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vertaald door Jan Berkhout 

 

Een  compleet  begrip  van  de  manier  waarop  cellen  metabolische  activiteiten  coördineren  en 

reguleren  is  niet  alleen  van  fundamenteel  belang,  het  is  ook  belangrijk  voor  ontwikkelingen  in 

biotechnologische  en  medische  toepassingen.  De  resultaten  gepresenteerd  in  dit  proefschrift 

proberen  dit  begrip  te  vergroten  door  uit  te  leggen  hoe  het  eukaryoot model  Saccharomyces 

cerevisiae  robuustheid  in  de  glycolyse  behoud  in  reactie  op  plotselinge  veranderingen  in  het 

glucoseaanbod.  

  Het ontwerp  van de  glycolyse, waarbij het bovenste deel ATP  consumeert en het onderste 

deel ATP produceert,  is kwetsbaar wanneer  toenames  in  flux niet goed verwerkt worden. Als er 

een  overmaat  aan  glucose  beschikbaar  komt,  resulteert  de  initialisatie  van  de  glycolyse  in  een 

snelle  fosforylering  van  glucose  wat  leidt  tot  een  daling  in  ATP  en  anorganisch  fosfaat  (Pi). 

Regulerende systemen zijn daarom nodig om  te zorgen dat de ATP productie door het onderste 

deel van de glycolyse de ATP consumptie van het bovenste deel bij kan houden. Gebrek aan deze 

regulatie resulteert in een dysfunctionele toestand die een onevenwichtige glycolytische toestand 

genoemd wordt en  in het verlies van cel  levensvatbaarheid. De gevolgen van het ontbreken van 

deze  regulatie  zijn uitvoerig bestudeerd  in S. cerevisiae, waarbij  is aangetoond dat de  trehalose 

route een belangrijk onderdeel van het regelmechanisme vormt dat resulteert  in robuustheid  in 

de glycolyse wanneer er een overmaat glucose beschikbaar komt.  

  De Saccharomyces cerevisiae tps1Δ mutant is een interessante stam voor het bestuderen van 

de dynamische metabolische  regulatie. Deze mutant heeft  een defect  in de  trehalose‐6‐fosfaat 

synthase  (tps1), de eerste  stap  in de  trehalose  route, en  is niet  in  staat om adequaat met een 

plotselinge  toename  in  glucosebeschikbaarheid  om  te  gaan.  Zijn  metabolische  fenotype 

suggereert een gebrek aan  flux evenwicht  tussen de bovenste en onderste glycolytische  takken 

wanneer de glucoseopname plotseling toeneemt. Ondanks het feit dat deze mutant voor het eerst 

beschreven is in de jaren zeventig van de vorige eeuw, is het moeilijk gebleken de mechanistische 

oorzaak van dit  fenotype  te  lokaliseren. Hoofdstuk 1 geeft een historisch overzicht van eerdere 

pogingen  om  een  regulerend mechanisme  aan  deze  metabolische  route  toe  te  schrijven.  Dit 

hoofdstuk dient tevens als basis voor de volgende hoofdstukken van het proefschrift dat als doel 
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hebben om de  regulatoire  tekortkomingen die  leiden  tot het  tps1Δ  fenotype  te begrijpen door 

gebruik  te maken van een  combinatie van  theorie, modellen en experimenten.  In Hoofdstuk 7, 

zullen we terugkomen op de beschrijvingen van deze tps1Δ mutant en laten we zien hoe inzichten 

die verworven zijn in dit proefschrift geleid hebben tot meer genuanceerde interpretaties van tot 

dusver paradoxale waarnemingen.  

  Als eerste worden de gevolgen van een defecte  trehalose cyclus  in S. cerevisiae bestudeert, 

door het  simuleren van het  tps1Δ metabole gedrag met behulp van een gedetailleerd kinetisch 

model van de glycolyse (Hoofdstuk 3). We laten zien dat het model in staat is de meest relevante 

metabolische eigenschappen van het tps1Δ fenotype (ATP en Pi depletie, FBP accumulatie en een 

lage  glycolytische  flux)  te  reproduceren.  Verder  tonen  we  aan  dat  er  een  initiële‐conditie 

afhankelijke bistabiliteit bestaat voor zowel tps1Δ (TPS) en wild‐type (WT) versies van het model. 

Afhankelijk van de  initiële condities,  laten we zien dat het TPS model een normale glycolytische 

toestand kan bereiken die gelijk is aan het WT model, terwijl het WT model kan resulteren in een 

tps1Δ‐achtige  onevenwichtige  toestand.  Dit  is  een  belangrijke  bevinding,  aangezien  het 

aangetoond  is  dat  bistabiele  fenomenen  ten  grondslag  liggen  aan  het  tot  stand  komen  van 

verschillende  fenotypen. Het wordt  aangenomen  dat  het metabolische  fenotype  van  de  tps1Δ 

mutanten  onverenigbaar  met  groei  is,  en  als  zodanig  wekt  de  bovenstaande  observatie  de 

mogelijkheid van het bestaan van twee fenotypes, één  levensvatbaar en één niet  levensvatbaar, 

binnen een populatie na het ondergaan van een plotselinge glucose verandering.  

  In Hoofdstuk  4  testen we deze hypothese experimenteel,  ervan uitgaande dat  cellen  in de 

normale  toestand  levensvatbaar  zijn. Door middel van uitplaten, hebben we niet alleen kunnen 

aantonen dat er inderdaad een kleine fractie binnen de tps1Δ populatie is die levensvatbaar is (~1 

in 1000 cellen), maar ook dat het spontaan en  reproduceerbaar  in elke populatie van afdoende 

grootte  plaats  vindt.  Propagatie  experimenten  tonen  aan  dat  deze  glucose  tolerantie  niet‐

genetisch is. Bovendien geven deze resultaten een verklaring voor de extreme lange lag fases (> 20 

uur) die worden waargenomen tijdens de groei van een populatie. Nader onderzoek toont aan dat 

dergelijke gemengde populaties ook de groeigedrag van tps1Δ populaties gekweekt op galactose 

met  toenemende hoeveelheden glucose kan verklaren. Tevens demonstreren we dat de grootte 

van de subpopulatie gemanipuleerd kan worden door ethanol of mierenzuur aan het groeimedium 

toe te voegen, of direct door het veranderen van de expressie van Hexokinase 2 (Hxk2).  

  De  tijdschaal  waarop  groei  plaats  vindt  is  vele  malen  langzamer  dan  de  tijdschaal  van 

metabole  processen.  Omdat  ons  kinetisch  model  bistabiliteit  voorspelt  op  een  metabolisch 
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tijdschaal, vroegen we ons af of we de verschillende metabole toestanden aan kunnen tonen op 

het niveau van individuele cellen. Hiervoor benutten we het feit dat cellen in een onevenwichtige 

toestand, als gevolg van  lage ATP niveaus geen pH homeostase kunnen behouden en er, binnen 

één populatie, twee toestanden (lage en normale pH) te identificeren zijn. We maken gebruik van 

een  pH‐afhankelijke  GFP  reporter  (pHluorin),  gecombineerd met  flowcytometrie,  en  tonen  de 

aanwezigheid  van  twee  verschillende  metabolische  subpopulaties  in  tps1Δ  culturen  aan 

(Hoofdstuk 4). Eveneens belangrijk, onze  resultaten bevestigen dat een  fractie van de wild‐type 

cellen (7 %) eveneens faalt de glycolyse op een juiste manier te initiëren.  

  Na de bevinding dat niet‐genetische glucosetolerantie spontaan verschijnt in grote populaties, 

zijn we gaan uitzoeken wat de mogelijke oorsprong van deze fenotypische plasticiteit zou kunnen 

zijn. We nemen aan dat er  in elke natuurlijke populatie op celniveau verschillen zijn  in de exacte 

metabolische  toestand  en  dat  de  initiële  conditie‐afhankelijkheid  van  het  glycolyse  model 

geconsolideerd  kan  worden  met  onze  experimentele  bevindingen  in  dit  kader.  Met  andere 

woorden,  we  gaan  ervan  uit  dat  fenotypische  heterogeniteit  kan  ontstaan  door  spontane 

fluctuaties in concentraties van tussenliggende metabolieten en enzymconcentraties. 

  In  Hoofdstuk  5  onderzoeken  we  deze  hypothese  door  het  simuleren  van  niet‐genetische 

populatie heterogeniteit door middel van willekeurige trekkingen van de enzym capaciteiten (Vmax) 

en  initiële metaboliet  concentraties  uit  continue  kansverdelingen. We  gebruiken  het  kinetische 

model zoals beschreven in Hoofdstuk 3 om de relatie tussen kleine variaties in initiële condities en 

de waarschijnlijkheid om in de reguliere steady state van het model terecht te komen. We vinden 

dat kleine variaties inderdaad resulteren in een fractie van TPS modellen die een normale steady‐

state  toestand bereiken. Componenten waarvan eerder  is aangetoond dat ze een effect hebben 

op  de  tolerantie  van  glucose  in  tps1Δ  cellen  blijken  ook  in  de  simulaties  de  belangrijkste 

determinanten te zijn. Deze resultaten tonen aan dat het gecombineerde effect van willekeurige 

fluctuaties in metabolieten effect heeft op de response van individuele, genetisch identieke, cellen 

op  specifieke  perturbaties  in  de  omgeving  en  onverwachte  fenotypische  resultaten  kan 

produceren.  

  Bij  afwezigheid  van  de  trehalose  route  (tps1Δ)  zijn  de meeste  cellen  niet  in  staat  om  te 

schakelen van lage naar hoge glucosebeschikbaarheid. Dit succes kan aanzienlijk verhoogd worden 

door ofwel  (1) het  inhiberen van het bovenste deel van de glycolyse of  (2) het verhogen van Pi 

herwinning, en daarmee het  stimuleren  van het  laagste deel  van de  glycolyse. Onze  kinetische 

modellen  laten  zien dat beide mechanismen  actief  zijn door een  toename  in de ATP hydrolyse 
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(futiele cycli) (Hoofdstuk 2) en we beseffen dat de stoichiometrie van de trehalose route ook een 

dergelijke  futiele  cyclus vertoond. Met het omzetten van glucose naar  trehalose,  ten koste van 

ATP  en  gelijktijdige  terugwinning  van  Pi,  is  er  een  grote  flux  richting  trehalose  die  zou  kunnen 

dienen om de glycolyse naar de functionele steady state te sturen, of tenminste de kans verhoogt 

dat  deze  toestand  bereikt  wordt.  Toch  is  de  heersende  gedachte  dat  in  vergelijking  met  de 

glycolyse de  fluxcapaciteit van de  trehalose  route niet voldoende  is om een significant effect  te 

hebben. Door het bistabiele gedrag van het systeem, veronderstellen we dat een hoge flux slechts 

tijdelijk  nodig  zou  zijn;  zodra  het  systeem  de  normale  steady  state  heeft  bereikt,  verdwijnt  de 

noodzaak tot buitensporige ATP hydrolyse (en de daaruit voortvloeiende Pi terugwinning).  

  In  Hoofdstuk  6  testen  we  deze  hypothese  en  schatten  we  experimenteel  de  dynamische 

veranderingen  in  flux door de  trehalose  route wanneer het glucoseaanbod plotseling  toeneemt. 

Met  behulp  van  [
13C]‐verrijkingsexperimenten  kwantificeren  we  zowel  de  grootte  van  de 

metaboliet pools als het  labelingspatroon gedurende de periode van ongeveer 5 minuten na een 

glucosepuls. We vinden inderdaad dat de flux door deze route zeer dynamisch is. Onmiddellijk na 

een glucosepuls nemen we een grote, maar  tijdelijke,  toename  in  flux waar die qua omvang en 

duur groot genoeg is om het systeem te leiden naar de functionele steady state. Zodra een nieuwe 

stabiele steady state is bereikt, kan de flux door de trehalose route veilig naar beneden bijgesteld 

worden; gezien de energetische consequenties van futiele cycli is dit een zinvol regel mechanisme 

en verklaart dit de veel lagere fluxen die eerder zijn gemeten onder steady state condities.  

  Het  integreren  van  de  resultaten  uit  de  hoofdstukken  3  tot  6  (Hoofdstuk  2)  leidt  tot  een 

nieuwe vorm van  regulatie door de  trehalose  cyclus. Niet één enkel aspect, maar verschillende 

aspecten zijn inherent aan de futiele cyclus van de trehalose route en dragen bij aan het robuust 

opstarten van de glycolyse. De tijdelijk activering van deze route geeft de cell een hogere kans om 

over  te  gaan  naar  een  levensvatbare  hoge  glycolytische  flux.  Echter,  vanwege  cel‐tot‐cel 

metabolische heterogeniteit biedt dit geen garantie de transitie te overleven. 


