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Nederlandse samenvatting 
In dit proefschrift hebben wij onderzocht met microscopie methodes die gebruik maken van 

fluorescerende eiwitten hoe S. cerevisiae (ofwel bakkersgist) zicht aanpast aan veranderingen in zijn 

omgeving. Door het gebruik van microscopie konden wij dit bekijken in individuele gistcellen. Deze 

resultaten kunnen laten zien hoe verschillend gistcellen zijn van elkaar. Om deze methodes echter 

optimaal en accuraat te gebruiken moesten we eerst de beschikbare fluorescerende eiwitten testen op 

hun kwaliteiten in bakkersgist. Dit hebben wij gedaan in Hoofdstuk 1. In dit hoofdstuk laten wij zien dat 

de fluorescerende eiwitten verschillende eigenschappen hebben in gist ten opzichte van humane cellen 

of bacteriën. Daarnaast laten we zien dat de in vivo eigenschappen verschillen van de in vitro 

eigenschappen. De best functionerende eiwitten werden geselecteerd en geoptimaliseerd voor codon 

gebruik. Tenslotte bewezen wij dat deze fluorescerende eiwitten inderdaad een verbeterd signaal 

geven. De informatie van de karakterisatie van de fluorescerende eiwitten in hoofdstuk 1 zijn daarna 

gebruikt om een FRET sensor te ontwikkelen voor cAMP metingen in gist. Dit is gedaan in Hoofdstuk 2. 

cAMP is belangrijk om veranderingen in de omgeving te signaleren voor een gistcel. Het is een 

signaleringsmolecuul (second messenger) wat aangemaakt wordt wanneer suiker beschikbaar is voor 

een gistcel. Deze cAMP aanmaak zorgt voor een korte piek van cAMP, wat daarna terugkomt op een 

nieuw verhoogd grondniveau. Het is bekend dat cAMP veranderingen aanbrengt in het metabolisme en 

de stress respons, maar of en hoe de cAMP dynamiek informatie doorgeeft aan de cel, en hoe variabel 

dit is tussen cellen, is veelal onbekend. Met de cAMP sensor vonden wij dat gistcellen weinig 

heterogeniteit lieten zien in hun cAMP responsen. Daarnaast onderzochten we de cAMP dynamiek van 

verschillende suiker transities en welke informatie deze dynamiek zou kunnen bevatten. In Hoofdstuk 3 

hebben we dezelfde sensor optimalisatie strategie gebruikt voor een ATP FRET sensor. We vonden dat 

de originele sensor pH gevoelig was en onvoorspelbare veranderingen had in zijn FRET waardes. Dit 

bemoeilijkt het gebruik van deze sensor voor betrouwbare en goede ATP lezingen, helemaal omdat in 

gist de intracellulaire pH fluctueert. Het optimaliseren van de fluorescerende eiwitten in deze sensor 

verbeterde de functionaliteit. Deze sensor liet, in tegenstelling tot de cAMP responses, een grote 

variatie in ATP responses zien bij suikertransities in gistcellen. De responses reikte van cellen die amper 

een respons hadden tot cellen die in een onevenwichtige staat kwamen, met lage ATP niveaus. Ten 

laatste, in Hoofdstuk 4, hebben we de localisatie van de GAPDH isoform TDH1 bestudeerd. We keken 

hiernaar in gistcellen die in omgevingen met veel glucose zaten tot omgevingen waarin geen 

koolstofbron was. TDH1 is een ondergeschikte isoform van GAPDH en de functie ervan is grotendeel 

onbekend. We vonden ook dat verschillende stressen de expressie van TDH1 verhogen, maar dat alleen 

een snelle koolstofverhongering een localisatie van TDH1 naar granules gaf. Deze granules zijn reversibel 

en verdwijnen als er weer glucose toegankelijk is. Tenslotte vonden we een functie van TDH1 gedurende 

koolstofverhongering. Na een langdurige verhongering hadden cellen zonder TDH1 verhoogde celdood 

en een langere lagfase wanneer er weer glucose toegediend werd. Dit suggereert dat TDH1 belangrijk 

is voor de overleving van gistcellen tijdens koolstof verhongering.  

De resultaten in dit proefschrift leveren nuttige informatie om fluorescentie metingen te doen in 

individuele gistcellen. We laten ook zien dat fluorescerende uitlezingen (bijvoorbeeld via FRET sensoren 

of eiwit-labellen) perfect gebruikt kunnen worden om beter te begrijpen hoe individuele gistcellen zich 

aanpassen aan veranderende omgevingen.   

 

 

 




