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Samenvatting g 

Off ze nu eencellig zijn, zoals gist, of complexe meercelligen, zoals mensen, alle levende 

organismess hebben te maken met voortdurende veranderingen in de omgeving. Veranderingen 

inn het aanbod en hoeveelheid van voedsel, veranderingen in temperatuur, allemaal moeten ze 

adequaatt worden worden opgevangen om te kunnen overleven. Gist is een aantrekkelijk model 

systeemm om fundamentele principes in het functioneren van eukaryote cellen te bestuderen. 

Gistt cellen zijn relatief gezien makkelijk om mee te werken vanwege het gemak waarmee ze in 

eenvoudigee groeimedia gegroeid kunnen worden, ze kunnen op een veelzijdigheid van 

voedingsbronnenn groeien en zijn makkelijk toegankelijk voor genetische manipulaties. Gist heeft 

niett alleen vanuit een fundamenteel gezichtspunt de interesse van onderzoekers. Ook 

biotechnologenn zijn geïnteresseerd in het functioneren van gist. Gist wordt immers o.a. gebruikt 

voorr het laten rijzen van brood, produktie van alcoholische drankjes (bier en wijn), en 

heterologee eiwit productie (oa insuline). Fundamentele kennis hoe de cel functioneert kan 

gebruiktt worden om deze industriële processen te optimaliseren. Echter, achter de eenvoud van 

gistt als experimenteel organisme, schuilt een ingewikkeldheid die stukje bij beetje aan het licht 

wordtt gebracht door studies naar de aanpassing aan veranderingen in de omgeving. Binnen de 

soortt "gist" bestaan grote verschillen in de manier waarop gistcellen reageren op de 

aanwezigheidd van glucose en andere voedingsstoffen. Bakkersgist Saccharomyces cerevisiae 

fermenteertt glucose naar ethanol, een proces dat energetisch ongunstig is vergeleken met de 

anderee manier om glucose te verbruiken, nl. via verademing, en daarom heeft deze 

fermentatievee route niet de voorkeur voor diegenen die een zo hoog mogelijk biomassa 

opbrengstt met maximale groeisnelheid nastreven. Daarentegen gebruikt de "melkgist" 

KluyveromycesKluyveromyces lactis voornamelijk een alternatieve manier van glucose metabolisme, nl. 

verademingg van glucose. 

Aspectenn die relevant zijn voor een beter begrip van de regulatoire mechanismen die bijdragen 

aann de fysiologische verschillen tussen de twee gisten worden uitgebreid behandeld in 

hoofdstukk 1. Op alle fronten, van glucose opname tot pyruvaat metabolism op het kruispunt 

tussenn fermentatie en ademhaling, van glucose signaleringseiwitten tot redox mechanismen, 

vertonenn K. lactis en S. cerevisiae aanzienlijke verschillen. 

Eenn van de aspecten die ten grondslag ligt aan de verschillen in glucose metabolism is de 

repressiee van ademhalingsfunctie door glucose, die plaatsvindt in S. cerevisiae maar niet in K. 
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lactis.lactis. Het is dit verschil in regulatie van transcriptie van genen die betrokken zijn bij 

ademhalingsfunctiee dat het thema is van dit proefschrift, met de nadruk op factoren die 

bijdragenn aan dit verschil op een moleculair niveau. Een sleutelrol in the transcriptieregulatie 

wordtt gespeeld door het heteromere transcriptie activator complex HAP2/3/4/5. De nauwe 

regulatiee van de transcriptie van het gen dat codeert voor de activatie subunit, ScHAP4, door de 

aanwezigee koolstofbron bepaalt de activiteit van het complex en daarmee of target genen van 

hett Hap2/3/4/5 complex, waaronder ademhalingsgenen, worden afgelezen. Hoe de 

koolstofbron-afhankelijkee transcriptie van het ScHAP4 gen wordt gereguleerd wordt besproken 

inn hoofdstuk 2. Dat dit geen eenvoudige regulatie is wordt duidelijk naar aanleiding van het 

mozaïekk van regelelementen in de ScHAP4 promoter. Bovendien suggereert de link naar 

gluconeogenesee via de transcriptie factor Cat8p dat de expressie van het ScHAP4 gen 

gecoördineerdd wordt in een ingewikkeld netwerk van regulatoire systemen die de reactie van S. 

cerevisiaecerevisiae op veranderingen in aanbod van koolstofbronnen controleren. 

Inn tegenstelling tot S. cerevisiae wordt de transcriptie van genen die betrokken zijn bij 

ademhalingsfunctiee nauwelijks gereprimeerd door glucose in K. iactis. Dit zorgt in het algemeen 

voorr een hoog niveau van transcriptie op glucose en draagt bij aan het oxidatieve karakter van 

glucosee metabolisme in K. lactis. In hoofdstuk 3 vragen we ons af of deze afwezigheid van 

glucosee repressie van ademhalingsgenen gecorreleerd kan worden aan een continue expressie 

vann het KIHAP4 gen. Hoewel KIHAP4 expressie inderdaad constant is in (quasi) steady-state 

cultures,, wordt de expressie onmiddellijk gereprimeerd wanneer een glucose puls toegevoegd 

wordtt aan glucose-gelimiteerde chemostat cultures. Deze repressie wordt niet gevolgd door 

repressiee van de transcriptie van ademhalingsgenen, en illustreert de kleine roi die het 

Hap2/3/4/55 complex speelt in transcriptie regulatie van deze genen in de koolstof respons in K. 

lactis.lactis. Echter, de inductie van KIHAP4 tijdens koolstof-limitatie suggereert een rol voor het 

Hap2/3/4/55 complex in K. lactis in adaptatie wanneer condities in de omgeving ongunstig 

worden. . 

Hoewell in K. lactis ademhalingsgenen relatief hoog tot expressie komen op glucose, vindt een 

tweevoudigee inductie plaats wanneer cellen van glucose naar niet-fermenteerbare 

koolstofbronnenn overgebracht worden. In sterke tegenstelling tot S. cerevisiae, is het 

Hap2/3/4/55 complex niet nodig voor deze inductie in K. lactis, maar hoe de inductie dan wel 

wordtt bewerkstelligd is onbekend. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe dit probleem wordt aangepakt 

doorr het ontrafelen van het promoter gebied van het KIQCR8 gen, dat codeert voor een 

onderdeell van de ademhalingsketen. De identificatie van een gebied van 30 bp dat 

koolstofbron-afhankelijkee transcriptie bleek te mediëren, riep speculaties op over een mogelijke 
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betrokkenheidd van een RNA polymerase subunit. Bovendien was de koolstofbron-afhankelijke 

transcriptiee afhankelijk van de aanwezigheid van een functioneel KICAT8 gen, wat een rol van 

KICat8pp in de regulatie van ademhalingsfunctie suggereert. 

Inn plaats van het bestuderen van de transcriptie van een afzondelijk gen, wordt er in hoofdstuk 

55 een uitstapje gemaakt naar expressie op een grotere schaal, nl die van het genoom. 

Heterologee hybridisatie van filters die de eiwitcoderende sequenties van het S. cerevisiae 

genoomm bevatten werd gebruikt om transcript niveaus in K. lactis te volgen. Dit leverde niet 

alleenn de identificatie van nieuwe genen in K. lactis op, maar bracht ook verschillen aan het licht 

inn transcript patronen tussen twee K. lactis stammen die onderling verschillen vertonen in 

glucosee transport. In de JA6 stam wordt genexpressie zodanig geprogrammeerd ten gunste van 

fermentatieff glucose metabolism, terwijl in de CBS2359 stam glucose metabolisme gedirigeerd 

wordtt naar de oxidatieve route. Deze resultaten dragen bij aan een groter inzicht in de 

fysiologischee verschillen tussen de twee K. lactis stammen, en zullen uiteindelijk leiden tot een 

beterr begrip hoe verschillende giststammen reageren op veranderingen in de omgeving. 

143 3 



144 4 


