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Inn gewoon nederlands 

Watt heb ik de afgelopen jaren eigenlijk gedaan? Iets met gisten en DNA? Juist. Maar wat? De 

meestenn zullen zelfs na het lezen van mijn proefschrift nog geen duidelijk antwoord op die 

vraagg kunnen geven. Daarom nu in gewoon nederlands een korte samenvatting waarin ik 

probeerr de inhoud van dit boekje op heldere wijze uit te leggen. 

Watt is gist1 en waarom gistonderzoek? Gisten zijn eencellige micro-organismen. Ondanks 

hett feit dat een gistcel heel klein is (0.0005 tot 0.02 millimeter) speelt de gistcel al duizenden 

jarenn een belangrijke rol in ons leven: bij het maken van bier en wijn en het laten rijzen van 

brood.. Er wordt veel (toegepast) onderzoek gedaan naar gist omdat er vanuit de industrie 

(gistproducenten,, bakkers, bierbrouwers etc.) behoefte is om het gebruik van gist voor hun 

speciekee doeleinden te optimaliseren. 

Voorr fundamentele onderzoekers is de gistcel een goed model om te bestuderen hoe een cel 

functioneert.. Een voordeel hierbij is dat gistcellen makkelijk en snel te kweken zijn. Net als bij 

menselijkee cellen bevindt het erfelijk materiaal (DNA2) van een gistcel zich in de celkern en 

wordenn bepaalde biologische processen uitgevoerd in speciale compartimenten (organellen). 

Bovendienn komen veel genen3 van gist overeen met genen van de mens. Technieken om gisten 

genetischh te manipuleren zijn erg goed ontwikkeld, zodat het mogelijk is om de functie van één 

genn te bestuderen door te bekijken wat het effect is van het weghalen of veranderen van dit 

gen.. Kennis over de functie van een gen in gist kan daarom eenvoudig worden vertaald naar de 

menss en dit kan nuttig zijn bij het ophelderen van hun rol bij ziekteprocessen. 

Suikerverbruikk in gist. Net als mensen hebben gistcellen voedingstoffen nodig om te kunnen 

groeienn en die kunnen ze uit de directe omgeving halen. De omzetting van die voedingstoffen 

levertt energie en bouwstoffen die nodig zijn voor celgroei en celverdubbeling. Gist kan veel 

verschillendee voedingstoffen gebruiken, maar in mijn proefschrift ligt de nadruk op het verbruik 

vann suikers, en met name de suiker glucose (=druivensuiker). Er zijn twee belangrijke manieren 

11 Gist (de ~ (m.)) 1. De massa organismen die een gisting teweegbrengen; 
22 DNA (het ~):1. desoxyribo nucleic acid [hoogmoleculaire verbinding als basis van de genen en 
chromosomen].. DNA-molecule (het, de ~): 1. Reuzenmolecule, opgebouwd uit lange ketens van zich in 
bepaaldee volgorde herhalende onderdelen, die uitsluitend in levende wezens voorkomt en drager is van 
dee genen) 
33 Gen (het ~) [biol.]:1. drager van de erfelijke eigenschappen in de celkern. 
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waaropp de gistcel suiker kan omzetten. Ten eerste kan suiker worden omgezet naar kooldioxide 

enn ethanol (een alcohol). Dit proces heet gisting4 of alcoholische fermentatie. De gevormde 

kooldioxidee zorgt voor luchtbelletjes die het rijzen van brood veroorzaken. 

Voorr het tweede proces is zuurstof nodig. Met behulp van zuurstof kan suiker worden omgezet 

inn kooldioxide en water. Dit proces heet ademhaling of respiratie5. Eenzelfde soort processen 

alss ademhaling en gisting vindt ook plaats in onze spiercellen. Wanneer ademhaling 

ontoereikendd is om aan de energiebehoefte in spiercellen tijdens hevige inspanning te voldoen, 

wordtt melkzuur gemaakt. Dit leidt tot verzuring van de spieren. 

Verschillendee belangen in industrie. Bij de volledige omzetting van suikers tot kooldioxide en 

waterr tijdens het 'verademen' van de suiker komt veel energie vrij, veel meer dan tijdens de 

alcoholischee gisting. Meer energie betekent efficiëntere groei en meer gistcellen. Voor 

industriëlee toepassingen van gist maakt het dus erg veel uit of alcoholische gisting of 

verademingg optreedt. Een gistproducent, die zoveel mogelijk gistcellen wil hebben, wil het liefst 

datt de gistcellen suiker verademen. Zijn afnemer, de bakker, ziet het gist natuurlijk liever 

"gisten".. De luchtbelletjes die de gist daarbij produceert, maken het brooddeeg immers luchtig. 

Enn wanneer het gaat om de productie van alcohol, bv. bij het brouwen van bier, moeten suikers, 

uiteraard,, ook zoveel mogelijk omgezet worden via alcoholische gisting. 

Wanneerr verademing en wanneer vergisting? Invloeden van de omgeving, zoals de 

beschikbaarheidd van zuurstof, spelen hierbij een rol. Geen zuurstof betekent geen verademing, 

enn dus kan de suiker alleen worden omgezet via de alcoholische gisting. Of een gistcel suiker 

verademtt of vergist, hangt ook af van de soort gist. Er zijn namelijk verschillende soorten gist 

(giststammen),, die allemaal een iets andere manier van suikerstofwisseling kunnen hebben. Dit 

heeftt te maken met de genetische eigenschappen van een gistsoort. De genetische 

eigenschappenn bepalen hoe de verdeling van suiker over alcoholische gisting en ademhaling is, 

enn daarbij komen we weer een stapje dichter bij mijn onderzoek. 

Bakkersgistt en melkgist. In mijn onderzoek heb ik twee verschillende giststammen gebruikt, 

dee bakkersgist Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) en de melkgist Kluyveromyces lactis 

(K.(K. lactis). Deze gisten verschillen in de manier hoe glucose verbruikt wordt onder zuurstofrijke 

44 Gisting (de ~(v1) . Het gisten, de door micro-organismen bewerkte verandering of ontleding van stoffen, 
mett name die waarbij omzetting van suikerdelen in alcohol plaatsvindt (= fermentatie) 
55 Respiratie (de ~ (v.) 1. Ademhaling. 2. [btol.] het opnemen van zuurstof en afgeven van koolzuur. 
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omstandigheden.. Terwijl K. lactis de voorkeur geeft aan verademing van glucose, wordt in S. 

cerevisiaecerevisiae glucose voornamelijk omgezet via alcoholische gisting, dus óók als er voldoende 

zuurstoff is. Voor de productie van bakkersgist is dat nadelig vanwege de eerdergenoemde 

verminderdee opbrengst. Daarom zouden gistproducenten graag willen dat ze de verdeling van 

suikerr over de twee routes zelf kunnen sturen: via ademhaling als een grote celopbrengst moet 

wordenn verkregen, en via gisting als alcohol en kooldioxide gewenst zijn. Door meer te weten 

hoee die verdeling bepaald wordt, zou je kunnen ingrijpen in de stofwisseling van de gist om zo 

hett gewenste resultaat te verkrijgen. Vergelijking van de twee gisten kan hierbij dus belangrijke 

informatiee geven. 

Transcriptie.. Voor ik meer ga vertellen over één van de verschillen tussen de twee gisten die 

bijdraagtt aan de verdeling van suikers, is het nodig om eerst een nieuwe term uit te leggen: 

transcriptie6. . 

Inn de kern van een cel is de genetische informatie van die cel opgeslagen in de vorm van DNA. 

Hett begrip DNA klinkt waarschijnlijk bekend in de oren. Een soort streepjescode met erfelijke 

informatie.. Inderdaad, DNA bestaat uit genen en elk gen bevat de informatie om een enkel eiwit 

tee maken. Om een eiwit te maken wordt eerst het gen in een andere code weergegeven, het 

zogenaamdee boodschapper RNA. Het proces waarbij het boodschapper RNA wordt gemaakt 

heett transcriptie. Het DNA wordt als het ware overgeschreven (gekopieerd) naar het 

boodschapperr RNA. Vervolgens wordt het RNA vertaald naar een eiwit (translatie). De 

bouwstenenn van een eiwit zijn aminozuren, en de informatie die in het gen en boodschapper 

RNAA ligt opgeslagen vertelt welke aminozuren moeten worden ingebouwd om het juiste eiwit te 

krijgen. . 

Repressie.. Behalve genen bevat DNA ook informatie in welke mate en onder welke 

omstandighedenn een gen moet worden overgeschreven, de regel-elementen. Deze regel-

elementenn bepalen in welke mate een gen wordt overgeschreven (het gen staat 'aan'), of zelfs 

helemaall niet (het gen staat 'uit'). Als de omstandigheden zodanig zijn dat bepaalde genen 

(bijna)) 'uit' staan, spreken we van repressie. Transcriptie en repressie moeten nauwkeurig 

wordenn geregeld om het maken van onnodige eiwitten te voorkomen. Als er iets mis gaat met 

dezee regulatie kan een cel ontsporen, en kan bijvoorbeeld bij mensen een kankercel worden 

waarinn ongecontroleerde celgroei plaatsvindt. 

Transcriptiee (de - (v)):1: Weergave van informatie in een andere vorm of code 
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Mijnn onderzoek. Wat hebben transcriptie en repressie te maken met de manier waarop 

glucosee worden omgezet? Als de gist S. cerevisiae merkt dat er glucose is, gaat er een signaal 

naarr de kern waar de genen zich bevinden om te zorgen dat de ademhalingsgenen niet worden 

afgelezenn en er dus geen eiwitten worden gemaakt die nodig zijn bij verademing van glucose. 

Mett andere woorden, de ademhalingsfunctie wordt gereprimeerd (onderdrukt), en glucose 

wordtt via alcoholische gisting verbruikt. 

Inn tegenstelling hiermee komt deze repressie van ademhalingsfunctie niet of nauwelijksvoor in 

K.K. lactis. In deze gist worden de genen, onafhankelijk of suiker aanwezig is, voortdurend 

overgeschreven.. K. lactis kan dus beter glucose omzetten via verademing dan S. cerevisiae. Dit 

iss niet het enige verschil dat het verschil tussen de manieren van glucoseverbruik in de twee 

gistenn veroorzaakt, want er komen nog veel meer aspecten op de hoek kijken. Maar het is wel 

eenn zodanig belangrijk verschil dat mijn proefschift eraan gewijd is om meer inzicht te verkrijgen 

hoee die regulatie van de transcriptie van ademhalingsgenen in de cel tot stand komt, en welke 

factorenn daar een rol bij spelen. Die kennis zouden we niet alleen kunnen gebruiken om 

gerichterr te werk te gaan bij het ingrijpen in de manier waarop glucose wordt verbruikt in 

bakkersgist,, maar vertelt ons ook hoe verschillende gisten omgaan met beschikbare 

voedingstoffenn op de voor hun meest optimale manier om te (over)leven. 

"Gelukt?"" Blijft tenslotte nog een brandende vraag over, die me de afgelopen jaren vaak is 

gesteld:: "is het gelukt??" Gezien het feit dat er een heel boekje over volgeschreven is, mag je 

concluderenn dat het gelukt is om meer inzicht te verkrijgen in de 'transcriptie-regulatie van 

ademhaling'' in gist. Stapje voor stapje komen we dichter bij het ontrafelen van mechanismen 

diee een gistcel hanteert om te reageren op bepaalde factoren in de omgeving, en hoewel er bij 

onderzoekk voor elke beantwoorde vraag veel nieuwe vragen worden opgeroepen, hoop ik met 

ditt proefschrift een bijdrage te hebben geleverd aan de fundamentele kennis over het 

functionerenn van een (gist-)cel. 
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