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Nederlandse Samenvatting

De titel van dit proefschrift is “De evolutie van metabole strategieën”. Het onderzoek beschreven

in dit proefschrift gaat over de metabole strategieën van voornamelijk micro-organismen, zoals

bacteriën en gist (een eencellig organisme dat qua celindeling meer op een menselijke cel lijkt

dan op een bacterie). Deze micro-organismen nemen suiker op en halen daar de bouwstoffen

en energie uit om zich te repliceren. Het omzetten van suiker tot bouwstoffen en energie wordt

gedaan met enzymen. Enzymen zijn eiwitten die aan chemische stoffen, zoals suikers, kunnen

binden en de omzetting tot andere chemische stoffen kunnen vergemakkelijken. Wat er gebeurt

in een cel wordt voor een groot deel bepaald door welke enzymen een cel maakt en in welke

hoeveelheden. Dit noemen we de metabole strategie.

Als cellen samen groeien “vechten” ze om het eten, dus de suikers, die aanwezig zijn. Dit

“vechten” moeten we niet letterlijk opvatten. We spreken dan ook niet over het “recht van de

sterkste”, maar we zouden kunnen spreken over “het recht van de snelste”. Als een cel een

beetje “anders” is en sneller nakomelingen maakt, en deze verandering overgeërfd wordt door

de nakomelingen, bestaat de nieuwe generatie voor een groter deel uit cellen die op dezelfde

manier “anders” zijn. Op den duur zal de hele populatie bestaan uit cellen die “anders” zijn

(waarmee dat dan weer normaal is). Dit is het proces van natuurlijke selectie. Het sneller

groeien kan worden bereikt door van bepaalde enzymen die suikers omzetten in bouwstoffen

meer of minder te maken, dus door de metabole strategie aan te passen. Ik heb onderzocht

welke veranderingen in metabole strategieën de groeisnelheid verhogen.

In de meeste biologische systemen zien we vooral het resultaat van natuurlijke selectie.

Alleen met fossiele resten kunnen we de evolutie van grotere organismen een beetje volgen. Het

leuke van micro-organismen is nu juist dat ze zo snel groeien dat we ook real-time de evolutie

kunnen volgen. In dit proefschrift heb ik theorie ontwikkeld die gebruikt kan worden om het

resultaat van evolutie te begrijpen en om te voorspellen welke metabole strategieën we kunnen

verwachten als het resultaat van een evolutie-experiment.

Er zijn vaak meerdere manieren om hetzelfde resultaat te bereiken, bijvoorbeeld twee enzy-

men die allebei een bepaalde suiker opnemen, maar andere eigenschappen hebben. Gist heeft

zelfs wel 20 enzymen die dezelfde suiker opnemen, een interessant fenomeen dat we graag

beter willen begrijpen. In hoofdstuk 3 laat ik zien dat sommige eigenschappen van enzymen

nuttig zijn als er veel suiker is in de omgeving, terwijl andere eigenschappen nuttig zijn bij een

lage suikerconcentratie. Dit komt doordat enzymen blind zijn en niet weten wat binnen en bui-

ten is, dus enzymen die goed zijn in suikers opnemen, “lekken” ook weer veel suikers naar
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buiten. Als er veel suiker buiten is, is het niet zo erg om niet zo goed suiker op te nemen. Om-

dat er dan veel suiker is komt er toch wel een hoop binnen en is het belangrijker geen suiker

naar buiten te “lekken”. Bij weinig suiker buiten is het belangrijker om goed suiker op te nemen

en valt er minder te “lekken”. Hiermee geef ik een mogelijke verklaring waarom gist zoveel en-

zymen heeft om dezelfde suiker op te nemen, namelijk dat er voor elke suikerconcentratie een

optimale versie van het enzym is.

Enzymen helpen om suikers om te zetten tot nieuwe bouwstoffen en energie, dus je zou

misschien denken: “Hoe meer enzym hoe beter!”. Het maken van enzymen kost echter ook

bouwstoffen en energie, wat vraagt om een kosteneffectiviteitsanalyse. We kijken dan naar wat

de kosten zijn om een enzym te maken en hoeveel het de cel oplevert aan extra productie. Aan

de hand van wat er bekend is over de kosten en werking van enzymen heb ik een theorie opge-

zet welke strategieën het meest kosteneffectief zijn. Daarmee is hoofdstuk 4 een soort cursus

“kostenefficiënt nakomelingen produceren voor micro-organismen”. Nu gaan die

micro-organismen uiteraard mijn proefschrift niet lezen, maar wij kunnen het wel als handboek

gebruiken om te begrijpen wat voor metabole strategieën door natuurlijke selectie worden

gevormd.

Momenteel is sustainability erg hip. Ook voor micro-organismen kan het belangrijk zijn zuinig

om te gaan met grondstoffen, bijvoorbeeld als ze dichtbij hun nakomelingen blijven en daarmee

voedsel willen delen. Ook kan zuinig gebruik van grondstoffen van belang zijn voor bedrijven

die micro-organismen gebruiken voor de productie van voedsel of grondstoffen. In hoofdstuk 5

heb ik ook gekeken naar strategieën voor efficiënt gebruik. Een vraag waar ik aan heb gewerkt

is: “Gaan de strategieën die kosteneffectief zijn ook efficiënt met grondstoffen om, of juist niet?”.

Deze vraag is moeilijk om in het algemeen te beantwoorden, omdat het van de omstandigheden

afhangt. Deze vraagt blijft dan ook nog open staan.

Soms verandert de omgeving en heb je dingen nodig waar je daarvoor niks aan had, en

de dingen die je wel had worden overbodig. Dit overkomt micro-organismen ook; enzymen die

hele nuttige omzettingen doen in de ene situatie, kunnen helemaal nutteloos zijn in de andere.

Bijvoorbeeld als er andere suikers beschikbaar komen of als een enzym niet goed tegen de

warmte kan en de temperatuur oploopt. Cellen kunnen hopen dat er niks gebeurt of zich juist

voorbereiden op de toekomst. In hoofdstuk 7 onderzoek ik een mechanisme dat werkt als een

“verzekering”: onder sommige omstandigheden heb je het niet nodig, maar als je het niet hebt

overleef je een verandering in de omgeving niet. In het geval van hoofdstuk 7 gaat het over een

toename van de suikerconcentratie in de omgeving. Het blijkt dat een klein percentage van de

cellen zonder “verzekering” toch de verandering overleeft—de “Guus gelukken”—en een klein

percentage van de cellen met “verzekering” toch dood gaat—de “pechvogels”. Zo is het leven

van micro-organismen ook niet helemaal “eerlijk” (deterministisch).

Het gedrag van consumenten beïnvloedt ook de markt. Als veel micro-organismen be-

paalde suikers opeten worden die schaars en dit beïnvloedt de voedselkeuze van

micro-organismen. In hoofdstuk 6 heb ik uitgezocht wat dit effect voor invloed heeft op meta-

bole strategieën. Ik heb gekeken naar twee strategieën: een langzame groeier en een snelle

groeier die een product maakt dat zijn eigen groei remt. Het blijkt dat cellen met verschillende
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strategiën samen kunnen leven. Als er teveel snel groeiende cellen zijn die het product maken

dat de eigen groei remt, komt er ook heel veel remmend product en groeien de cellen niet zo

snel meer. Als er weinig cellen zijn die het product maken groeien deze wel heel snel, en ne-

men ze in aantal toe. Op deze manier ontstaat een stabiele samenleving van twee

verschillende soorten cellen met verschillende strategiën.

Met het werk in dit boek kunnen we nog niet alle gebruikte metabole strategieën verklaren,

noch voorspellen wat er precies gebeurt in een evolutie-experiment. Daarvoor ontbreekt ons

kennis over de precieze werking van verschillende enzymen en er zijn ook andere aspecten waar

I geen rekening mee heb gehouden. Zo zijn overerfbare veranderingen meestal het resultaat van

wijzigingen in de code van het DNA, en niet alle veranderingen zijn even makkelijk te coderen

in het DNA. Ook andere zaken dan alleen suikers omzetten zijn belangrijk om snel te groeien,

zoals bijvoorbeeld het kopiëren van het DNA en het in vorm houden van het celmembraan, de

afscheiding tussen de cel en de buitenwereld. We kunnen wel al de inzichten uit dit proefschrift

gebruiken om geobserveerde metabole strategieën en evolutie van metabole strategieën beter

te begrijpen. Ik zet hier ook al een eerste stap in de richting van het voorspellen van de evolutie

van metabole strategieën.
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