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cellular accumulation therefore reduces the D-glucose consumption 
(Figure 1B). RNA sequencing revealed an increased expression levels 
of the trehalose pathway genes TPS1 and TSL1. Upon the deletion 
of Tps3 and especially Tsl1, in the evolved strain, the intracellular tre-
halose-6-phosphate concentration decreased significantly therefore 
improving D-glucose consumption and growth. This yielded therefore 
a strain with improved D-glucose and D-xylose co-consumption. How-
ever, the overall conclusion of the work is that once the bottleneck of 
transport has been removed, co-metabolism of D-glucose and D-xylose 
is severely limited by the capacity of primary metabolism and therefore 
the overall rates of bioethanol production remain within the same order 
of magnitude irrespective co- or sequential metabolism occurs.

In this thesis we have tackled various aspects of D-xylose transport in 
S. cerevisiae: affinity, specificity, flux and protein degradation. Although 
co- consumption of D-xylose and D-glucose was realized there are a 
number intrinsic issues that find their origin in the primary metabolism 
and that are difficult to solve. D-xylose consumption, as compared to 
D-glucose consumption, is still too slow while in the evolved DS71054-
evo6 strain, D-xylose and accumulated trehalose-6-phosphate inhibit 
Hxk2. Additional research is needed to improve D-xylose and D-glucose 
co-consumption in S. cerevisiae, specifically with respect to Hxk2, and 
other hexokinases, to improve the sensitivity towards D-xylose in order 
to stimulate co-consumption of D-xylose and D-glucose. Co-consump-
tion can lead to a more robust fermentation, but overall, the process will 
be limited by the maximal flux possible through the glycolytic pathway 
and thus consumption will not quickly lead to faster fermentation rates 
as compared to sequential utilization of the sugars. 
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Voor het 1ste en 2de generatie bio-ethanol productieproces is bakkersgist 
(Saccharomyces cerevisiae) één van de meeste gebruikte organismen in 
de fermentatie. Biomassa uit lignocellulose, dat gebruikt wordt in de 2de 
generatie bio-ethanol productie, levert na het hydrolyse proces verschil-
lende hexose en pentose suikers op waaronder xylose. S. cerevisiae kan 
van nature geen xylose consumeren en om dit toch te bewerkstelligen 
is een xylose isomerase, afkomstig van een schimmel, in bakkersgist 
tot expressie gebracht. Daarmee kan de xylose, via de pentose fosfaat 
route, worden opgenomen in de glycolyse en kan bioethanol worden 
geproduceerd (Figuur 1). Hoewel dit resulteerde in de gewenste xylose 
consumptie, wordt de xylose in aanwezigheid van een hoge glucose 
concentratie, maar langzaam geconsumeerd. Alle S. cerevisiae stammen 

Figuur 1. Glucose en xylose metabolisme in DS71054-evoB-Hxk2 (A) en 
DS71054-evo6-Hxk2 (B). De glucose transportcapaciteit via de hexose trans-
porters Hxt1, Hxt2, Hxt4, Hxt5 en Hxt7 in DS71054-evoB-Hxk2 is aanzien-
lijk lager in vergelijking met de xylose capaciteit via Hxt36 N367I. In DS71054-
evo6-Hxk2 resteert alleen de expressie van Hxt2 en Hxt4 waardoor de glucose 
opname capaciteit werd verlaagd terwijl de opname capaciteit van xylose werd 
verhoogd via de verhoogde expressie van Hxt37 N367I. De verhoogde intracel-
lulaire xylose concentratie remt de omzetting van glucose via Hxk2 en veroor-
zaakt accumulatie van trehalose-6-fosfaat, dat ook activiteit van Hxk2 remt.
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die xylose kunnen fermenteren consumeren eerst (bijna) alle glucose 
voordat xylose wordt gemetaboliseerd. Om efficiënte consumptie van 
xylose (in de aanwezigheid van glucose) te bewerkstelligen is de opname 
van xylose in de gist cel essentieel. Omdat xylose opname plaatsvindt 
via de endogene hexose transporters (Hxt’s), wordt xylose transport 
geremd door glucose en alleen als de glucose concentratie laag genoeg 
is kan xylose door de cel worden opgenomen. Om het onvermogen van 
S. cerevisiae om efficiënt xylose te transporteren te verbeteren zijn in 
andere studies specifieke xylose transporters uit andere organismen 
tot expressie gebracht in gist. Helaas leverden deze heterologe trans-
portsystemen slechts een lage xylose transport capaciteit op, waar-
schijnlijk omdat deze transporters niet goed functioneren in gist of te 
snel worden afgebroken. 

Het doel van dit proefschrift is om xylose transport in gist te verbeteren 
door ons te richten op de endogene hexose transporters en hun speci-
ficiteit, van hexose naar pentose suikers, te veranderen. Een dergelijke 
aanpassing heeft het voordeel dat deze transporters goed geïntegreerd 
blijven in het regulatie systeem van gist en dus goed onder de relevante 
omstandigheden zullen kunnen functioneren.

In hoofdstuk 2 gebruiken we daarom een methode om HXT glucose 
transporter genen door elkaar te “shuffelen” en om stammen te selecte-
ren met verbeterde groei op lage concentraties xylose om op deze wijze 
varianten te krijgen met een verbeterde affiniteit voor xylose. Verschil-
lende “genen-banken” werden getransformeerd naar een stam waaruit 
alle hexose transporters (ΔHXT1-7 en ΔGAL2) zijn verwijdert, waardoor 
deze stam niet meer kan groeien op xylose. Groei op xylose kan dan 
hersteld worden middels de expressie van een geschikte transporter. 
Deze screening leverde twee bijna identieke fusie-eiwitten (fusie 9.4 en 
9.6) op die beide bestaan uit een groot deel van Hxt2 en verschillende 
kleinere delen van andere Hxt eiwitten. Beide fusie-eiwitten vertoonden 
dezelfde verbetering in affiniteit voor xylose (8.1 ± 3.0 mM) in vergelij-
king tot Hxt2 (23.7 ± 2.1 mM). Dit fenomeen wordt veroorzaakt door 
de veranderde C-terminus van het eiwit en in het bijzonder door een 
cysteïne tot proline mutatie op positie 505 in Hxt2. De verbeterde xy-
lose affiniteit van Hxt2 C505P zou een manier kunnen zijn om het trans-
port van xylose, vooral bij een lage xylose concentraties, te verbeteren. 

Met name aan het einde van een industriële bio-ethanol fermentatie 
waarbij de xylose concentratie bijna nul geworden is kan dit tot een 
verbeterde suiker conversie leiden. Deze gefuseerde Hxt-transporters 
zijn echter nog steeds in staat om glucose te transporteren en zijn dus 
geen oplossing voor de remming door glucose op het xylose transport.

Om het transport van xylose verder te optimaliseren werd in hoofdstuk 3 
een viervoudige hexokinase deletie mutant gebruikt die was afgeleid 
van de xylose fermenterende S. cerevisiae stam (DS69473). Door de 
viervoudige hexokinase deletie kan glucose niet meer worden gebruikt 
als koolstofbron en dus kan deze stam alleen groeien op xylose. Door 
de hoge affiniteit van de endogene Hxt transporters voor glucose is de 
groei op xylose, in de aanwezigheid van hoge concentraties glucose, 
beperkt. Door middel van natuurlijke selectie, waarbij gegroeid werd op 
xylose, en waarbij geleidelijk de glucose concentratie werd verhoogd, 
werd een verbeterde xylose fermenterende stam geïsoleerd. Genoom 
analyse van de verbeterde stam onthulde een mutatie (Y353C) in het 
CYC8/SSN6 gen, dat betrokken is bij repressie van bepaalde genen. De 
Y353C mutatie in Cyc8 bevindt zich in het voorlaatste TPR-motief, een 
functioneel domein dat nodig is voor de interactie met een ander eiwit: 
Tup1. Er bestaan verschillende TPR-motieven die zorg dragen voor de 
repressie van verschillende klassen van genen, allen beïnvloed door het 
co-repressor-complex Cyc8/Tup1. Het co-repressor-complex Cyc8/Tupl 
bindt, in het geval van glucose repressie, aan Mig1 en remt zodoende de 
Mig1-activering. Expressie analyse liet de veranderde expressie zien van 
in totaal 95 genen, waaronder genen betrokken bij: 1) hexose transport, 
2) maltose metabolisme, 3) celwandfunctie en 4) onbekende functies. 
Van de 18 bekende Hxt-transporters waren er 9 significant op geregu-
leerd waaronder HXT10, HXT13, HXT15 en HXT16 die niet of nauwelijks 
tot expressie komen in de wildtype stam. De xylose opname snelheid 
in de geëvolueerde stam was significant verhoogd in aanwezigheid van 
glucose, evenals een verbeterde capaciteit van zowel glucose als xylose. 
Deze data laat zien dat verbetert xylose transport, door de verhoogde 
expressie van meerdere hexose transporters, het xylose metabolisme 
minder gevoelig maakt voor de remming door glucose. 

Omdat de, in hoofdstuk 3 gebruikte natuurlijke selectie niet leidde 
tot een gewijzigde specificiteit voor xylose van de endogene hexose 
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transporters, werd een meer stringente selectie gestart met een an-
dere gist stam. In hoofdstuk 4 werd een vergelijkbare, maar verbeterde, 
viervoudige hexokinase deletiestam gebruikt om het xylose transport 
in de xylose-fermenterende S. cerevisiae DS71054-stam te verhogen. 
Aangezien S. cerevisiae specifieke pentose transporters mist het, is gist 
afhankelijk van de hexose transporters die een lage affiniteit hebben 
voor xylose. Om de specificiteit van de Hxt transporters voor xylose te 
verbeteren, werd de bovengenoemde DS71054-stam gebruikt in een 
evolutie experiment waarbij werd geselecteerd op verbeterde groei op 
xylose in aanwezigheid van hoge glucose concentraties. De geëvolu-
eerde gist stam, DS71054-evoB (Figuur 1A), liet verbeterde tolerantie 
zien ten aanzien van glucose als werd gegroeid op xylose. De verbeterde 
groei kon worden toegeschreven aan een mutatie op positie N367 in 
de endogene chimere Hxt36-transporter. Deze mutatie veroorzaakt 
een defect in de herkenning en het transport van glucose terwijl de 
specifieke opname van xylose nagenoeg ongemoeid blijft. Door de 
N367I mutatie in Hxt36 ontstaat er een bindingsplaats die specifiek is 
voor xylose, daarentegen zijn de affiniteit en capaciteit enigszins ver-
slechterd. De mutatie van de grotere isoleucine zijketen belet dat de 
aldehyde groep van glucose op efficiënte wijze bindt in de bindingsholte 
en daardoor wordt de affiniteit voor glucose significant lager. Een andere 
variant van dezelfde mutatie in Hxt36, N367A, transporteert xylose 
met een hogere snelheid en verbeterde affiniteit waardoor efficiënte 
co-consumptie van glucose en xylose mogelijk is. De co-consumptie 
van beide suikers kan als zodanig worden gebruikt voor een efficiëntere 
productie van bio-ethanol uit lignocellulose.

Hoewel de Hxt36 hexose transporter door de N367 mutatie met succes 
veranderd is in een specifieke xylose transporter wordt Hxt36 onderworpen 
aan, door glucose gereguleerd, eiwitafbraak. Daarom werd in hoofdstuk 5 
de eiwitafbraak van hexose transporters bestudeerd en verbeterd. In af-
wezigheid van glucose, of wanneer bijna alle glucose uit het medium is 
geconsumeerd, worden Hxt-eiwitten met een hoge transport capaciteit 
voor glucose snel afgebroken en verwijderd uit het cytoplasmatische mem-
braan van de cel. Daardoor zal de capaciteit van dergelijke Hxt transpor-
ters afnemen en vervolgens leiden tot slechte groei op xylose. Dit is met 
name het geval voor de hexose transporters met lage affiniteit zoals Hxtl, 
Hxt36 (Hxt3-variant) en Hxt5. Door middel van fusies met GFP (een groen 

fluorescerend eiwit) aan bovenstaande eiwitten hebben we aangetoond dat 
deze hexose transporters uit het cytoplasmatisch membraan verdwijnen 
als er geen glucose in het medium aanwezig is. Deze afbraak vindt plaats 
door middel via ubiquitinatie van bepaalde lysine residuen in deze eiwitten. 
Van de N-terminale lysine residuen in de hiervoor genoemde Hxt-eiwitten 
werd voorspeld dat ze mogelijk geubiquitineerd zouden kunnen worden 
en deze werden daarom vervangen voor arginine residuen. Deze muta-
ties resulteerden in een verbeterde lokalisatie op de cytoplasmatische 
membraan als deze cellen worden gegroeid op medium met alleen xylose. 
Gelijktijdig verbeterde ook de groei op xylose significant. De verminderde 
ubiquitinering verbeterde ook de suiker consumptie aan het eind van de 
fermentatie, in medium met zowel glucose als xylose. 

Hoewel de hexokinase deletie DS71054-evoB stam met de Hxt36 N367I 
mutatie uit hoofdstuk 4 een significant verbeterde groei liet zien op 
xylose in de aanwezigheid van hoge concentraties glucose, veroorzaakt 
de mutatie ook een verlaging van de transport capaciteit voor xylose. 
Dit werd gedeeltelijk opgelost door verzadigingsmutagenese van po-
sitie N367 uit te voeren wat de Hxt36 N367A-mutant opleverde met 
verbeterde xylose transporteigenschappen. Echter deze mutatie heeft 
in minder remmend effect op de glucose transport capaciteit. 

Daarom werd dezelfde stam gebruikt in een tweede evolutie experiment, 
gebruik makend van natuurlijke selectie, zoals beschreven in hoofdstuk 6. 
De DS71054-evoB stam werd gegroeid in een chemostaat gedurende 3 
maanden in medium met 1% xylose en 10% glucose waarbij de verdun-
ningssnelheid van het toegevoegde medium geleidelijk werd verhoogd. 
Gedurende de natuurlijke selectie werden er verschillende stammen ge-
isoleerd maar de laatste, DS71054-evo6, heeft een identieke groeisnelheid 
op 1% xylose in vergelijking met de groei op 1% xylose in aanwezigheid 
van 10% glucose. Deze verbeterde groeisnelheid kan worden toege-
schreven aan de verhoogde opname van xylose bewerkstelligd door een 
hoger expressie niveau van Hxt37 N367I. Na de herintroductie van Hxk2 
(en ook andere hexokinasen) in de nieuwe DS71054-evo6 stam was de 
glucose consumptie echter significant lager ten opzichte van de originele 
DS71054 stam. Verdere analyse van de geselecteerde stammen gaf aan 
dat een verhoogde xylose consumptie samengaat met een verlaagde 
glucose consumptie alsmede een verminderde totale suiker consumptie 
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