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Samenvatting 

 

 

De celdelingscyclus - het proces waarbij twee dochtercellen worden gevormd uit één 

oorspronkelijke moedercel - is essentieel voor de voortzetting van het leven. Fouten in de 

regulatie van dit proces kunnen leiden tot ziektes. Het proces van celdeling is energetisch 

en biosynthetisch veeleisend. Daarom moeten cellen, alvorens de beslissing te nemen 

om hun celdelingsprogramma uit te voeren, hun extracellulaire voedingsomgeving 

nauwkeurig beoordelen. Echter, hoe extracellulaire signalen invloed kunnen uitoefenen 

op de beslissing van een cel om zich aan te zetten tot de celdelingscyclus en hoe dit 

mechanistisch mogelijk wordt gemaakt, zijn vragen waarop thans nog bevredigende 

antwoorden gevonden moeten worden.  

In tegenstelling tot het idee dat micro-organismen beslissingen nemen door directe 

waarnemingen uit hun extracellulaire omgeving, bewezen recente bevindingen dat het 

fenotype van micro-organismen kan worden gevormd door veranderingen in 

intracellulaire metabolische fluxen (reactiesnelheden), zelfs wanneer de externe 

nutriëntenomstandigheden onveranderd zijn. Zoals besproken in hoofdstuk 1, kan een 

dergelijke fluxgebaseerde regulering van de microbiële fysiologie worden bereikt door 

middel van regulerende metabolieten die fluxafhankelijke concentraties vertonen, en kan 

deze vorm van regulatie micro-organismen bepaalde voordelen verlenen ten opzichte 

van directe extracellulaire waarneming. 

Gedreven door recente bevindingen die suggereren dat het begin van de 

celdelingscyclus in Saccharomyces cerevisiae correleert met verhoogde glycolytische 

flux, is de hypothese geformuleerd dat celcyclustoewijding een op fluxen gebaseerde 

beslissing is. Door het combineren van benaderingen  op enkel cel- en populatieniveau is 

in hoofdstuk 2 aangetoond dat cellen beslissen, op basis van hun glycolytische snelheid, 

of ze zich aan de celdelingscyclus toewijden of hun toevlucht nemen tot de niet-delende 

status van “quiescence”. Bovendien bleek dat stochastische schommelingen in het 
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metabolisme deze beslissing ook kunnen beïnvloeden. De bevindingen in hoofdstuk 2 

bevestigen dat de celcyclustoewijding niet direct wordt bepaald door de extracellulaire 

nutriëntenomstandigheden, maar door de omvang van de metabolische flux. 

Een lange tijd werd aangenomen dat, nadat de celdelingscyclus eenmaal was gestart, 

gistcellen dit proces onafhankelijk van bovenliggende signalen voltooien. Niettemin werd 

deze gedachte onlangs op de proef gesteld, omdat het ontbreken van extracellulaire 

voedingsstoffen het celdelingsproces bleek te stoppen, zelfs na de aanvang ervan. In 

hoofdstuk 3 wordt aangetoond, dat zelfs in aanwezigheid van voedingsstoffen, de 

voortgang van de celdeling - en specifiek de vorming van de dochtercel (“bud”) - 

afhankelijk is van de grootte van de glycolytische flux. Desalniettemin, is tevens 

aangetoond dat, na de celcyclustoewijding, DNA-replicatie onafhankelijk van de 

beschikbaarheid van extracellulaire glucose kan optreden, wat suggereert dat cellen de 

opgeslagen intracellulaire koolhydraten sturen om zodoende de voltooiing van 

genoomduplicatie te waarborgen. Deze bevindingen tonen aan dat de metabolische flux 

cruciaal is, zowel voor de activatie van het celdelingsprogramma, als ook voor de 

succesvolle uitvoering ervan. Tevens hebben de bevindingen het bestaan van 

veiligheidsmechanismen onthuld die ervoor zorgen dat belangrijke 

celcyclusgebeurtenissen worden voltooid wanneer de omgevingsomstandigheden 

ongunstig worden. 

Hoewel het werk in hoofdstuk 2 onthult dat verhoogde reactiesnelheden in de glycolyse 

de activatie van het celdelingsprogramma veroorzaken, is er nog geen antwoord gegeven 

op hoe dit mechanisch wordt gerealiseerd. In knopvormende gist wordt Cln3, een 

constitutief geproduceerd hoogst onstabiel eiwit, waarvan de niveaus - wegens de snelle 

afbraak ervan - correleren met zijn translatiesnelheid, beschouwd als de meest 

stroomopwaartse, krachtige celcyclusactivator. Gegeven de sterke relatie tussen 

intracellulaire metabolische fluxen en cellulaire translatiesnelheid, wat in hoofdstuk 1 

uiteen is gezet, werd de hypothese gevormd dat celcyclusactivering plaatsvindt na een 

toename van de totale translatiesnelheid, en derhalve, een toename in Cln3-niveaus. In 

hoofdstuk 4 wordt deze hypothese bevestigd door dynamische metingen van de 

productiesnelheid van een fluorescent eiwit met constitutieve expressie en door gebruik 
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te maken van een innovatieve werkwijze voor het meten van de productiesnelheid van 

Cln3. In het bijzonder tonen de bevindingen aan dat de totale snelheid van eiwitsynthese 

en daarmee de snelheid van Cln3-synthese zeer dynamisch zijn en hun piek bereiken 

vlak voor de celcyclustoewijding, wat leidt tot een plotselinge toename in Cln3-niveaus. 

Deze bevindingen bieden dus een potentiële mechanistische link tussen metabolische 

snelheid en de activatie van de celdelingscyclus. 

Dit proefschrift demonstreert dat metabolische snelheden cruciale bepalende factoren 

zijn voor besluiten betreffende de celcyclus, wat aanzet tot een verschuiving van focus 

van de extracellulaire voedingsomgeving naar de intracellulaire metabolische omgeving, 

op weg naar het begrijpen van de eukaryotische celcycluscontrole.  
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