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Micro-organismen hebben continue te maken met veranderende omgevingsfactoren, zoals 

veranderingen in aanwezigheid van nutrienten, temperatuur, UV-straling, aanwezigheid van 

schadelijke stoffen, enz. Om te overleven is het van cruciaal belang dat de cel het vermogen 

heeft om zich snel aan te passen aan de veranderingen. In dit onderzoek hebben we 

gebruikt gemaakt van een eencellige organisme, bakkersgist. Bakkersgist is een eencellige 

eukaryoot, wat betekent dat deze cellen een celkern hebben. Naast een celkern hebben 

eukaryoten ook nog andere organellen omgeven door membranen, waaronder 

mitochondriën.  

In de wetenschap wordt gist, omdat het een eencellige eukaryoot is, gebruikt als 

modelorganisme voor hogere, meercellige, eukaryoten zoals de mens. Buiten de 

wetenschap speelt bakkersgist een belangrijke rol in de industrie. Het wordt onder andere 

gebruikt in de levensmiddelenindustrie om alcoholische dranken en brood te maken, maar 

tevens wordt het gist zelf ook gebruikt om gistextract van te maken. Gist kan met behulp van 

verschillende enzymen suikers afbreken in alcohol en koolzuur. Voor de bakkers is dit 

koolzuur belangrijk voor het rijzen van het brood en voor de drankenindustrie de alcohol 

productie. Tijdens de productie ervaart de cel verschillende veranderingen van omgeving 

waartegen de cel zich moet wapenen om te overleven.  

In dit proefschrift hebben we één van de omgeving veranderingen bestudeerd, namelijk een 

verhoging van de temperatuur. We hebben gekeken naar de verandering in de omzetting 

van suiker en welke processen een rol spelen bij de regulatie hiervan. Verschillende 

processen komen in aanmerking; een verandering in de concentratie van de enzymen, het 

effect van temperatuur zelf op de reactiesnelheid en veranderingen in tussen- en 

eindproducten (metabolieten). Door deze effecten te kwantificeren en de interactie te 

bestuderen, maken we gebruik van een aanpak die ook wel systeem biologie wordt 

genoemd. 

 

Hoofstuk 1 van dit proefschrift is een samenvatting van de huidige kennis over de respons 

van cellen na een verandering in omgevingsfactoren en vooral een verandering in 

temperatuur.  Doordat er veel onderzoek is gedaan naar de adaptatie response van gist, 

weten we welke genen, eiwitten en andere producten een rol spelen in de bescherming en 

onderhoud van de cel. Deze noodzakelijke aanpassingen kosten de cel energie die ten koste 

gaat van de energie die ook naar biomassa had kunnen gaan. Vervolgens zijn de 

verschillende manieren waarop gist energie kan opwekken uit suikers samengevat.  

Om te reageren op de stress moet deze eerst waargenomen worden. In het kort beschrijven 

we hoe de stress signalering en de nutriënt signalering werkt en hoe deze verweven zijn met 

elkaar.  
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De complexe en gecoördineerde interactie van alle moleculaire processen bepalen 

uiteindelijk de groei. Hoewel er op genexpressie niveau veel onderzoek is gedaan en 

daardoor veel data aanwezig is, is er weinig bekend hoe het energie genererende proces 

aangepast wordt na een verandering in de omgeving. We beschrijven een methode om dit 

probleem aan te pakken. Met behulp van regulatie analyse kunnen we bestuderen hoe een 

verandering in omzettingssnelheid (flux) tot stand is gekomen. Deze omzetting wordt 

verzorgd door enzymen. Als een flux is veranderd, kan dat door middel van een veranderde 

enzym concentratie. Meer van het enzym kan meer omzetten. Aan de andere kant kan door 

middel van subtiele verschillen in bijvoorbeeld substraat- en productconcentratie de flux ook 

veranderen. Regulatie analyse is een mathematische methode die deze cellulaire processen 

kwantificeert in relatie tot de veranderde flux. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de manier waarop de glycolyse wordt gereguleerd na een verhoging 

van de temperatuur in glucose-gelimiteerde groeicondities. Door deze groeiconditie te 

gebruiken, dwing je de cel om alle suikers in de mitochondriën te verbranden tot koolzuur en 

water (respiratie).  

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we regulatie analyse hebben aangepast om het directe 

effect van de temperatuur op de enzymatische reacties te bepalen. De verandering van de 

omzettingssnelheid (flux) kan nu dus worden bepaald door veranderingen in hoeveelheid 

enzym, door een direct effect van de temperatuur of door veranderingen in de omgeving van 

de enzymen. Normaal gesproken gaan chemische reacties bij een verhoging van 

temperatuur sneller. Ongeveer elke verhoging van 10ºC leidt tot een verdubbeling van 

reactie snelheid. 

Een belangrijke observatie in deze experimenten is dat in de temperatuurrange van 30ºC tot 

37ºC geen verandering in flux is. Opmerkelijk is dat bij 38ºC de omzettingssnelheid door de 

enzymen minimaal 6 keer zo groot wordt en de cultuur veranderd in de manier waarop 

energie gemaakt wordt. Naast respiratie, zet de cultuur ook een deel van de suikers om in 

alcohol (fermentatie).  

Culturen van 30ºC en 38ºC hebben we met elkaar vergeleken en bestudeerd hoe de 

veranderingen in flux gereguleerd zijn. Verrassend genoeg had de temperatuur weinig 

invloed op de omzettingssnelheid van de enzymen. De belangrijkste manier om de minimale 

flux 6-voudig te verhogen is door veranderingen in de omgeving van de enzymen, zoals 

veranderingen in metabolieten. De minimale bijdrage van de enzymconcentratie en de grote 

bijdrage van het metabolisme, hebben we bestudeerd door mRNA van de enzymen en de 

metabolieten onder beide condities te bepalen. Hieruit bleek dat de metabolieten significant 

waren veranderd, terwijl de mRNA concentraties weinig significant verschilden.  
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In hoofdstuk 3 hebben we een andere groeicondities gebruikt om de regulatie van de 

glycolyse, na dezelfde temperatuurverhoging, te bestuderen. In plaats van glucose-limiterend 

medium te gebruiken hebben we stikstof-limiterend medium gebruikt. Onder deze 

omstandigheden hebben de culturen ongeacht de temperatuur dezelfde manier van glucose 

omzetten. Ze hebben zowel fermentatie and respiratie, oftewel respiro-fermentatieve 

metabolisme. Onder deze omstandigheden was de flux door de glycolyse enzymen 

tweevoudig verhoogd. Regulatie analyse liet zien dat de manier waarop de verhoogde flux, 

door de verschillende enzymen, op diverse manieren was gereguleerd. Tevens was de 

temperatuurafhankelijkheid van de enzymen anders dan in de glucose-gelimiteerde culturen. 

Een verklaring van deze observatie kan zijn dat de enzymen andere iso-vormen van het eiwit 

tot expressie brengt. Deze iso-vormen voeren wel dezelfde reactie uit, maar kunnen wel 

andere eigenschappen hebben. Met behulp van massa spectrometrie hebben we de 

enzymen, inclusief iso-enzymen, gekwantificeerd. Met behulp van deze data hebben we 

geprobeerd het verschil in temperatuur afhankelijkheid van sommige enzymen te verklaren. 

 

In hoofdstuk 4 hebben we de temperatuurgevoeligheid van de mitochondriën in glucose-

limiterende culturen. Verrassend genoeg had de temperatuur tot 37ºC geen effect op de 

fluxen, terwijl een verhoging van de temperatuur wel een negatief effect heeft op de 

onderhoudskosten van de cel. Om toch genoeg energie te hebben voor groei, was een 

hypothese dat de efficiëntie van de mitochondriën om energie te maken omhoog gaat bij 

hogere temperatuur. We beschrijven een methode waarop we de efficiëntie hebben gemeten 

en vonden dat de mitochondriën efficiënter worden naar mate de temperatuur omhoog gaat. 

Op temperaturen hoger dan 37ºC gaat de efficiëntie drastisch omlaag, wat zou kunnen 

betekenen dat de mitochondrie stuk is gegaan. Door een gen, coderend voor een eiwit 

betrokken in de elektronen transport keten, uit te schakelen, hebben we ontdekt welk eiwit 

verantwoordelijk is voor de verhoging in efficiëntie. Met behulp van elektronenmicroscopie 

hebben bekeken hoe de mitochondriën er op 38ºC uit zagen. De structuur op 38ºC was 

ernstig beschadigd. Deze observatie kan tevens ook de verandering van metabolisme 

verklaren. Op deze temperatuur kan de energie niet meer door de mitochondriën 

gegenereerd worden, om toch de noodzakelijke energie voor groei en onderhoud te 

genereren heeft gist de mogelijkheid om te fermenteren. In de discussie van hoofdstuk 4 

wordt gespeculeerd over de verschillende oorzaken van deze beschadiging. 

 

In dit proefschrift hebben we de aanpassing van een gistcel op een verhoging van de 

temperatuur bestudeerd, en met name hoe de cel deze veranderingen reguleert. In 

hoofdstuk 2 en 3 hebben we laten zien dat de condities van het medium een belangrijke rol 

spelen in de manier waarop de gistcel de veranderingen reguleert. Deze ontdekkingen laten 
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zien dat de strategie die de cel gebruikt om te overleven in bepaalde situaties moeilijk te 

voorspellen zijn. Aan de andere kant laat dit zien dat de manier om de fluxen zelf te 

beïnvloeden, met name in de biotechnologie, niet zo gemakkelijk is en dat eerst moet 

worden onderzocht hoe de flux gereguleerd is onder bepaalde omstandigheden alvorens te 

kunnen ingrijpen. 

 


