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Samenvatting

Dit proefschrift gaat over de regulatieprocessen die en rol spelen in de aanpassing
van metabole systemen aan hun omgeving en aan genetische veranderingen. Onder-
zoek aan regulatiemechanismen is uniek voor de biologie. Het richt zich op systemen
waarvan de complexiteit ongeëvenaard is in niet-biologische systemen. Biologische
systemen kunnen zich aanpassen: levende cellen moduleren de eigenschappen van
hun systemen als reactie op veranderingen in hun omgeving. Deze aanpassingen zijn
onderworpen aan tot dusverre onbekende drijevende krachten en beperkingen.

In het inleidende hoofdstuk (Hoofdstuk 1) wordt betoogd dat ons begrip van
regulatieprocessen wordt beperkt door het ontbreken van een precieze definitie van het
begrip regulatie en door het ontbreken van geschikte methodes om regulatie-processen
op een eenduidige en kwantitatieve manier te beschijven. De hoofdstukken 2 en 5
bescrijven de implementatie, evaluatie en verdere ontwikkeling van Regulatie Analyse,
een methode die een kwantitatieve beschrijving van de regulatie van enzymsnelheden
en hun katalytische capaciteiten mogelijk maakt. Deze methode is gëımplementeerd,
getest en uitgewerkt in een serie van onderzoeken naar de regulatie van de glycolyse in
Saccharomyces cerevisiae tijdens nutriënt-starvatie, zuurstof-deprivatie, toegenomen
dissipatie van vrije energie door toevoeging van benzoëzuur, of na deletie van het
HXK2 gen dat codeert voor hexokinase II. De experimentele bevindingen en analyses,
die in dit proefschrift beschreven worden, brengen nieuwe inzichten in de complexiteit
van de regulatie van de metabole flux en de katalytische capaciteiten van de enzymen
die de reacties katalyseren.

In het verleden zijn er verscheidene pogingen gedaan om een kwantitatief kader te
ontwerpen voor de studie naar metabole regulatie. Daaruit is Regulatie Analyse naar
voren gekomen als de methode die het meest passend is voor experimenteel onderzoek
naar regulatieprocessen. Regulatie Analyse ontleedt kwantitatief de bijdragen van
veranderingen in enzym-capaciteiten (Vmax -hiërarchische regulatie genoemd) en ve-
randeringen in de interactie van enzymen met de rest van het metabolisme (metabole
regulatie genoemd) op de lokale regulatie van de enzymsnelheden. Deze verdeling is
gebaseerd op een eigenschap van de meeste enzymgekatalyseerde reacties: de snelheid
van de katalyse is recht evenredig met de hoeveelheid van het actieve enzym. Reg-
ulatie Analyse maakt het mogelijk om eenduidige en kwantitatieve beschrijvingen te
geven van de regulatie van de flux door de betrokken enzymen, onafhankelijk van de
complexiteit van het systeem of het type verstoring.

Regulatie Analyse wordt door dit gehele proefschrift gebruikt om de regulatie van
de flux door de individuele enzymen betrokken bij de glycolyse en fermentatie in de
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gist Saccharmoyces cerevisiae te beschrijven wanneer de gist zich aanpast aan ver-
scheidene veranderingen van de omgeving en van zijn eigen genetische samenstelling.
Hoofdstuk 2 geeft een gedetailleerde beschrijving van de methode en introduceert
precieze biochemische interpretaties voor alle mogelijke numerieke uitkomsten van de
analyse. Verder verfijnt het de oorspronkelijke interpretatie van de hiërarchische en
metabole regulatie zodanig dat ook de differentiële expressie van iso-enzymen met
verschillende kinetische eigenschappen is ondergebracht.

In Hoofdstuk 3 is Regulatie Analyse gebruikt om drie toetsbare hypotheses over
de globale regulatie van de flux door de gehele route te formuleren in termen van de
lokale regulatie van de enzymsnelheden in die route. De eerste hypothese voorspelt dat
alle enzymsnelheden metabool worden gereguleerd (d.w.z. volledige afwezigheid van
hiërarchische regulatie), De tweede hypothese voorspelt dat een enkel ‘sleutelenzym’
in de route hiërarchisch wordt gereguleerd terwijl alle andere stappen metabool wor-
den gereguleerd. De derde hypothese voorspelt uitsluitend hiërarchische regulatie van
alle enzymsnelheden in de route om de homeostase van de metaboliet-concentraties
te garanderen. De hoofdstukken 3, 4 en 5 beschrijven de regulatie van de flux door
de individuele enzymen betrokken bij de glycolyse en fermentatie wanneer Saccharo-
myces cerevisiae zich aanpast aan: stikstof- of koolstof-starvatie, zuurstof-deprivatie,
toegenomen dissipatie van vrije energie door toevoeging van benzoëzuur en tenslotte
aan de deletie van het gen HXK2 dat codeert voor hexokinase II. Gezamenlijk lei-
den deze studies tot de volgende conclusies: (i) metabole regulatie levert vaak een
belangrijke bijdrage aan de lokale regulatie van de enzymsnelheden, (ii) levende gist-
cellen gebruiken alle mogelijke combinaties van hiërarchische en metabole regulatie
om de snelheden van de individuele enzymen te moduleren, (iii) de flux door enzymen
in dezelfde route wordt vaak op verschillende manieren gereguleerd, wat suggereert
dat de enzymen verschillende rollen spelen in de regulatie van de flux door de gehele
route, (iv) dezelfde metabole stap is vaak verschillend gereguleerd wanneer de cellen
zich aanpassen aan verschillende verstoringen, (v) alle voorgestelde hypotheses over
de globale regulatie van de flux door de gehele route zijn weerlegd voor de onder-
zocht kweekomstandigheden, wat impliceert dat ze niet algemeen geldig zijn, en (vi)
de regulatie van de glycolytische en fermentatieve flux is vaak gereguleerd door ve-
randeringen van enzyme binnen èn buiten de route. Deze bevindingen suggereren
dat de flux door de gehele route op een subtiele manier wordt gereguleerd, -waarbij
de verschillende enzymen een verschillende regulerende rol spelen. Ze laten zien dat
de regulatie van de flux door de gehele route niet noodzakerwijs wordt bepaald door
een enkele drijvende kracht of beperking. Ze maken het ook noodzakelijk on nieuwe
hypotheses te formuleren over de globale regulatie van de flux door de gehele route.

Een uitbreiding van de Regulatie Analyse wordt beschreven in Hoofdstuk 4. Hi-
ermee kan de regulatie van enzymhoeveelheden en katalytische capaciteiten worden
beschreven in termen van de bijdragen van veranderingen in mRNA concentraties,
translatie- en eiwit-degradatie snelheden en posttranslationele modificaties. De anal-
yse is gebaseerd op de aanname dat eiwitconcentraties in steady-state zijn en dat
de snelheden van translatie en degradatie van individuele eiwitten recht evenredig
zijn met de corresponderende concentraties van mRNA en eiwit. De eerste aan-
name is waarschijnlijk gegarandeerd door het gebruik van chemostaat-cultures, maar
de andere dient nog experimenteel geverifieerd te woorden. Hiertoe is een grotere
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nauwkeurigheid van beschikbare analytische technieken vereist. De aanname dat
translatie- en eiwit-degradatie-snelheden recht evenredig zijn met de concentraties
van respectievelijk het corresponderend mRNA en het eiwit, zijn gebaseerd op de
verwachting dat de betrokken enzymcomplexen (ribosomen en proteasoom) niet spec-
ifiek zijn en dat de concentratie van een enkel mRNA of eiwit een minderheid verte-
genwoordigt in de populaties van alle mRNAs of eiwitten.

In Hoofdstuk 4 wordt deze uitgebreide Regulatie Analyse toegepast op de regulatie
van de hoeveelheden en capaciteiten van glycolytisch enzymen, wanneer S. cerevisiae
zich aanpast aan anarobiosis of de aanwezigheid van benzoëzuur. De experimenten
laten zien dat veranderingen in mRNA concentraties slecht overeenkomen met de ve-
randeringen in hoeveelheden en capaciteiten van de enzymen. De analyse suggereert
dat veranderingen in mRNA voor minder dan 50% bijdragen aan de regulatie van de
hoeveelheden en capaciteiten van de glycolytische enzymen en dat veranderingen in
de snelheden van translatie en/of eiwit-degradatie de belangrijkste regulatoren van de
hoeveelheden eiwit zijn. Pogingen om de bijdrage van posttranslationele modificaties
aan de regulatie van enzym-capaciteiten te kwantificeren, tonen aan dat een meer
nauwkeurige en reproduceerbare proteoom-analyse noodzakelijk is. Hoewel de exper-
imentele onzekerheid te groot was om definitieve om conclusies kunnen te trekken,
geven de data de indruk dat er posttranslationele modificaties plaatsvinden die de
katalytische capaciteit van triosefosfaat-isomerase en fosfoglyceraat-kinase bëınvloe-
den.

De methoden die zijn ontwikkeld en gebruikt in dit proefschrift, leveren een kwan-
titatief kader op waarmee hypotheses over regulatieprocessen experimenteel kunnen
worden getoest. De toepassing van deze methoden om de werkelijke regulatieprocessen
in levende cellen te beschrijven heeft ons inzicht gegeven in een eerder onbeschreven
complexiteit van de processen die het metabolisme reguleren. Deze studie laat zien
dat processen waaraan relatief weinig aandacht is besteed, zoals metabole regulatie en
translatie- en eiwit-degradatie, waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de regulatie
van metabole systemen.


