niet, 

of naar de onjuiste eindbestemming, getransporteerd waardoor de cel 'ziek' wordt en zijn 

functie niet meer kan uitoefenen. Hoe de samenstelling van een membraan tot stand komt, 

is daarom een brandende vraag waar vele wetenschappers het antwoord op proberen te 

vinden. 

Sfingolipiden hebben de bijzondere eigenschap om, in een omgeving van glycerolipiden, 

met cholesterol spontaan samen te klitten tot sfingolipide-cholesterol complexen die als 

vlotten ronddrijven in de 'zee' (qua verhouding zou je beter 'zwembad' kunnen zeggen) 

van overige membraanlipiden in de plasmamembraan. De engelse term voor zo'n complex 

is dan ook 'raft' (Fig. 1). De indicatie dat rafts specifieke eiwitten aantrekken en daarmee 

een belangrijke rol in sortering spelen, heeft tot logische modellen geleid. Direct bewijs 

voor de betrokkenheid van sfingolipiden bij eiwitsortering ontbreekt echter. Fundamenteel 

onderzoek heeft de betrokkenheid van rafts bij het ontstaan van verschillende ziektes 

aangetoond. Met andere woorden: fundamenteel onderzoek is nodig om tot de ziektebron 

te komen. 

sfingolipide 

cholesterol 

Figure 1. Schematische weergave van een cel. PM, plasmamembraan; ER, endoplasmatisch reticulum; 
tb, transportblaasje; r, ribosoom; raft, sfingolipide-cholesterol complex. Alle zwarte lijnen stellen 
membranen voor, m.a.w. lipide bilagen. 
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Het centrale doel in mijn onderzoek was om, naast het effect dat verandering van 

de membraanlipidensamenstelling heeft, het effect van verandering van de transbilaag-

lipidendistributie op de functie van het Golgi te bestuderen. 

Het onderzoek 

Aangezien de plasmamembraan sterk verrijkt is in glycosfmgolipiden t.o.v. membranen 

van organellen, hebben we allereerst gekeken naar de wijze waarop deze lipiden vanuit het 

Golgi naar de plasmamembraan vervoerd worden. Aangezien een dier veel verschillende 

glycosfmgolipiden produceert en de gist Saccharomyces cerevisiae zijn simpelste sfingolipide, 

inositolfosforylceramide (IPC), omzet in slechts twee gesuikerde vormen, besloten wij deze 

gist als modelsysteem te gebruiken. Het grote voordeel van gist is dat het relatief makkelijk 

is om de sfingolipide-structuur te wijzigen door 'genetische manipulatie' (aanpassen van het 

erfelijk materiaal om nieuwe gewenste eigenschappen te introduceren), aangezien belangrijke 

genen die betrokken zijn bij sfingolipide-synthese bekend zijn.Tevens heeft gist net als dierlijke 

cellen twee transportroutes die van het Golgi naar het plasmamembraan lopen. 

Aan het begin van ons onderzoek was er weinig bekend over de enzymen die betrokken zijn 

bij de mannosylering van de sfingolipide-kopgroep (het toevoegen van een 'mannose'-residu, 

een suiker). In Hoofdstuk 2 vonden wij dat door de Golgi-enzymen Csglp en Cshlp samen 

uit te schakelen de cel helemaal geen glycosfmgolipiden meer kan maken en concluderen we 

dat gist twee onafhankelijke mannosyltransferases bezit. De reden waarom gist er twee heeft is 

nog onduidelijk. 

In Hoofdstuk 3 tonen we aan dat het CSG2-gen betrokken is bij transport van mangaan-

ionen naar het lumen van het ER. Uit eerder onderzoek was reeds gebleken dat dit gen, naast 

CSG1, betrokken is bij de productie van glycosfmgolipiden.Vandaar dat wij graag wilden weten 

op welke wijze Csg2p (het eiwit waarvoor het CSG2-gen codeert) functioneert. Onze vondst 

verklaart waarom cellen die het CSG2-gen niet hebben, slechts heel weinig glycosfmgolipiden 

kunnen maken: Csglp en Cshlp hebben beide mangaan nodig om hun werk te kunnen 

doen. Zij bevinden zich allebei in het lumen van het Golgi, dus als mangaan daar niet wordt 

afgeleverd komt glycosfingolipide-synthese op non-actief te staan. Het feit dat Csg2p in de 

ER-membraan zit compliceert de zaak: wij denken dat er in het Golgi een calcium-pomp 

zit, die er voor zorgt dat calcium via transportblaasjes in het lumen van het ER terecht komt, 

daar het enzym Csg2p activeert, dat vervolgens zijn mangaankanaal openzet. Hierdoor komt 

mangaan in het lumen van het ER terecht en vervolgens via transportblaasjes in het lumen van 

het Golgi, alwaar het Csglp en Cshlp in hun behoefte voorziet. 

Cellen die geen glycosfmgolipiden maken kunnen niet, zoals gewone gistcellen, groeien 

in aanwezigheid van calcium. Deze Ca2+-gevoeligheid wordt veroorzaakt door de ophoping 

van IPC. In Hoofdstuk 4 laten we zien dat de Ca2+-gevoeligheid kan worden opgeheven door 

'overexpressie' van het zogenaamde H O R 7 gen. Een mogelijke verklaring is, dat dit gen ervoor 

zorgt dat er 'gaatjes' in de plasmamembraan ontstaan, waardoor H*-ionen naar binnen kunnen 

lekken. Hierdoor neemt de membraanpotentiaal af, zodat Ca2+ en andere schadelijke kationen 
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buiten de cel blijven. De HOR7-overexpresserende cellen hebben weliswaar een verlaagde pH, 

maar kunnen hierdoor wel groeien in de aanwezigheid van calcium. 

Terug naar de glycosfingolipiden. Onze vondst in Hoofdstuk 2 dat AcsglAcshl cellen 

geen glycosfingolipiden kunnen maken, bood ons gereedschap om te onderzoeken of de 

suikerkopgroep een rol speelt in eiwitsortering naar de plasmamembraan. Wij vonden echter 

dat in gist, in tegenstelling tot wat gepubliceerd is over dierlijke cellen, de afwezigheid 

van glycosfingolipiden geen nadelige gevolgen heeft voor eiwitsortering van de door ons 

bestudeerde eiwitten tot gevolg had. Glycosfingolipiden blijken dus niet betrokken te zijn bij 

eiwitsortering in het Golgi, een resultaat waarmee we echter het mechanisme waarmee post-

Golgi transportblaasjes worden gevormd, onopgehelderd lieten. 

Om inzicht te krijgen in bovenstaand mechanisme, gaan we in Hoofdstuk 5 in op het 

fenomeen 'lipiden-asymmetrie', d.w.z. dat de buitenste laag van de plasmamembraan een 

andere lipidensamenstelling heeft dan de binnenste laag. Deze asymmetrie wordt in stand 

gehouden door 'actieve' lipide-translocatoren, ATPases (d.w.z. enzymen die ATP omzetten 

in energie), van welke de identiteit onbekend is. Wij tonen aan dat gistcellen zonder de 

ATPases Drs2p en Dnf3p niet in staat zijn om de lipiden-asymmetrie van hun post-Golgi 

transportblaasjes op weg naar de plasmamembraan te handhaven. De afwezigheid van 

lipiden-asymmetrie in de plasmamembraan heeft invloed op de opname van voedseldeeltjes 

(dit proces wordt endocytose genoemd) en brengt daarmee de gezondheid van de cel in 

gevaar. 

En.... is er nu een duidelijk antwoord gekomen op de centrale vraagstelling?? In 

de afgelopen vier jaar heb ik membraanlipiden bestudeerd. Mijn werk laat zien dat 

glycosfingolipiden in gist geen rol spelen bij eiwitsortering in het Golgi. Verder heb ik een 

functie kunnen toekennen aan een aantal eiwitten: Csg2p, Hor7p en het Drs2p/Dnf3p-duo. 

Wat betreft de rol van glycosfingolipiden blijft er onduidelijkheid. Het is niet ondenkbaar 

dat een gistcel een bepaalde hoeveelheid sfingolipiden nodig heeft om goed te kunnen 

functioneren en dat omzetting in glycosfingolipiden dient om de cel te beschermen tegen 

schadelijke effecten die veroorzaakt worden door ophoping van IPC. 

Deze samenvatting laat zien dat wetenschappelijk onderzoek niet altijd datgene oplevert 

waarop bij aanvang is ingezet. Echter, een aantal nieuwe inzichten die voortkomen uit dit 

werk hebben ons weer stappen vooruit gebracht. Het moge duidelijk zijn dat de toekomst 

nog veel spannend (gist-)werk te bieden heeft! 
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