
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De invloed van micrograviteit op het modelorganisme 
Saccharomyces cerevisiae: een proteoomstudie 

 
 
 

Sören PLANCKAERT 
 
 
 
 
 

 
 

Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van 
Master in de Biochemie en de Biotechnologie 

Major Biochemie en Structurele Biologie 
Academiejaar 2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 

 

Promotor: prof. dr. Bart Devreese  
Wetenschappelijk begeleider: dr. Sara Groeneboer 
Vakgroep Biochemie en Microbiologie 
Laboratorium voor Eiwitbiochemie en Eiwitengineering

http://www.eiwitbiochemie.ugent.be/


i 
 

Dankwoord 
Eerst en vooral wil ik professor Devreese bedanken om mij de kans te geven deze 
thesis uit te voeren in L-Probe. Bedankt om dit onderwerp aan mij toe te kennen, 
waardoor ik veel bijgeleerd heb in de wereld van het eiwitonderzoek. Daarnaast wil 
ik zeker en vast ook mijn begeleidster Sara bedanken die me veel kennis en 
praktische ervaring heeft bijgebracht. Ook bedankt voor het vele herlezen en 
helpen verbeteren van mijn masterproef. Een begeleidster uit de duizend. 
 
Daarnaast wil ook de andere mensen uit het labo bedanken voor de steun en hulp. 
Eerst en vooral Isabelle V. voor de warme welkom en het beantwoorden van de 
vele vraagjes. Gonzalez voor het helpen op punt stellen van de Synapt en het 
maken van de vele buffers. Griet en Isaak voor de spoedcursus Progenesis en 
Isabelle F. voor het helpen bij de elektroforese. Ook Simon en Sofie voor het 
beantwoorden van allerlei vragen. Nele en de Poolse meisjes Agata en Kasia om 
telkens te vragen of alles lukte. Linda voor het helpen bij de Western blot 
problemen en Ingrid en Rita voor de praktische zaken. 
 
Ik wil ook mijn medestudenten bedanken voor de steun en de vele leuke 
momenten de laatste vijf jaar. Ik zou met geen andere groep willen ruilen om deze 
jaren opnieuw te beleven. Sommige practica en stoten van bepaalde personen zal 
ik nooit vergeten. Speciaal wil ik Berten, Cédric en Karel bedanken voor de hulp, 
het gezelschap in het labo en de vele Spar broodjes. Dit academiejaar is voorbij 
gevlogen dankzij jullie. Ook mijn andere vrienden wil ik bedanken voor de steun 
tijdens de examenperiodes. Jullie brachten ontspanning na een mindere week of 
tegenslag. 
 
Uiteindelijk wil ik ook mijn (schoon)familie bedanken voor de steun en in het 
bijzonder mijn ouders om mij de kans te geven deze uitdaging aan te gaan. Ook 
mijn broer die tijdens de examenperiodes mijn examenstress heeft mogen 
ondervinden. En ten slotte vooral mijn vriendin Floréanne, mijn steun en toeverlaat 
tijdens mijn studies. Jij stond altijd voor me klaar en begreep dat ik tijdens de 
examens niet veel tijd kon vrijmaken.  
 

 
Bedankt iedereen 

Sören 
 

 
 

- Non scholae sed vitae discimus - 
 
 
 
 
 



ii 
 

Inhoudsopgave 

Dankwoord .............................................................................................................................................. i 

Inhoudsopgave ....................................................................................................................................... ii 

Lijst met figuren .................................................................................................................................... iv 

Lijst met tabellen .................................................................................................................................... v 

Lijst met afkortingen ............................................................................................................................. vi 

Samenvatting ...................................................................................................................................... viii 

Summary ............................................................................................................................................... ix 

Deel I: Inleiding....................................................................................................................................... 1 

Hoofdstuk 1: Micrograviteit ................................................................................................................... 2 

1.1. Wat is micrograviteit? ................................................................................................................. 2 

1.2. Simulatie micrograviteit .............................................................................................................. 4 

1.3. Invloed van micrograviteit: recent onderzoek ............................................................................. 6 

1.3.1. Impact op bacteriën ............................................................................................................. 6 

1.3.2. Impact op fungi..................................................................................................................... 8 

1.3.3. Impact op de mens ............................................................................................................... 9 

Hoofdstuk 2: Stress pathways in S. cerevisiae ...................................................................................... 10 

2.1. Saccharomyces cerevisiae ......................................................................................................... 10 

2.1.1. Modelorganisme ................................................................................................................ 10 

2.1.2. Stress pathways .................................................................................................................. 11 

2.2. CWI pathway ............................................................................................................................. 12 

2.3. HOG pathway ............................................................................................................................ 14 

2.4. Andere MAPK pathways ............................................................................................................ 15 

2.5. Flocculatie ................................................................................................................................. 16 

Hoofdstuk 3: Doel................................................................................................................................. 18 

Deel II: Resultaten ................................................................................................................................ 19 

Hoofdstuk 4: Eiwitanalyse via 2D LC-MSE ............................................................................................. 20 

4.1. Optimalisatie eiwitextractie voor 2D LC-MSE ............................................................................. 20 

4.1.1. RapiGestTM SF & protease inhibitor cocktail ....................................................................... 20 

4.1.2. Starmerella bombicola vs. Saccharomyces cerevisiae ........................................................ 21 

4.1.3. Verse vs. oude BY4742 kolonie ........................................................................................... 22 

4.1.4. Verschillende lysebuffers.................................................................................................... 23 

4.1.4. TCA precipitatie vs. filtratie ................................................................................................ 25 

4.2. 2D LC-MSE .................................................................................................................................. 27 

4.2.1. Algemeen ........................................................................................................................... 27 

4.2.2. BY4742 WT µg vs. BY4742::FLO8 µg ................................................................................... 34 

4.2.3. BY4742::FLO8 µg vs. BY4742::FLO8 1g................................................................................ 35 



iii 
 

Hoofdstuk 5: Western blot ................................................................................................................... 36 

5.1. Optimalisatie Western blot ....................................................................................................... 36 

5.1.1. Hog1 ................................................................................................................................... 36 

5.1.2. Slt2...................................................................................................................................... 37 

5.2. Western blot RPM stalen ........................................................................................................... 40 

5.2.1 RPM set-up .......................................................................................................................... 40 

5.2.2. Western blot ....................................................................................................................... 40 

Deel III: Discussie .................................................................................................................................. 41 

Hoofdstuk 6: Discussie ......................................................................................................................... 42 

6.1. Optimalisatie eiwitextractie voor 2D LC-MSE ............................................................................. 42 

6.2. Studie van de S. cerevisiae BY4742 stam met behulp van 2D LC-MSE ....................................... 43 

6.2.1. BY4742 WT µg vs. BY4742::FLO8 µg ................................................................................... 43 

6.2.2. BY4742::FLO8 µg vs. BY4742::FLO8 1g................................................................................ 45 

6.3. Optimalisatie Western blot ....................................................................................................... 47 

Deel IV: Materiaal & Methoden ........................................................................................................... 48 

Hoofdstuk 7: 2D LC-MSE - methode ...................................................................................................... 49 

7.1. Optimalisatie eiwitextractie voor 2D LC-MSE ............................................................................. 49 

7.1.1. Groeicondities .................................................................................................................... 49 

7.1.2. Eiwitextractie ...................................................................................................................... 49 

7.1.3. Gelelektroforese ................................................................................................................. 50 

7.1.4. Overmaat ureum verwijderen ............................................................................................ 50 

7.2. 2D LC-MSE experiment ............................................................................................................... 51 

7.2.1. Groeicondities .................................................................................................................... 51 

7.2.2. Ruimtevlucht condities ....................................................................................................... 51 

7.2.3. Eiwitextractie ...................................................................................................................... 52 

7.2.4. Eiwitdigest .......................................................................................................................... 53 

7.2.5. 2D online LC-MSE ................................................................................................................ 53 

Hoofdstuk 8: Western blot - methode ................................................................................................. 55 

8.1. Optimalisatie Western blot ....................................................................................................... 55 

8.1.1. Groeicondities .................................................................................................................... 55 

8.1.2. Eiwitextractie ...................................................................................................................... 55 

8.1.3. Western blot ....................................................................................................................... 56 

8.2. Western blot RPM stalen ........................................................................................................... 58 

8.2.1. RPM set-up ......................................................................................................................... 58 

8.2.2. Western blot ....................................................................................................................... 58 

Referenties ........................................................................................................................................... 59 

Addendum............................................................................................................................................ 65 



iv 
 

Lijst met figuren 
Figuur 1.1: BioLab, een laboratorium in de ruimte................................................................................. 3 

Figuur 1.2: Schematische representatie van een ‘Rotating Wall Vessel’ (RWV) bioreactor. .................. 4 

Figuur 1.3: Een Random Positionering Machine (RPM) of 3D clinostat. ................................................. 5 

Figuur 1.4: De dynamische interactie tussen een cel en zijn vloeibare omgeving. ................................. 6 

Figuur 2.1: Mitogen-geactiveerde eiwit kinase (MAPK) stress pathways in S. cerevisiae. .................... 11 

Figuur 2.2: De celwand compositie van Saccharomyces cerevisiae. ..................................................... 12 

Figuur 2.3: De celwand integriteit (CWI) pathway. ............................................................................... 13 

Figuur 2.4: De hoog-osmolariteit glycerol (HOG) pathway. .................................................................. 14 

Figuur 2.5: De activatie van FLO11 via twee verschillende pathways. ................................................. 17 

Figuur 4.1: SDS-PAGE gel na eiwitextractie van Saccharomyces cerevisiae BY4742 pellets. ................ 20 

Figuur 4.2: Het verschil tussen eiwitextractie van S. bombicola & S. cerevisiae. .................................. 21 

Figuur 4.3: De eiwitextractie van een verse en oude BY4742 kolonie. ................................................. 22 

Figuur 4.4: Het vergelijken van het eiwitpatroon na extractie met drie verschillende lysebuffers. ..... 23 

Figuur 4.5: Het vergelijken van het eiwitpatroon na extractie met vier verschillende lysebuffers 

(Coomassie kleuring). ........................................................................................................................... 24 

Figuur 4.6: Het vergelijken van het eiwitpatroon na extractie met vier verschillende lysebuffers 

(KryptonTM kleuring). ............................................................................................................................ 25 

Figuur 4.7: TCA precipitatie versus 3K MWCO cellulose filter. ............................................................. 26 

Figuur 4.8: De eiwitconcentratie van de geëxtraheerde YING stalen. .................................................. 27 

Figuur 4.9: Chromatogram van Y12-B (micrograviteit) na 2D LC-MSE. ................................................. 28 

Figuur 4.10: Progenesis spectrum van fractie 1 (11,1% ACN) van Y12-B (micrograviteit). ................... 30 

Figuur 4.11: Progenesis spectra van alle fracties 1 (F1)  van de verschillende stalen. .......................... 32 

Figuur 4.12: Progenesis spectra van alle fracties van Y12-B (micrograviteit). ...................................... 33 

Figuur 5.1: Immunodetectie van Hog1 in het eiwitlysaat van Saccharomyces cerevisiae BY4742. ...... 36 

Figuur 5.2: Immunodetectie van Slt2 in het eiwitlysaat van Saccharomyces cerevisiae BY4742 (1)..... 37 

Figuur 5.3: Immunodetectie van Slt2 in het eiwitlysaat van Saccharomyces cerevisiae BY4742 (2)..... 38 

Figuur 5.4: Immunodetectie van Slt2 in het eiwitlysaat van Saccharomyces cerevisiae BY4742 (3)..... 38 

Figuur 5.5: Immunodetectie van Slt2 in het eiwitlysaat van Saccharomyces cerevisiae BY4742 (4)..... 39 

Figuur 5.6: Saccharomyces cerevisiae kolonies gegroeid op YPD agar in 12 well cultuurplaten........... 40 

Figuur 8.1: De opstelling van de stalen bij de RPM-setup. ................................................................... 58 

 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185316
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185317
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185318
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185319
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185321
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185322
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185323
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185325
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185326
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185327
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185328
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185329
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185329
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185330
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185330
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185331
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185332
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185333
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185334
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185335
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185336
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185338
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185339
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185340
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185341
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185342
file:///C:/Users/Sören/Dropbox/Thesis/Thesis/Thesis.docx%23_Toc390185343


v 
 

Lijst met tabellen 
Tabel 4.1: Het aantal geïdentificeerde eiwitten per fractie en in totaal per staal. ............................... 29 

Tabel 4.2: Alignering van de spectra in de Progenesis software........................................................... 31 

Tabel 4.3: De differentiële eiwitanalyses die statistisch mogelijk zijn. ................................................. 31 

Tabel 4.4: Op- en neergereguleerde eiwitten van BY4742 WT ten opzichte van BY4742::FLO8 in een 

omgeving van micrograviteit. ............................................................................................................... 34 

Tabel 4.5: Op- en neergereguleerde eiwitten van BY4742::FLO8 in een omgeving van micrograviteit 

ten opzichte van normale graviteit. ..................................................................................................... 35 

Tabel 7.1: Optimalisatie eiwitextractie: componenten van de verschillende lysebuffers. ................... 49 

Tabel 7.2: De benamingen van de verschillende pellets en hun conditie/stam. .................................. 52 

Tabel 8.1: De verschillende variabelen bij incubatie met het primair antilichaam van Hog1. .............. 57 

Tabel 8.2: De verschillende variabelen bij incubatie met het primair antilichaam van Slt2 ................. 57 

 

  



vi 
 

Lijst met afkortingen 
Afkorting Betekenis 

µg micrograviteit; microgram 
1g normale graviteit 
2D online LC-MS tweedimensionale online vloeistofchromatografie/massaspectrometrie 

ACN acetonitril 
AIM17 ‘Altered inheritance’ van mitochondria eiwit 17  
AIM23 ’Altered inheritance’ van mitochondria eiwit 23 
BSA runderalbumine 
BPI basis piek ion 
cAMP cyclisch adenosine monofosfaat 
CPO coproporfyrinogeen-III oxidase  

CRD cysteïne-rijk domein  
CWI celwand integriteit  
DTT dithiothreitol 
EDTA ethyleendiaminetetra-azijnzuur 
ESA Europese Ruimtevaartorganisatie  
FLO flocculine 
GABA g-aminobutyraat  
GEF ‘guanine nucleotide exchange factor‘ 

GOR1 Glyoxylaat reductase 1  
GTE glycerol-Tris-EDTA 
GTPase guanosine trifosfatase  
HOG hoog-osmolariteit glycerol  
IAA joodacetamide 
ISS Internationaal Ruimtestation  
KT kamertemperatuur 

MAPK mitogen-geactiveerd eiwit kinase 
MAPKK mitogen-geactiveerd eiwit kinase kinase 
MAPKKK mitogen-geactiveerd eiwit kinase kinase kinase 
MATa mating type locus a  
MATa mating type locus a  
mIF3 mitochondriaal initiatie factor 3 
MQ water milli-Q water, ultrapuur water 

MRM ‘multiple reaction monitoring’ 

MWCO ‘molecular weight cut-off‘ 
NASA Nationale Administratie van Luchtvaartkunde en Luchtruimte 
OD optische densiteit 
PBMC's perifere mononucleaire bloedcellen 
Pcl9 PHO85 cycline-9  
PKA proteïne kinase A 
Pkc1 proteïne kinase 1  

PLGS ProteinLynx Global Server 
qPCR ‘quantitative polymerase chain reaction’ 
RP omgekeerde fase 



vii 
 

 

  

rpm toeren per minuut 
RPM Random Positionering Machine  
RWV ‘Rotating Wall Vessel‘ 
SDS-PAGE ‘natriumdodecylsulfaat-polyacrylamidegelelektroforese‘ 

SF surfactant 
SMC ‘Structural maintenance’ van chromosomen 

TBS Tris-gebufferde zoutoplossing 
TCA trichoorazijnzuur 
UPLC ultra performance liquid chromatography 
YING ‘Yeast In No Gravity‘ 
YPD gistextract-pepton-dextrose 



viii 
 

Samenvatting 
Het onderzoek naar de invloed van micrograviteit op het gedrag van 
Saccharomyces cerevisiae is in verschillende aspecten belangrijk. Ten eerste kan S. 
cerevisiae als een eukaryoot modelorganisme beschouwd worden en de 
bevindingen kunnen dus aanwijzingen geven voor het gedrag van andere eukaryote 
organismen zoals de mens. Ten tweede speelt Saccharomyces cerevisiae een 
belangrijke rol in allerlei voedselprocessen zoals het brouwen van bier en het 
bakken van brood. De informatie hieromtrent kan in de toekomst helpen om 
tijdens lange ruimtevluchten zelf aan voedselvoorziening te kunnen doen.  
 
Het doel van deze masterproef bestond enerzijds uit een totale kwantitatieve 
eiwitanalyse van twee Saccharomyces cerevisiae stammen al dan niet gegroeid bij 
micrograviteit aan de hand van 2D LC-MSE. Anderzijds wilden we de mate van 
fosforylatie en dus activatie van de celwand integriteit (CWI) en hoog-osmolariteit 
glycerol pathway (HOG) pathway onder micrograviteit condities detecteren via 
Western blot. Daartoe werd eerst en vooral de eiwitextractie geoptimaliseerd om 
vervolgens een differentiële eiwitanalyse uit te kunnen voeren. Uit deze 
optimalisatie blijkt dat thioureum aanwezig moet zijn in de lysebuffer, zodat de 
proteolyse optimaal geïnhibeerd wordt.  
 
Het grootste deel van deze thesis bestond uit de differentiële eiwitanalyse van 
twee verschillende Saccharomyces cerevisiae stammen, BY4742 WT en 
BY4742::FLO8, bij micrograviteit en normale graviteit. Uit deze analyse blijkt dat er 
14 eiwitten significant differentieel geëxpresseerd worden in BY4742 WT in 
micrograviteit ten opzichte van de BY4742::FLO8 stam. Hieruit blijkt bijvoorbeeld 
dat er een verhoogde aminozuurafbraak is in de Flo8p herstelde stam. Verder zijn 
die eiwitten onder andere betrokken bij het carbohydraat metabolisme, transport 
in de cel en genoomstabiliteit. Daarnaast zijn er tien eiwitten significant meer (zes) 
of minder (vier) abundant in de BY4742::FLO8 stam in micrograviteit ten opzichte 
van diezelfde stam in normale graviteit. Deze resultaten wijzen op een verlaagde 
eiwitbiosynthese bij micrograviteit. Bovendien lijkt micrograviteit een positief 

effect te hebben op de pentose en GABA ‘shunt’, de -oxidatie en de secretoire 
pathway. Het lijkt echter ook een negatieve invloed te hebben op de biosynthese 
van een heemgroep en de celcyclus.  
 
Om het effect van micrograviteit op de CWI pathway op een meer directe manier 
aan te tonen, zou zowel de gefosforyleerde als de niet- gefosforyleerde vorm van 
Slt2, een MAPK in de CWI pathway, en Hog1, een MAPK in de HOG pathway, 
gedetecteerd worden via Western blot. De activatie van beide stress pathways 
zouden worden getest in Saccharomyces cerevisiae stammen met een 
enkelvoudige deletie van de vijf mogelijke receptoren in de CWI pathway, al dan 
niet gegroeid op de RPM om micrograviteit te simuleren. Dit experiment werd niet 
uitgevoerd door problemen bij de optimalisatie van het protocol. 
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Summary 
The study of the influence of microgravity on the behavior of Saccharomyces 
cerevisiae is important in different ways. First because S. cerevisiae is considered as 
a model organism of eukaryotes and these findings can be similar for other 
eukaryotic organisms like humans. Second Saccharomyces cerevisiae plays an 
important role in all kinds of food processes like beer brewing and bread baking. 
Information on this subject can in the future be useful to take care of our own food 
supply during long space missions.  
 
The goal of this master thesis was on the one hand a total quantitative protein 
analysis of two Saccharomyces cerevisiae strains, whether or not grown in 
microgravity conditions, by 2D LC-MSE. On the other hand we wanted to detect the 
level of phosphorylation and so the activation of the cell wall integrity (CWI) and 
high osmolarity glycerol (HOG) pathway by Western blot. First the protein 
extraction was optimized before the differential protein analysis could be 
performed. This optimization showed that thiourea has to be present in the lysis 
buffer, so proteolysis is inhibited.  
 
The biggest part of this thesis consisted of the differential protein analysis of two 
different Saccharomyces cerevisiae strains, BY4742 WT and BY4742::FLO8, in 
microgravity and normal gravity. This analysis shows that 14 proteins were 
significantly differentially expressed in BY4742 in microgravity compared to 
BY4742::FLO8. This shows an increased degradation of amino acids in the Flo8p 
restored strain. Other proteins among them are involved in the carbohydrate 
metabolism, transport within the cell and genome stability. In addition, there are 
ten proteins significantly more (six) or less (four) abundant in the BY4742::FLO8 
strain in microgravity compared to the same strain in normal gravity. These results 
indicate a reduced protein synthesis at microgravity. Furthermore, it also appears 

to have a positive effect on the pentose and GABA shunt, the -oxidation and the 
secretory pathway. However, microgravity seems to negatively affect the 
biosynthesis of a heme and the cell cycle.  
 
Eventually, it was also the intention to demonstrate directly the impact of 
microgravity on the CWI pathway and HOG pathway. Therefore the phosphorylated 
and unphosphorylated form of respectively Slt2 and Hog1 would have been 
detected by Western blot. The activation of both stress pathways would have been 
tested in Saccharomyces cerevisiae strains with a singular deletion of five possible 
receptors of the CWI pathway, whether or not grown on the RPM. This experiment 
was not performed because of problems with the optimization of the protocol.  
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Hoofdstuk 1: Micrograviteit 

1.1. Wat is micrograviteit? 

Het principe van de graviteit werd voor het eerst beschreven door Sir Isaac Newton 

in zijn Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Vooral de anekdote rond een 
vallende appel in de boomgaard van zijn moeder is gekend door jong en oud: “Het 
werd veroorzaakt door het vallen van een appel, toen ik zat te peinzen" (Newton, 
1687). Zwaartekracht of graviteit is de kracht die de beweging doorheen het 
universum bestuurt, ons op de grond houdt en de aarde op een baan rond de Zon 
doet bewegen. De vele organismen op onze planeet gaande van bacteriën tot de 
mens zelf hebben zich aangepast aan deze omstandigheden. De diversiteit van 
fysiologische aanpassingen aan drukgradiënten in levende systemen is hier een 

mooi voorbeeld van (Hargens, 1991).  
 
Meer in detail is graviteit de aantrekking tussen twee massa’s, waarbij in de 
biosfeer de aarde de bepalende massa is. De versnelling van een object naar de 
grond toe veroorzaakt door die aantrekking wordt de normale graviteit of 1g 
genoemd. Deze versnelling, dicht bij het oppervlak van de Aarde, is gelijk aan 
9,8m/sec². Een appel valt dus met deze versnelling op de grond (Holton, 2001).  

 
In de ruimtevaart echter spreekt men niet van normale graviteit, maar van 
micrograviteit. Op de hoogte waarbij het Internationaal Ruimtestation (ISS) 
circuleert, is de aantrekking van de aarde nog bijna 90% van de aardse graviteit. 
Wanneer een astronaut een appel laat vallen in een ruimtevaartstation lijkt deze 
echter niet te vallen, terwijl dit wel degelijk het geval is. Dit komt omdat de appel, 
de astronaut en het ruimtevaartstation samen aan het vallen zijn. Het grote 
verschil hier is dat ze niet naar de aarde toe vallen, maar errond. Dat komt omdat 

het ruimtestation met zeer hoge snelheid vliegt en de graviteit onvoldoende is om 
het ISS in de dampkring te trekken. Aangezien alles aan dezelfde snelheid valt als 
het ruimtestation zelf, lijken objecten in het ISS te zweven. Dit fenomeen wordt 
zero graviteit of meer accuraat micrograviteit genoemd 
(http://www.nasa.gov/centers). 
 
Het is vanzelfsprekend dat deze micrograviteit een grote impact heeft op het 

gedrag van cellen, weefsels en organismen. Studies over deze impact helpen om 
het biologisch effect van een lang verblijf in de ruimte in te schatten. Ze kunnen 
ook gebruikt worden met het oog op andere toepassingen zoals wondheling, 
osteoporosetherapie en weefselkweek. Daarnaast kan deze kennis gebruikt 
worden om hoge graviteit fermentatie beter te begrijpen. 
 
Het ISS, een samenwerking tussen de ruimtevaartagentschappen van Canada, 
Japan, Rusland, de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en de Nationale 

Administratie van Luchtvaartkunde en Luchtruimte (NASA), bevat een laboratorium 
dat toelaat om de effecten van micrograviteit op celniveau te bestuderen 
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(Hamacher, 1996). Het ISS bestaat uit meerdere modules waarvan het eerste werd 
gelanceerd in 1998. Sinds 2000 is het ruimtevaartstation ook permanent bemand 
door een team van astronauten. Onze landgenoot Frank De Winne bijvoorbeeld 
verbleef er in 2009 gedurende zes maanden. Het BioLab (figuur 1.1) is een faciliteit 
binnenin de Columbus module ontwikkeld door het ESA en werd speciaal 
ontworpen om biologische experimenten te kunnen uitvoeren. Het bevat onder 

andere een incubator, centrifuge, microscoop, spectrofotometer en een -80°C 
vriezer (Maillet et al, 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit onderzoek in de ruimte brengt evenwel praktische aspecten met zich mee die 
niet van toepassing zijn op Aarde. Bij manipulaties zoals het oplossen of verdunnen 
van een biologisch staal moet er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de 
gewichtloze omgeving. Ook extra veiligheidsmaatregelen moeten in acht genomen 
worden bij het manipuleren van deze stalen. Bij het spillen zweeft de vloeistof 
immers door de omgeving in plaats van te vallen op de vloer. Om deze reden 
worden de stalen op meerdere niveaus onafhankelijk ingesloten wat acties zoals 
toevoeging van nutriënten omslachtig maakt (Klaus, 1998). 

 
De lanceringskosten en het beperkte vermogen in de ruimte vereisen bovendien 
een ontwerp dat zo klein en licht mogelijk is. Naast de complexiteit van de 
hardware moeten er ook speciale protocollen worden uitgewerkt. Sommige 
experimenten worden bijvoorbeeld pas 24 uur voor lancering voorbereid waarbij 
mogelijke vertraging in acht moet worden genomen. Labiele materialen moeten 
zowel voor de lancering als voor de terugkeer gestabiliseerd en beschermd worden 

tegen grote turbulenties en de stalen moeten na landing bewaard kunnen worden 
in de juiste omgeving.  

Figuur 1.1: BioLab, een laboratorium in de ruimte.   
BioLab (C) maakt deel uit van de Columbus module (B) van het Internationale 
Ruimtestation (ISS) (A) en is eigendom van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). 
Het werd speciaal ontworpen om biologische experimenten te kunnen uitvoeren in het 
kader van het onderzoek naar de invloed van micrograviteit (Maillet et al, 2007). 
 

 

B 

A 

C 
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1.2. Simulatie micrograviteit 

De experimentele uitdagingen, de hoge kost en de beperkte toegang tot het ISS 
hebben geleid tot het ontwikkelen van methoden om micrograviteit te gaan 
simuleren. Een eerste groep van alternatieven zijn sondeerraketten, parabolische 
vluchten en valtorens. De eerste twee bieden enkele seconden tot minuten 
micrograviteit, maar de voorbereidingstijd en kosten blijven nog altijd relatief hoog. 

Valtorens daarentegen zijn meer flexibel en aanpasbaar voor verschillende 
wetenschappelijke experimenten.  
 
Omdat bovenstaande voorbeelden slechts korte periodes gewichtloosheid 
voortbrengen, werden er andere simulatiemodellen ontworpen die kunnen helpen 
bij biologische experimenten. In die optiek zijn de ‘Rotating Wall Vessel’ (RWV) en 
de 2D en 3D clinostat ontstaan (Klaus, 2001). Deze toestellen gebruiken constante 
heroriëntatie om de cumulatieve sedimentatie van de partikels op te heffen.  
 

De RWV bioreactor bestaat uit een cilindrisch cultuurvat volledig gevuld met 
vloeistof en cellen of weefselpartikels waar de luchtbellen uit worden verwijderd. 
De RWV wordt gedraaid rond zijn horizontale as waardoor de gesuspendeerde 
partikels in een circulair pad vallen in het medium (figuur 1.2). De centrifugale 
kracht van de rotor compenseert voor de gravitatie. Op deze manier worden de 
partikels onderworpen aan een continue vrije val. Het is de rotatiesnelheid die de 

snelheid van deze val bepaalt. In normale bioreactors kan het mengen van het 
medium leiden tot weefselschade door de impact of tot schuifspanning door de 
turbulentie. Een RWV bioreactor minimaliseert deze schuifspanning en zorgt toch 
voor een goede homogeniteit van het medium. Deze specifieke omgeving laat de 
cellen toe om te aggregeren, drie-dimensioneel te groeien en te differentiëren op 
een manier die vergelijkbaar is met in vivo weefsel (Klaus, 2001). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Figuur 1.2: Schematische representatie van een ‘Rotating Wall Vessel’ (RWV) bioreactor. 
Een RWV bioreactor simuleert door de rotatie rond zijn horizontale as de micrograviteit. 
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Het zijn evenwel de 2D en 3D clinostat die voornamelijk worden gebruikt om de 
condities van ruimtevluchten te gaan simuleren. Ook bij een 2D clinostat vindt de 
rotatie plaats rond een as loodrecht met het zwaartekrachtveld. In tegenstelling 
met een RWV wordt de gewichtloosheid hier bereikt door de graviteitsvector gelijk 
te verdelen. Dit gebeurt door de clinostat vlug genoeg te laten roteren waardoor 
het circulaire pad waarin de partikels vallen zo klein mogelijk wordt gemaakt (Klaus, 

2001). Typische 2D clinostats roteren met een snelheid van 50 tot 100 toeren per 
minuut. Een groot nadeel van de 2D clinostat is juist deze rotationele snelheid. 
Wanneer die snelheid te hoog is, verandert de clinostat in een centrifuge.  
 
Daarnaast bestaat nog de Random Positionering Machine (RPM) of 3D clinostat die 
micrograviteit het best benadert (figuur 1.3). Een RPM is een instrument dat 
voortdurend voor een willekeurige verandering in de oriëntatie relatief ten 
opzichte van de graviteitsvector van de cellen zorgt. Deze techniek benadert 

micrograviteit wanneer de veranderingen in oriëntatie vlugger zijn dan de 
reactiesnelheid van de cellen op de zwaartekracht (Borst, 2009; van Loon, 2007). 
Deze 3D rotatie zorgt voor een betere simulatie van de gewichtloosheidcondities in 
vergelijking met een RWV en de klassieke 2D rotatie (Kraft et al, 2000).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1.3: Een Random Positionering Machine (RPM) of 3D clinostat.  
Dit toestel wordt gebruikt om de micrograviteit te gaan simuleren. Deze wordt 
benaderd door voortdurende heroriëntatie van de cellen ten opzichte van hun 
graviteitsvector.  
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1.3. Invloed van micrograviteit: recent onderzoek 
1.3.1. Impact op bacteriën 

Vroegere experimenten hebben aangetoond dat ruimtevluchten de groeikinetiek 
van bacteriële suspensieculturen beïnvloeden. Opvallend zijn de verkorte lag fase 
en de hogere densiteit van de finale celpopulatie. Het fenomeen wordt verklaard 
door een verschil in distributie van de afvalstoffen rond de cel. Onder normale 

omstandigheden slaat de cel door zijn grotere massa neer ten opzichte van deze 
producten. Maar in een omgeving van gewichtloosheid gaan de gesecreteerde 
bijproducten accumuleren in een quasi concentrische gradiënt rond de cel (figuur 
1.4) (Klaus et al, 1997). Hierdoor verandert de lokale chemische omgeving wat leidt 
tot allerlei fysiologische reacties (Thevenet et al, 1996). In die quasi stabiele 
omgeving wordt bijvoorbeeld de vereiste concentratie aan cofactoren en enzymen 
nodig voor de initiatie van de groeifase vlugger bereikt dan bij normale graviteit 

(Klaus et al, 1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een ander onderzoek, uitgevoerd door Nickerson en zijn medewerkers bracht een 
verbazend effect van micrograviteit aan het licht. Wanneer muizen geïnoculeerd 
werden met Salmonella enteritica serovar Typhimirium gegroeid in een omgeving 
van micrograviteit, stierven die muizen vlugger dan door inoculatie met bacteriën 

gegroeid in normale condities. Na autopsie bleek dat er in het eerste geval een 
meer extensieve kolonisatie was van onder andere de milt. Dit eenvoudig 
experiment bewees dat bacteriën gegroeid in een gewichtloze omgeving virulenter 
zijn in vergelijking met diegene die gegroeid worden onder normale graviteit 
(Nickerson et al, 2000). 
 
 
 
 
 

Figuur 1.4: De dynamische interactie tussen een cel en zijn vloeibare omgeving. 
(a) In de aanwezigheid van graviteit gebeurt de verspreiding van afvalstoffen gemakkelijker, 
omdat de cel neerslaat doorheen het medium. (b) In een gewichtloze omgeving daarentegen 
verspreiden de afvalstoffen zich enkel door diffusie. Hierdoor gaan de bijproducten accumuleren 
rondom de cel met de verandering van de lokale chemische omgeving als gevolg (Klaus et al, 

1997). Cel (zwart), rood (afvalproducten), vloeibare omgeving (blauw) en glucose (geel). 
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Ook onderzoek naar bacteriële resistentie tegen antimicrobiële stress in een 
omgeving van micrograviteit leidde tot opvallende conclusies. Escherichia coli 
cellen, in de exponentiële fase, blijken zo resistenter te zijn tegen zoute en zure 
condities, wanneer ze gegroeid worden onder micrograviteit condities (Jenkins et 
al, 1990). Opvallend is dat stationaire fase cellen die al immuun zijn nog resistenter 
worden na groei in een gewichtloze omgeving. Hierdoor zijn deze cellen quasi niet 

vatbaar door antimicrobiële behandelingen (Matin et al, 2006). Achteraf bleken 
deze cellen ook nog eens minder vatbaar voor de blootstelling aan ethanol wat 
problemen kan geven bij het desinfecteren (Gao et al, 2001). 
 
Eveneens de vorming van biofilms blijkt beïnvloed te worden door micrograviteit. 
Deze biofilms zijn bacteriële gemeenschappen omgeven door een polysacharide 
matrix. Ze zijn vooral belangrijk in de medische sector omwille van hun grotere 
resistentie tegen antibiotica in vergelijking met individuele cellen. Ook pathogenen 

kunnen biofilms vormen en omwille van hun grotere resistentie zijn gecorreleerde 
ziektes zoals endocarditis en mucoviscidose chronisch en moeilijk te behandelen 
(Fux et al, 2005).  
 
Ze spelen ook een belangrijke rol tijdens ruimtevluchten. Zo zijn ze noodzakelijk 
voor de nitrificatie en het verwijderen van organische koolstof in afvalwater. Deze 
toepassingen zullen in toekomst zeker nodig zijn tijdens langdurige opdrachten in 

de ruimte. Een versnelde vorming van biofilms in micrograviteit kan bijgevolg 
verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid van de astronauten aan boord 
van een langdurige ruimtevlucht. Het is dus belangrijk dat de effecten van 
micrograviteit op biofilmvorming gekend zijn om eventuele problemen onder 
controle te kunnen houden (Sharvelle, 2002). 
 
Hieromtrent heeft onderzoek met Escherichia coli in een RWV aangetoond dat 
micrograviteit de vorming stimuleert van een meer copieuze biofilm in vergelijking 

met diegene gegroeid in normale graviteit. Cellen gegroeid in micrograviteit zijn 
bijgevolg meer resistent tegen antibiotica zoals penicilline en chlooramfenicol, en 
tegen antimicrobiële behandelingen zoals zout en ethanol (Lynch et al, 2006). De 
toegenomen resistentie wordt veroorzaakt door een verhoogde productie van het 
matrix exopolysacharide (Lynch et al, 2006). 
 
Andere bevindingen bij bacteriën onder invloed van micrograviteit zijn bijvoorbeeld 

een veranderd sporulatiepatroon (Mennigmann & Lange, 1986), een verhoogde 
conjugatie-efficiëntie (Ciferri et al, 1986) en een verminderde effectiviteit van hun 
antibiotica (Tixador et al, 1994). 
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1.3.2. Impact op fungi 

Net zoals bacteriën hebben fungi een tweeledige functie tijdens ruimtevluchten. 
Enerzijds kunnen ze gunstig gebruikt worden voor biotechnologische doeleinden 
zoals voedselproductie en afvalbeheer. Anderzijds kunnen fungale infecties zoals 
mycose de menselijke gezondheid schaden. De studie van het gedrag van fungi in 
micrograviteit kan bovendien als model gebruikt worden voor menselijke cellen, 

aangezien het eukaryoten zijn. 
 
Net zoals het geval is bij bacteriën wordt de groei van Saccharomyces cerevisiae in 
vloeibaar medium beïnvloed door micrograviteit. Ook hier is de lag fase korter en 
de uiteindelijke celdensiteit hoger in vergelijking met grondcontroles (Purevdorj-
Gage et al, 2006). Net zoals bij bacteriën kan dit verklaard worden door de 
verhoogde accumulatie van cellulaire bijproducten rondom de cel (McPherson, 
1993). Maar het grootste fysiologische verschil tussen beide condities is het hoger 

percentage aan willekeurige knopvorming van Saccharomyces cerevisiae bij de 
aanvang van hun celdeling (Walther et al, 1996). Onlangs werd ook nog 
aangetoond dat de celwand meer -glucaan bevat en dikker wordt na een 
ruimtevlucht, al is dit effect stamafhankelijk (Liu et al, 2008). 
 
Naast dit fundamenteel onderzoek kent de invloed van micrograviteit op fungi ook 
toepassingen in de farmaceutische industrie. Vertrekkende van de stelling dat het 

fundamentele cellulaire metabolisme verandert in de ruimte, werd verondersteld 
dat ook het secundaire metabolisme aangepast wordt. In deze optiek werd er reeds 
onderzoek gedaan naar antibioticaproductie tijdens ruimtevluchten. Eén van de 
reeds bestudeerde fungi is Humicola fuscoatra dat het macrolacton antibioticum 
monorden produceert.  
 
Het fungale ruimte-experiment gebruikte twee verschillende agar gebaseerde 
media. In beide media produceerde Humicola fuscoatra meer monorden bij groei in 

de ruimte in vergelijking met een controle-experiment op aarde. Aangezien de 
cellen gegroeid werden op halfvaste agarbodems kan dit niet te wijten zijn aan het 
ontbreken van sedimentatie. De oorzaak hiervan moet dus eerder gezocht worden 
bij een direct of indirect effect van de gereduceerde graviteit op het organisme 
(Lam et al, 1998). 
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1.3.3. Impact op de mens 

Aangezien de mens op aarde geëvolueerd is in de aanwezigheid van zwaartekracht, 
ondervindt het lichaam allerlei ongemakken in de ruimte (Matin et al, 2006). Eerst 
en vooral hebben astronauten af te rekenen met psychologische factoren, typisch 
voor de mens. Zo zorgen de angst voor het onbekende, de isolatie en de 
claustrofobische atmosfeer voor een stressvolle omgeving. De totale ommekeer 

van het normale ritme resulteert daarbij nog eens in slapeloze nachten en 
ondervoeding. Daarnaast is er nog de verhoogde radiatie en verminderde graviteit 
aanwezig in de ruimte (Matin et al, 2006). 
 
Het is duidelijk aangetoond dat micrograviteit veranderingen induceert in het 
calcium- en botmetabolisme. Bij twaalf astronauten die in 1969 deel uitmaakten 
van de bemanning van de Gemini, Apollo-7 of Apollo-8 vluchten werd decalcificatie 
vastgesteld. Het vrijgestelde calcium en fosfaat komen in de bloedstroom terecht 

en dit kan leiden tot de vorming van nierstenen. Ontkalking van het bot leidt tot 
osteoporose en kan in een extreme vorm beenderfracturen veroorzaken (Planel, 
2004). De hoeveelheid decalcificatie verschilt van persoon tot persoon, maar 
neemt wel toe naarmate de astronauten langer in de ruimte verblijven. 
 
Verder gaan de spieren van astronauten door de micrograviteit gaan wegkwijnen 
doordat ze bij geen enkele inspanning nog kracht hoeven uit te oefenen (Fitts et al, 

2001). Ook de bloedproductie lijkt af te nemen in deze nieuwe omgeving. Dit 
resulteert in een verminderd pompwerking van het hart met schade aan de 
hartspieren als gevolg. Naast een gereduceerde hartslag lijkt ook het aantal 
hartritmestoornissen en premature ventriculaire contracties af te nemen in de 
ruimte. Men spreekt van een premature ventriculaire contractie wanneer het hart 
een contractie overslaat, waarna er een extra krachtige contractie volgt (Fritsch-
Yelle et al, 1996). 
 

Daarnaast verzwakt micrograviteit de humane immuunrespons door bijvoorbeeld 
de productie van circulerende lymfocyten en hun cytokineproductie negatief te 
beïnvloeden. Deze cytokines spelen een rol in ontstekingsreacties en de 
immuunafweer. Ook apoptose van perifere mononucleaire bloedcellen (PBMC’s) 
neemt toe. Deze PBMC’s zijn een essentieel onderdeel in het immuunsysteem om 
infecties te bestrijden en het lichaam aan te passen aan indringers. Daarbovenop 
worden dendritische cellen nog eens deficiënt in hun fagocytose (Sonnenfeld & 

Shearer, 2002). Dit mechanisme maakt deel uit van de aangeboren immuunafweer 
en is noodzakelijk om vlug te kunnen reageren op ongewenste micro-organismen. 
In combinatie met de verhoogde virulentie van bacteriën kan dit ernstige 
problemen geven tijdens ruimtevluchten. 
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Hoofdstuk 2: Stress pathways in S. cerevisiae 

2.1. Saccharomyces cerevisiae 

2.1.1. Modelorganisme 

Het gebruik van modelorganismen is kenmerkend voor het hedendaagse 
onderzoek in de levenswetenschappen. Dergelijke organismen helpen immers 
ethische kwesties en experimentele moeilijkheden te omzeilen. Ze worden 
beschouwd als representatief voor een biologisch fenomeen of proces waarin het 
wetenschapsveld geïnteresseerd is. Om resultaten te gaan veralgemenen en 
projecteren naar verwante organismen is het belangrijk om te voorspellen hoe 
gelijkaardig organismen zijn wat betreft een bepaald biologisch proces. Onder 

andere de accumulatie van volledig gesequeneerde genomen en de evolutie in 
comparatieve genomica helpen bij deze voorspelling. 
 
In dit project werd er voor de gist Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) of 
bakkersgist gekozen. Deze gist is een van het meest gebruikte eukaryoot 
modelorganisme. Bakkersgist werd onder andere als model gebruikt in studies naar 
ouderdom (Murakami & Kaeberlein, 2009), regulatie van de genexpressie (Biddick 
& Young, 2009), signaaltransductie (Hohmann et al, 2007), apoptose (Owsianowski 

et al, 2008) en vele andere biologische processen. Dertig procent van de genen 
betrokken in menselijke ziektes hebben bijvoorbeeld orthologen in het genoom van 
de gist (Foury, 1997). 
 
Het interessante aan S. cerevisiae is dat het kan overleven in zowel haploïde als 
diploïde vorm. De haploïde cellen hebben een eenvoudige aseksuele levenscyclus 
van mitose en groei. Daarbovenop kunnen diploïde cellen gaan sporuleren. 

Sporulatie is het gevolg van stresscondities en resulteert in haploïde sporen of 

cellen. Onder gunstige omstandigheden kunnen haploïde sporen terug kiemen en 
cellen van een verschillend mating type met elkaar paren. Dit wordt de seksuele 
levenscyclus van gist genoemd (Herskowitz, 1988). Een ander voordeel is de relatief 
vlugge verdubbelingstijd. Wanneer voldoende nutriënten aanwezig zijn bedraagt 
die ongeveer 100 minuten (Herskowitz, 1988). Daarnaast kan S. cerevisiae ook 
gemakkelijk getransformeerd worden voor de additie van nieuwe genen of deletie 
via homologe recombinatie. De haploïde vormen maken het ook gemakkelijker om 

stammen te vormen waarbij bepaalde genen uitgeschakeld zijn (Kawai et al, 2010). 
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2.1.2. Stress pathways 

Saccharomyces cerevisiae heeft verschillende mechanismen ontwikkeld om 
stresssituaties, zoals micrograviteit, de baas te kunnen. De detectie van deze 
specifieke omgevingssignalen en hun gepaste cellulaire respons zorgen ervoor dat 
de gistcellen kunnen overleven in een bepaalde niche (Rodriguez-Pena et al, 2010). 

Typisch voor deze pathways is dat de signalisatie gebeurt via mitogen-geactiveerde 
eiwit kinasen (MAPK). In S. cerevisiae zijn er vijf dergelijke pathways gekend die 
filamentatie/invasie, celwand integriteit, hoge osmolariteit, sporulatie en het 
paargedrag controleren, zoals weergegeven in figuur 2.1 (Qi & Elion, 2005). Het is 
geweten dat deze MAPK pathways onderling interageren met een gecoördineerd 
genexpressiepatroon als gevolg, wat dit onderzoeksveld ook bemoeilijkt (Gustin et 
al, 1998). Algemeen bestaat zo’n pathway uit een receptor die via een guanine 
nucleotide exchange factor (GEF) en een guanosine trifosfatase (GTPase) de MAPK 

cascade activeert. Via vervolgens een mitogen-geactiveerd kinase kinase kinase 
(MAPKKK), een mitogen-geactiveerd kinase kinase (MAPKK) en een mitogen-
geactiveerd kinase (MAPK) wordt dan de specifieke output geregeld (Qi & Elion, 
2005). De verschillende pathways worden verder in meer detail besproken.  
 

 
Figuur 2.1: Mitogen-geactiveerde eiwit kinase (MAPK) stress pathways in S. cerevisiae.  
In S. cerevisiae zijn er vijf MAPK pathways gekend die de respons op verschillende vormen van stress 
controleren: het paargedrag, filamentatie/invasie, hoge osmolariteit, celwand integriteit en 
sporulatie (Qi & Elion, 2005). 
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2.2. CWI pathway 

De celwand integriteit (CWI) pathway wordt aangewend om de dikte en compositie 
van de gistcelwand aan te passen aan de omgeving. Deze pathway compenseert 
voor allerlei schade aan de celwand. De celwand is in het geval van gisten en 
andere fungi sterk en relatief rigide. Gistcellen investeren veel energie in de 
biogenesis van deze celwand die soms tot 30% van het drooggewicht van de cel 

bedraagt. Ze bestaat uit twee verschillende lagen: een binnenste en een buitenste 
laag. De binnenste laag bestaat vooral uit glucaan polymeren en chitine (Smits et al, 
1999). Die glucaan polymeren zijn meestal -1,3-glucaanketens met -1,6-gelinkte 
vertakkingen. Deze laag is verantwoordelijk voor de elasticiteit en mechanische 
sterkte van de celwand. De buitenste laag is vooral opgebouwd uit hoog-
geglycosyleerde mannoproteïnen die helpen om de binnenste laag te beschermen 
tegen degraderende enzymen (Klis et al, 2002). Ze is ook belangrijk voor de 
herkenning tussen twee cellen tijdens bijvoorbeeld de vorming van een biofilm 

(Reynolds & Fink, 2001). De samenstelling van de celwand van Saccharomyces 
cerevisiae staat schematisch weergegeven in figuur 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.2: De celwand compositie van Saccharomyces cerevisiae.  

De celwand bestaat uit twee verschillende lagen. De binnenste laag bestaat vooral uit -1,3-

glucaanketens met -1,6-gelinkte vertakkingen en chitine. De buitenste laag is opgebouwd uit 
allerlei mannoproteïnen. 
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De celwand heeft de capaciteit om zich dynamisch te vervormen tijdens normale 
cellulaire groei en bij extracellulaire stress via de CWI pathway. Deze celwand 
integriteit signaaltransductie cascade wordt geactiveerd door plasmamembraan-
overspannende sensoren. Deze detecteren storingen in de celwand en activeren 
dan de centrale MAPK module. Algemeen wordt aangenomen dat deze sensoren 
werken als mechanosensoren. Hun transmembranair domein wordt verondersteld 

te dienen als een anker in het plasmamembraan, terwijl een cysteïne-rijk domein 
(CRD) dient als anker in de celwand. Op deze manier kunnen de veranderingen in 
de celwand of het uitrekken van het plasmamembraan gedetecteerd worden en 
dan via cytoplasmatische mediatoren verdere neerwaartse signalisatie bevorderen. 
Drugs die bijvoorbeeld de polysacharide compositie aantasten kunnen hiertoe 
leiden (Rodicio & Heinisch, 2010). 
 
Voorbeelden van deze plasmamembraan-overspannende sensoren zijn Wsc1, 

Wsc2, Wsc3, Mid2 en Mtl1. Deze interageren tijdens stressvolle condities met GEF 
Rom 2. Deze factor activeert het GTPase Rho1 die op zijn beurt proteïne kinase 1 
(Pkc1) aandrijft (Levin, 2005). De belangrijkste rol van Pkc1 is de specifieke MAPK 
module van deze pathway aan te drijven. Dit gebeurt door de fosforylatie van de 
MAPKKK Bck1 dat de MAPKK’s Mkk1 en Mkk2 activeert wat dan uiteindelijk leidt 
tot de fosforylatie van de MAPK Slt2. Deze gefosforyleerde vorm werkt vooral in op 
twee transcriptiefactoren: Rlm1 en SBF (Arroyo et al, 2009). Deze twee MADS-box 

transcriptiefactoren zijn betrokken in de expressie van celwand biosynthetische 
genen en in de regulatie van de levenscyclus (Levin, 2005). Deze signaaltransductie 
staat schematisch weergegeven in figuur 2.3. Naast stress op de celwand wordt 
deze pathway ook geactiveerd door onder andere oxidatieve stress (Alic et al, 
2003) en actine depolymerisatie (Krause & Gray, 2002). 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 2.3: De celwand integriteit (CWI) pathway.  

Deze pathway wordt geactiveerd door plasmamembraan-overspannende sensoren 
(Wsc1, Wsc2, Wsc3, Mid2 en Mtl1). Via Rom2, Rho1 en Pkc1 wordt de MAPK cascade 
geactiveerd, waarna de transcriptiefactoren Rlm1 en SBF de expressie activeren van 
genen die instaan voor de synthese van de celwand (Heinisch & Dufrene, 2010).  
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2.3. HOG pathway 

De hoog-osmolariteit glycerol (HOG) pathway speelt een belangrijke rol bij de 
osmoregulatie in gist. Deze staat onder andere in voor de actieve controle van de 
cellulaire waterbalans. De handhaving van de waterbalans is fundamenteel voor 
het overleven van de gistcel. De HOG pathway controleert dit via de productie en 
accumulatie van de osmoliet glycerol. Osmoregulatie omvat ook homeostatische 

mechanismen die voor een gepaste intracellulaire omgeving zorgen voor 
biochemische processen. Een osmotische schok kan dit systeem drastisch verstoren 
door vlugge veranderingen in de extracellulaire wateractiviteit. Water efflux of een 
hyperosmotische schok leidt tot het krimpen van de cel, terwijl influx van water of 
hypo-osmotische schok de cel doet zwellen. Saccharomyces cerevisiae reageert dus 
op deze omstandigheden door de HOG pathway in te schakelen (Hohmann et al, 
2007). 
 

De HOG pathway, zoals weergegeven in figuur 2.4, activeert via twee verschillende 
mechanismen de MAPK module. Enerzijds via Sho1, Hkr1 en Msb2 die de 
osmostress aanvoelen (Tatebayashi et al, 2007). Deze Sho1 afhankelijke signalisatie 
activeert verder via Cdc42 en Ste20 het MAPKKK Ste11. Deze MAPK cascade 
resulteert uiteindelijk, onder hyperosmotische condities, in de activatie van Hog1 
(Hohmann, 2009). Anderzijds wordt Pbs2 geactiveerd via een twee-component 
fosforelais systeem waarbij het transmembranair eiwit Sln1 en de responseiwitten 

Ypd1 en Ssk1 een rol spelen (Posas & Saito, 1998). Wanneer Hog1 uiteindelijk 
geactiveerd wordt, coördineert het het transcriptioneel programma 
verantwoordelijk voor de cellulaire aanpassing aan de hyperosmotische stress (Rep 
et al, 2000). Deze pathway wordt ook geactiveerd bij oxidatieve (Alic et al, 2003) en 
hitte stress (Winkler et al, 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.4: De hoog-osmolariteit glycerol (HOG) pathway.  
Twee onafhankelijke mechanismen leiden tot de activatie van specifieke MAPKKK’s. Enerzijds via 
een twee-component fosforelais systeem (Sln1, Ypd1 en Ssk1) en anderzijds via het 
transmembranair eiwit Sho1 en Msb2 en Hkr1. De uiteindelijke activatie leidt tot de osmoadaptieve 
respons. Figuur afkomstig en bijgewerkt van (de Nadal & Posas, 2010). 
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2.4. Andere MAPK pathways 

Van de overige beschreven MAPK pathways in Saccharomyces cerevisiae is er een 
betrokken bij de paring van haploïde cellen. De haploïde cellen kunnen twee 
seksuele fenotypes aannemen gekarakteriseerd door de expressie van een 
bepaalde set van genen die niet geëxpresseerd worden in diploïde cellen. De paring 
zelf wordt gestimuleerd door de vrijstelling van feromonen: -factor van mating 

type locus (MAT)cellen en de a-factor van mating type locus a (MATa) cellen. 
Deze factoren werken in op cellen van het andere type om ze voor te bereiden op 
de paring (Marsh et al, 1991). De feromoon-geactiveerde pathway omvat een 
MAPK cascade die verschillende responsen medieert zoals celadhesie, celfusie, 
nucleaire fusie, … (Widmann et al, 1999). 
 
Daarnaast is er nog een MAPK cascade betrokken in de sporulatie van gistcellen. 
Sporulatie treedt op wanneer diploïde gistcellen blootgesteld worden aan medium 

deficiënt aan stikstof en zonder fermenteerbare koolstofbron. Om deze reden 
worden sporen gevormd die resistent zijn tegen een variëteit aan stress. Tijdens 
sporulatie wordt de normale celcyclus verlaten en ondergaan de cellen meiose I en 
II. Uiteindelijk wordt er een sporewand gevormd rond elk van de vier haploïde 
nuclei (Neiman, 2011). In deze laatste stap speelt een MAPK cascade een 
belangrijke rol (Krisak et al, 1994). 
 

Ten slotte wordt ook de filamentatie/invasie van S. cerevisiae gereguleerd door een 
MAPK signaaltransductie pathway. Onder specifieke cultuurcondities gaan diploïde 
cellen immers differentiëren in pseudohyphae. Dit zijn filamenten van uitgestrekte 
en samenhangende cellen die gaan invaderen in het vaste medium (Gustin et al, 
1998). 
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2.5. Flocculatie 

Flocculatie kan worden gedefinieerd als de aseksuele, homotypische en reversibele 
aggregatie van gistcellen in een multicellulaire massa of vlok. Door deze cel-cel 
adhesie gaan de gistcellen sedimenteren in het medium (Stratford, 1992). 
Flocculatie en zijn adhesie eigenschappen zijn een respons op een nutriënten 
tekort en andere stressvolle condities. Dit proces helpt immers de gistcellen in hun 

zoektocht naar voedingsstoffen, het ontsnappen van vijandige omgevingen en de 
bescherming tegen toxische componenten (Stassen, 2012).  
 
Deze flocculatie heeft onder andere zijn voordelen bij de brouwindustrie, 
aangezien ze Saccharomyces cerevisiae op het einde van het fermentatie proces 
doen flocculeren. Op deze manier gaan de gistcellen sedimenteren, waardoor ze 
gemakkelijk van het medium kunnen worden gescheiden (Verstrepen et al, 2003). 
Deze voordelen passen in het concept van ‘Witte Biotechnologie’, omdat 

flocculatie het scheiden van de cellen op een efficiënter en energievriendelijkere 
manier laat gebeuren (Paula & Birrer, 2006). 
 
Deze adhesie-eigenschappen zijn vooral te wijten aan de aanwezigheid van 
flocculine (FLO) eiwitten. Dit zijn gespecialiseerde oppervlakte eiwitten ingebed in 
de celwand (Govender et al, 2008). Deze FLO genen vertonen verschillende 
eigenschappen wat betreft de flocculatie. Zo resulteren FLO1 en FlO5 bij 

overexpressie in een sterke vlokvorming, terwijl overexpressie van FLO10 leidt tot 
zwakke flocculatie. Daarnaast blijkt dit bij FLO11 te leiden tot de vasthechting aan 
agar en plastiek (Guo et al, 2000). Een ander gen dat betrokken is bij deze adhesie 
is FLO8. Dit gen codeert niet voor een celwandeiwit, maar voor een 
transcriptiefactor. Deze reguleert de transcriptie van de andere FLO genen door te 
binden met hun promotor regio’s (Rupp et al, 1999).  
 
Onder andere de MAPK-afhankelijke filamenteuze groei pathway en de cyclisch 

adenosine monofosfaat (cAMP) - proteïne kinase A (PKA) pathway zijn betrokken 
bij deze regulatie. Beide worden geactiveerd door Ras2 dat op zijn beurt wordt 
geactiveerd wanneer het bindt met GTP in de aanwezigheid van glucose 
(Verstrepen & Klis, 2006). Ras2 activeert de MAPK cascade die via Ste12-Tec1 
uiteindelijk FLO11 activeert (Park & Bi, 2007). Daarnaast leidt de activatie van Ras2 
tot de toename van intracellulair cAMP wat de activatie van PKA met zich 
meebrengt. Via dit mechanisme wordt uiteindelijk de transcriptiefactor FLO8 

geactiveerd die dan de expressie van FLO11 in gang zet. Deze twee pathways staan 
schematisch weergegeven in figuur 2.5 (Rupp et al, 1999). 
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Deze MAPK cascade brengt ons in verband met de micrograviteit respons. 
Aangezien de micrograviteit waarschijnlijk een invloed heeft op de verschillende 
MAPK pathways in Saccharomyces cerevisiae (Sheehan et al, 2007). FLO eiwitten 

zitten ook ingebed in de celwand en helpen misschien bij de verdikking van de 
celwand na blootstelling aan micrograviteit (Liu et al, 2008). Dit roept de vraag op 
of er een correlatie is tussen FLO11 en de micrograviteit respons. 
 
In deze thesis worden twee verschillende Saccharomyces cerevisiae BY4742 
stammen gebruikt elk met hun eigen flocculatie-eigenschappen. De BY4742 WT 
stam heeft een nonsense mutatie in het Flo8p gen, waardoor de transcriptiefactor 

niet kan worden afgeschreven en FLO11 niet geëxpresseerd kan worden. De 
BY4742::FLO8 stam daarentegen is hersteld in deze mutatie en kan wel de 
transcriptiefactor FLO8 en bijgevolg FLO11 tot expressie brengen.

Figuur 2.5: De activatie van FLO11 via twee verschillende pathways. 

Beide pathways worden geactiveerd door Ras2, een GTP-bindend eiwit. Via de 
cAMP-PKA pathway   activeert de transcriptiefactor FLO8 het FLO11 gen. Daarnaast 
helpt de MAPK-afhankelijke filamenteuze groei pathway met de activatie van Ste12-
Tec1 die op zijn beurt de inductie van de FLO11 transcriptie teweeg brengt (Rupp et 
al, 1999). 
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Hoofdstuk 3: Doel 
 
Het doel van deze masterproef bestaat uit twee grote delen, enerzijds willen we 
een totale proteoomanalyse van twee Saccharomyces cerevisiae stammen al dan 
niet gegroeid bij graviteit uitvoeren aan de hand van 2D LC-MSE. Anderzijds willen 
we een meer gedetailleerd beeld krijgen van de activatie van twee stresspathways 
in micrograviteit door de fosforylatie staat van sleutelproteïnen te detecteren via 
Western blot. In beide delen is het de bedoeling om eerst het protocol te 
optimaliseren, waarna de eigenlijke analyse plaatsvindt.  
 
In het 2D LC-MSE experiment zal eerst de eiwitextractie op punt gezet worden, 
waarna deze geoptimaliseerde extractiemethode gebruikt zal worden om de 
eiwitten van de twee Saccharomyces cerevisiae BY4742 stammen te isoleren. Deze 
stammen behoren tot het YING (Yeast In No Gravity) experiment en werden 
enerzijds in de ruimte en meer bepaald in het Internationaal Ruimtestation (ISS) 
gegroeid. Anderzijds werden de controlestalen op aarde gegroeid onder dezelfde 
omstandigheden. De twee verschillende stammen van dit YING experiment zijn 
BY4742 WT (deficiënt in Flo8p) en BY4742::FLO8 (hersteld in Flo8p). Beide 
stammen bevonden zich onder de vorm van pellets bij -80°C bij aanvang van dit 
eindwerk. De eigenlijke analyse dient er toe om de peptiden afkomstig van deze 
eiwitten te gaan scheiden en identificeren via 2D LC-MSE. Via deze ‘label-free’ 
methode willen we nagaan welke eiwitten significant meer of minder abundant zijn 
tussen de verschillende condities/stammen.  
 

Daarnaast willen we via Western blot de activatie van de celwand integriteit (CWI) 
pathway onder micrograviteit condities direct gaan aantonen door het MAPK Slt2 
in zijn gefosforyleerde staat te gaan detecteren. De gistcellen die hiervoor gebruikt 

zullen worden, worden gegroeid op de Random Positionering Machine (RPM) die 
micrograviteit simuleert. Ook hier zullen de controlestalen gegroeid worden bij 
dezelfde temperatuur, maar naast het toestel bij normale graviteit. Voor dit 
experiment worden zes verschillende Saccharomyces cerevisiae BY4742 stammen 
gebruikt: het wildtype en vijf single knock-out mutanten (ΔMid2, ΔMtl1, ΔWsc1, 
ΔWsc2 en ΔWsc3). Deze vijf eiwitten worden verondersteld sensoren/receptoren 
te zijn in de CWI pathway. Tegelijkertijd willen we ook Hog1, een MAPK in de hoog-
osmolariteit glycerol (HOG) pathway, in zijn gefosforyleerde toestand gaan 

detecteren. Deze HOG pathway vertoont immers een signaalrelatie met de CWI 
pathway. Voor deze twee immunodetecties dient het Western blot protocol 
geoptimaliseerd te worden, niet alleen voor de antilichamen die de gefosforyleerde 
vorm bindt, maar ook voor de controles waarbij de niet-gefosforyleerde vorm 
wordt gedetecteerd. 
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Hoofdstuk 4: Eiwitanalyse via 2D LC-MSE 

4.1. Optimalisatie eiwitextractie voor 2D LC-MSE 

4.1.1. RapiGestTM SF & protease inhibitor cocktail 

Na het lyseren van Saccharomyces cerevisiae BY4742 pellets met RapiGestTM SF, 
protease inhibitor cocktail en glasparels werd een onverwacht eiwitpatroon 
bekomen op de SDS-PAGE gel. Zoals in figuur 4.1 is weergegeven, zijn er quasi geen 
eiwitten zichtbaar boven 37 kDa wat zou kunnen wijzen op de afbraak van eiwitten. 
Ook de grote hoeveelheid bandjes onderaan de gel lijkt deze veronderstelling te 
bevestigen. Het bandje ter hoogte van 75 kDa is waarschijnlijk fosfatase (69 kDa) 
dat werd toegevoegd na de eiwitextractie. Het behandelen van de gistpellets met 

RNAlater® is niet de oorzaak van deze afbraak, want zowel na behandeling met als 
zonder RNAlater® is een identiek patroon te zien. RapiGestTM SF werd hier gebruikt 
als detergent, omdat het gemakkelijk afgebroken wordt in zuur milieu en zo de 
tweedimensionale scheiding niet beïnvloed. 
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Figuur 4.1: SDS-PAGE gel na eiwitextractie van Saccharomyces cerevisiae BY4742 pellets. 

Pellets van S. cerevisiae BY4742, al dan niet behandeld met RNAlater, werden gelyseerd met 
behulp van RapiGestTM SF, protease inhibitor cocktail en glasparels. Nadien werd het eiwit 
(50µg) gescheiden via gel elektroforese. Hieruit blijkt dat er waarschijnlijk eiwitafbraak is 
opgetreden. De SDS-PAGE gel werd gekleurd met Coomassie Briljant Blue G-250. 
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4.1.2. Starmerella bombicola vs. Saccharomyces cerevisiae 

Om na te gaan of dit patroon enkel zichtbaar was bij Saccharomyces cerevisiae, 
werd er tegelijkertijd een eiwitextractie gedaan op een oude pellet van Starmerella 
bombicola. Deze pellet werd gedurende drie à vier jaar bewaard bij -20°C en was 
een restant van een vorig onderzoek. De eiwitextractie gebeurde opnieuw met 
dezelfde lysebuffer (RapiGestTM SF, protease inhibitor cocktail (Roche, 

Zwitserland)). Zoals uit figuur 4.2 blijkt, gebeurde deze extractie bij S. bombicola op 
een succesvolle manier en trad er geen afbraak op. In de twee laantjes met het 
eiwitlysaat van S. bombicola is er immers een scheiding over het volledige bereik te 
zien. In de overige vier laantjes met eiwitlysaat van Saccharomyces cerevisiae is 
hetzelfde patroon te zien als in figuur 4.1. Dit zou er kunnen op wijzen dat er 
proteasen actief zijn in onze stam, want de extractie lijkt wel te werken bij 
Starmerella bombicola. 
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Figuur 4.2: Het verschil tussen eiwitextractie van S. bombicola & S. cerevisiae.  
De lysebuffer met RapiGestTM SF en protease inhibitor cocktail werd uitgetest op 
zowel Starmerella bombicola als Saccharomyces cerevisiae pellets. Beide 
eiwitlysaten werden gescheiden via gelelektroforese. Bij Starmerella bombicola 
is er een mooie scheiding probleem zichtbaar, terwijl er bij Saccharomyces 
cerevisiae waarschijnlijk afbraak plaatsvond. De SDS-PAGE gel werd gekleurd 
met Coomassie Briljant Blue G-250. 



Hoofdstuk 4: Eiwitanalyse via 2D LC-MSE 

22 
  

4.1.3. Verse vs. oude BY4742 kolonie 

Om geen voorbarige conclusies te trekken over de eiwitextractie werd ook het 
verschil tussen twee kolonies bekeken. De ene kolonie was afkomstig van een 
cultuur die al meerdere malen doorgeënt en uitgeplaat was, waardoor deze 
Saccharomyces cerevisiae BY4742 stam al enkele generaties oud was. De andere 
kolonie was gestart van een nieuwe slant en was dus minder generaties gegroeid. 

Uit figuur 4.3 blijkt dat het aantal generaties geen invloed heeft op de 
eiwitextractie. In beide gevallen lijkt er nog steeds afbraak op te treden, aangezien 
er geen eiwitten groter dan 37kDa zichtbaar zijn.  
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Figuur 4.3: De eiwitextractie van een verse en oude BY4742 kolonie. 

Twee verschillende kolonies werden opgegroeid tot een OD600 = 20, waarna de 
eiwitten werden geëxtraheerd. De verse kolonie werd gestart van een nieuwe 
slant, terwijl de oude kolonie reeds enkele generaties oud was. Na 
gelelektroforese van de eiwitlysaten blijkt dit geen verschil te maken op het 
eiwitpatroon. De SDS-PAGE gel werd gekleurd met Coomassie Briljant Blue G-250. 
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4.1.4. Verschillende lysebuffers 

Aangezien er niet meteen een reden werd gevonden voor het vreemde 
eiwitpatroon bij Saccharomyces cerevisiae, werden er verschillende lysebuffers 
getest. Er werd eerst teruggegrepen naar een lysebuffer die veel gebruikt wordt in 
proteomica toepassingen, bestaande uit ureum, thioureum, DTT, CHAPS en een 
protease inhibitor cocktail. Na lyse met deze buffer werd een eiwitpatroon 

bekomen zoals verwacht werd. Wanneer de drie verschillende eiwitextracties 
vergeleken worden in figuur 4.4 is er geen afbraak zichtbaar bij de nieuwe 
lysebuffer, terwijl er nog altijd afbraak optreedt bij extractie met RapigestTM SF (, 
ureum) en protease inhibitor. 
 
  

Figuur 4.4: Het vergelijken van het eiwitpatroon na extractie met drie verschillende lysebuffers. 

Wanneer de gistpellets gelyseerd worden met lysebuffer 1 is er geen afbraak zichtbaar na 
scheiding via gelelektroforese. Dit is wel het geval na eiwitextractie met lysebuffer 2 en 3, 
waarbij er geen eiwitten groter dan 37kDa zichtbaar zijn op de SDS-PAGE gel. De SDS-PAGE gel 
werd gekleurd met Coomassie Briljant Blue G-250. 
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Vermits CHAPS absoluut vermeden moet worden in de stalen voor de 
tweedimensionale scheiding, werden er nog andere lysebuffers getest. CHAPS is 
immers moeilijk te verwijderen van de C18 kolommen. Uit figuur 4.5 blijkt dat de 
lysebuffer thioureum moet bevatten, de eiwitlysaten bekomen zonder thioureum 
vertonen namelijk afbraak na scheiding via gelelektroforese. Daarnaast is het niet 
noodzakelijk dat de lysebuffer RapigestTM SF bevat, aangezien op het eerste zicht 

de opbrengst minder lijkt met lysebuffer 2. Er werd namelijk gestart van dezelfde 
hoeveelheid celpellet en vervolgens werd een gelijk volume van het eiwitlysaat 
geladen op de gel. Een lysebuffer bestaande uit ureum, thioureum, DTT en 
protease inhibitor cocktail is dus voldoende om de lyse tot een goed einde te 
brengen. Na scheiding via gelelektroforese is er geen afbraak zichtbaar en kan er 
dus met deze extractiemethode verder gewerkt worden. 
  

Figuur 4.5: Het vergelijken van het eiwitpatroon na extractie met vier verschillende 

lysebuffers (Coomassie kleuring). 

Na scheiding via gelelektroforese lijkt lysebuffer 1 de beste optie. Wanneer de componenten 
tussen de verschillende buffers vergeleken worden, blijkt thioureum noodzakelijk. Aangezien 
in laantje 5 en 6 (zonder thioureum) een ander eiwitpatroon wordt bekomen. De SDS-PAGE 
gel werd gekleurd met Coomassie Briljant Blue G-250. 1*: eiwitlysaat na TCA precipitatie, 2*: 
eiwitlysaat na filtratie met een 3K MWCO cellulose filter (Millipore, VS) 
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Om uit te sluiten dat het verschil tussen de eiwitpatronen te wijten is aan de 
kleuringsmethode werd de gel uit figuur 4.5 ook gekleurd met KryptonTM. En zoals 
uit figuur 4.6 blijkt is er geen verschil zichtbaar tussen de twee verschillende 
kleuringsmethodes. Het verschil tussen de eiwitpatronen na gelelektroforese is dus 
hoogstwaarschijnlijk enkel en alleen te wijten aan de lysebuffer die gebruikt wordt 
tijdens de lyse van de gistpellets. 
 
  
 

 

 

 

 

 

Figuur 4.6: Het vergelijken van het eiwitpatroon na extractie met vier verschillende 

lysebuffers (KryptonTM kleuring). 

Na scheiding via gelelektroforese lijkt lysebuffer 1 de beste optie. Wanneer de 
componenten tussen de verschillende buffers vergeleken worden, blijkt thioureum 
noodzakelijk. Aangezien in laantje 5 en 6 (zonder thioureum) een ander eiwitpatroon wordt 
bekomen. De SDS-PAGE gel werd gekleurd met KryptonTM. 1*: eiwitlysaat na TCA 
precipitatie, 2*: eiwitlysaat na filtratie met een 3K MWCO cellulose filter (Millipore, VS). 
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4.1.4. TCA precipitatie vs. filtratie 

Om de overmaat aan ureum in de stalen te verwijderen werden twee verschillende 
methodes getest, namelijk TCA precipitatie en filtratie met een 3K ‘molecular 
weight cut-off’ (MWCO) cellulose filter (Millipore, VS). Uit figuur 4.5 & 4.6 blijkt dat 
de eiwitconcentratie voor en na de behandeling bij beide methodes quasi gelijk 
blijft. Eén zelfde eiwitextractie werd op deze twee verschillende manieren 

gezuiverd, waarna ze beide via 2D LC/MSE werden gemeten. De uiteindelijke 
Progenesis spectra werden vergeleken om de beste methode te bepalen (figuur 
4.7). In deze spectra wordt de retentietijd uitgezet ten opzichte van de massa van 
de peptiden. Uit deze vergelijking blijkt dat het TCA geprecipiteerde staal een 
mooier spectrum heeft. Het gefilterde staal vertoont namelijk strepen op het 
spectrum wat kan wijzen op polymeren afkomstig van de filter zelf. Hieruit werd 
dus besloten dat de overmaat aan ureum best wordt verwijderd met TCA 
precipitatie. 
 
  

3K MWCO filter 

TCA precipitatie 

 

Figuur 4.7: TCA precipitatie versus 3K MWCO cellulose filter. 

Twee verschillende methoden werden getest om de overmaat aan ureum in de eiwitstalen 
te verwijderen, namelijk TCA precipitatie en filtratie met een 3K MWCO cellulose filter 
(Millipore, VS). De spectra werden bekomen via Progenesis waar de retentietijd ten opzichte 
van de massa van de peptiden wordt uitgezet. In het spectrum van het gefilterde eiwitstaal 
zijn strepen zichtbaar wat wijst op de aanwezigheid van polymeren. Deze zijn waarschijnlijk 
afkomstig van de filter zelf. Het spectrum van de TCA geprecipiteerde eiwitstaal ziet er wel 
goed uit. 
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4.2. 2D LC-MSE 

4.2.1. Algemeen 

Om te kunnen gaan kwantificeren is het noodzakelijk dat er van ieder staal een 
gelijke hoeveelheid peptidenmengsel geladen wordt op de eerste dimensiekolom. 
Hiervoor werd voor het digest aan de hand van een Bradford assay de 
eiwitconcentratie bepaald. De standaard BSA verdunningsreeks werd steeds 

uitgevoerd in triplo, de stalen in duplo. Uit de correlatie coëfficiënt (0,999) blijkt 
dat de standaard verdunningsreeks betrouwbaar is, daarenboven zijn de 
standaarddeviaties van de triplicaten en duplicaten laag en kan er dus 
verondersteld worden dat de afgeleide concentraties van de stalen zo correct 
mogelijk zijn. Er werd dan voor elk staal een gelijke hoeveelheid aan eiwit gebruikt 
voor het digest (figuur 4.8). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Het peptidenmengsel werd vervolgens gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. 
Zoals in het chromatogram van Y12-B - micrograviteit (figuur 4.9) zichtbaar is, is de 
scheiding goed gebeurd. Op het chromatogram zijn mooie, fijne pieken te zien met 
een goede resolutie. Enkel het staal Y07-B - graviteit vertoonde slechte kwaliteit en 
werd om die reden dan ook uit de analyse gehouden. De chromatogrammen van 
de andere stalen zijn terug te vinden in het addendum. Deze zijn allen 
weergegeven als een basis piek ion (BPI) chromatogram. Hierbij wordt enkel de 

intensiteit van de meest intense piek op elk punt getoond. Op deze manier wordt 
de achtergrond gereduceerd en is het chromatogram meer informatief. 

Figuur 4.8: De eiwitconcentratie van de geëxtraheerde YING stalen. 

Om een gelijke hoeveelheid peptidenmengsel te laden op de eerste 
dimensiekolom werd de eiwitconcentratie in elk staal bepaald aan de hand van 
een Bradford assay. De optische densiteit werd gemeten bij 595 nm. De 
concentratie staat weergegeven in µg/ml. S1-S9: standaard BSA verdunningsreeks, 
X1-X9: zoals weergegeven in de tabel. 
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 Figuur 4.9: Chromatogram van Y12-B (micrograviteit) na 2D LC-MSE. 

Het peptidenmengsel van Y12-B (micrograviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. 
Het chromatogram is weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op 
elk moment wordt getoond. Bij elke piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het 
scannummer en de piekmassa (m/z). De verschillende fracties werden bekomen door het 
percentage acetonitril (ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1%,  
14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te spoelen met 
20mM NH4FA bij 65% ACN. 
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De MS data verkregen met behulp van de Synapt G1 HDMS massaspectrometer 
werden ingeladen in de PLGS 3.0 software van WatersTM. Via deze software werd er 
gezocht tegen een databank van Saccharomyces cerevisiae om de eiwitten 
aanwezig in het staal te gaan identificeren. Wanneer het aantal geïdentificeerde 
eiwitten vergeleken wordt tussen de verschillende stalen liggen die in dezelfde lijn, 
namelijk tussen de 360 en de 400 (tabel 4.1). Enkel de twee (of drie) stalen die 

enkele jaren geleden al geëxtraheerd werden, vertonen een ander 
identificatieniveau. Zo worden er in Y11-C (graviteit) bijna 100 eiwitten minder 
teruggevonden, terwijl het omgekeerde geldt voor Y11-D (graviteit). Dit kan te 
wijten zijn aan het verschil aan concentratie die geladen werd op de eerste 
dimensiekolom. Aangezien die stalen bewaard werden als peptiden, kon de 
concentratie vooraf niet worden gelijkgesteld met de andere stalen. Vermits Y07-B 
(graviteit) na analyse van het chromatogram van slechte kwaliteit bleek, werd die 
niet meer in de PLGS 3.0 software van WatersTM geladen. Omdat het lopen van de 

verschillende stalen meer dan een week in beslag nam, werd de Progenesis 
software van WatersTM gebruikt. Deze software heeft namelijk de mogelijkheid om 
te corrigeren voor eventuele verschillen in retentietijd. 

Tabel 4.1: Het aantal geïdentificeerde eiwitten per fractie en in totaal per staal. 

De verschillende fracties werden bekomen door het percentage acetonitril (ACN) over de eerste 
dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1%, 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% en 65% ACN. 
 

Conditie Stam Replica F1 F2 F3 F4 F5 F6 Totaal 

micrograviteit WT Y09-C 157 158 169 131 162 105 385 

  Y11-C 141 150 171 115 165 88 361 

  Y12-B 156 173 187 132 172 101 395 

 FLO8 Y09-D 165 163 165 136 143 83 366 

  Y11-D 167 167 175 140 146 25 370 

  Y12-A 141 159 198 140 170 111 387 

graviteit WT Y07-B / / / / / / / 

  Y11-C 68 78 124 112 88 86 293 

  Y12-B 174 180 181 152 162 89 401 

 FLO8 Y09-D 161 149 166 152 160 71 368 

  Y11-D 170 188 197 180 170 132 457 

  Y12-A 127 163 167 143 142 82 353 
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Om te kwantificeren en vergelijken werd de data in Progenesis geladen waar de 
elutietijd van de verschillende peptiden werd uitgezet ten opzichte van hun massa 
zoals weergegeven in figuur 4.10. Uit het spectrum van fractie 1 (11,1% acetonitril) 
van Y12-B bij micrograviteit blijkt dat er geen contaminatie is opgetreden in de 
stalen en dat de scheiding goed gebeurd is. In figuur 4.11 staan alle fracties 1 van 
alle stalen gegroepeerd, terwijl in figuur 4.12 de zes fracties van Y12-B bij 

micrograviteit samengevoegd zijn. De figuren van de andere fracties en stalen zijn 
terug te vinden in het addendum.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In Progenesis werden deze spectra gealigneerd met een referentie die door de 
software zelf werd gekozen (tabel 4.2). Dit gebeurde voor elke fractie afzonderlijk, 
waardoor er bij iedere fractie automatisch een andere referentie werd gekozen. Uit 
deze alignering blijkt dat Y11-C en Y11-D (graviteit) niet optimaal gealigneerd 

kunnen worden met de andere spectra. Deze stalen werden vijf jaar geleden 
geëxtraheerd en moet wat van zijn kwaliteit verloren zijn gedurende de jaren. Deze 
alignering heeft geleid tot de beslissing om deze twee stalen samen met Y07-B 
(graviteit) uit de analyse te laten. Deze beslissing bracht met zich mee dat de 
BY4742 WT stam onder normale graviteit condities niet gebruikt kon worden, 
vermits er maar één biologisch replica meer gebruikt kon worden. Om deze reden 
was het niet mogelijk om de BY4742 WT stam te vergelijken onder normale 

graviteit en micrograviteit. Ook het verschil tussen de BY4742 WT en BY4742::FLO8 
stam onder normale graviteit kon hierdoor niet bepaald worden. Het vergelijken 
van de BY4742::FLO8 stam in graviteit en micrograviteit was net als de vergelijking 
van BY4742 WT en de BY4742::FLO8 stam in micrograviteit wel nog mogelijk (tabel 
4.3). Deze twee vergelijkingen werden uitgevoerd op een statistische manier via de 
Progenesis software. 
 

 

 
 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F1 

Figuur 4.10: Progenesis spectrum van fractie 1 (11,1% ACN) van Y12-B (micrograviteit). 

Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in fractie 1 van het 
staal Y12-B (micrograviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 
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Tabel 4.2: Alignering van de spectra in de Progenesis software. 

De alignering staat uitgedrukt in percentage ten opzichte van een referentie (Ref) die 
automatisch door de software werd bepaald. 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

BY4742 WT - Y12B - µg 90,2% 94,1% 83,3% 93,4% 90,0% 79,5% 

BY4742::FLO8 - Y12A - µg 84,5% 92,1% 88,5% 86,4% 94,9% 83,7% 

BY4742 WT - Y11C - 1g 15,8% 46,9% 20,0% 60,9% 41,6% 49,4% 

BY4742 WT - Y11C - µg 91,7% Ref 85,8% 97,2% 94,6% 87,5% 

BY4742::FLO8 - Y11D - 1g 11,3% 52,7% 48,5% 6,4% 62,3% 62,4% 

BY4742 WT - Y09C - µg 91,7% 95,1% 83,0% Ref 94,1% 88,6% 

BY4742::FLO8 - Y12A - 1g 90,1% 82,0% 94,8% 71,0% 91,6% 77,9% 

BY4742::FLO8 - Y09D - 1g 92,1% 79,6% Ref 67,3% 98,0% 97,0% 

BY4742 WT - Y12B - 1g 93,3% 76,9% 96,3% 70,8% 97,2% Ref 

BY4742::FLO8 - Y09D - µg Ref 82,8% 97,0% 73,2% 98,6% 96,5% 

BY4742::FLO8 - Y11D - µg 93,8% 74,9% 92,6% 73,0% Ref 70,6% 

 
 

 
 

Tabel 4.3: De differentiële eiwitanalyses die statistisch mogelijk zijn. 

De conditie (BY4742 WT - 1g) waarvan er slechts één biologisch replica bruikbaar is, kan niet worden 
meegenomen in de analyse. Hierdoor zijn er slechts twee vergelijkingen mogelijk in plaats van de 
vier die vooraf gepland waren. 

Stam Replica’s versus Stam Replica’s Mogelijk? 

BY4742 WT - µg 3 vs. BY4742::FLO8 - µg 3 

BY4742 WT - µg 3 vs. BY4742 WT - 1g 1  

BY4742::FLO8 - µg 3 vs. BY4742::FLO8 - 1g 2  

BY4742 WT - 1g 1 vs. BY4742::FLO8 - 1g 2  
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Figuur 4.11: Progenesis spectra van alle fracties 1 (F1) van de verschillende stalen. 

Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de eerste 
fracties van de verschillende stalen uitgezet ten opzichte van hun massa. Deze 
peptiden werden geëlueerd bij 11,1% acetonitril. 

 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F1 BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F1 BY4742 WT – Y11C (1g) – F1 

BY4742 WT – Y11C (µg) – F1 BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F1 BY4742 WT – Y09C (µg) – F1 

BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F1 BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F1 BY4742 WT – Y12B (1g) – F1 

BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F1 BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F1 
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BY4742 WT – Y12B (µg) – F1 BY4742 WT – Y12B (µg) – F2 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F3 BY4742 WT – Y12B (µg) – F4 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F5 BY4742 WT – Y12B (µg) – F6 

Figuur 4.12: Progenesis spectra van alle fracties van Y12-B (micrograviteit). 

Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de verschillende 
fracties van het staal Y12-B (micrograviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 

 



Hoofdstuk 4: Eiwitanalyse via 2D LC-MSE 

34 
  

4.2.2. BY4742 WT µg vs. BY4742::FLO8 µg 

Om op het eiwitniveau verschillen te gaan zoeken tussen de BY4742 WT en 
BY4742::FLO8 stam in micrograviteit werden de fracties eerst elk apart met elkaar 
vergeleken. Fractie 6 werd uit de analyse gelaten, omdat er geen significant 
verschillende eiwitten werden teruggevonden. Eerst werden de significante 
verschillende peptiden eruit gefilterd door enkel die over te houden met een p-

waarde kleiner dan 0,05 en een ‘fold’ groter dan 2. Met behulp van deze peptiden 
werden de significant verschillende eiwitten geïdentificeerd. Daarna werden alle 
fracties gecombineerd met de eiwitten in tabel 4.4 als resultaat. Deze eiwitten zijn 
op- of neergereguleerd bij de twee BY4742 WT en BY4742::FLO8 stammen ten 
opzichte van elkaar, nadat ze gegroeid werden in micrograviteit condities. De ‘fold’ 
die in tabel 4.4 staat wijst op het verschil van BY4742 WT ten opzichte van 
BY4742::FLO8. Alle eiwitten die slechts geïdentificeerd werden door één peptide 
werden uit de resultaten gefilterd. Zo wordt in een omgeving van micrograviteit de 

nucleair transport factor 2 meer geëxpresseerd in de BY4742 WT stam, terwijl 
glyoxylaat reductase 1 meer abundant aanwezig is in de BY4742::FLO8 stam. 
 

Tabel 4.4: Op- en neergereguleerde eiwitten van BY4742 WT ten opzichte van BY4742::FLO8 in een omgeving 

van micrograviteit.  

In de tabel staan respectievelijk het accessienummer (AN), het aantal die het eiwit identificeren, de 
score, de p-waarde van de ANOVA test, de ‘fold’ van de eiwitten van BY4742 WT µg ten opzichte 
van BY4742::FLO8 µg en het geïdentificeerde eiwit. 
 

AN Pept. Score Anova Fold Beschrijving 

P23301 5 33,44 0,03 3,43 Eukaryote translatie initiatie factor 5A-1 

P53839 5 25,38 0,02 0,47 Glyoxylaat reductase 1 

P17891 4 21,43 0,04 2,19 Lichte keten van clathrine 

P22517 4 20,29 0,03 0,28 Calcium/calmoduline afhankelijk eiwitkinase II 

P23542 3 16,46 1,10.10-4 0,36 Aspartaat aminotransferase (cytoplasma) 

P40151 3 15,23 2,09.10-3 0,02 DNA-afhankelijk ATPase MGS1 

P18759 3 14,52 6,97.10-3 0,46 Vesiculair fusie-eiwit SEC18 

P33331 2 13,32 9,13.10-3 31,94 Nucleair transport factor 2 

P04076 2 11,70 3,70.10-3 0,19 Argininosuccinaat lyase 

Q04371 2 11,43 0,01 0,15 UPF0364 eiwit YMR027W 

P25631 2 10,60 7,78.10-4 0,39 Ankyrine repeat-bevattend eiwit YCR051W 

P47015 2 10,19 0,02 0,16 ‘Altered inheritance’ van mitochondria eiwit 23 

P38081 2 10,02 0,02 0,05 Ongekarakteriseerd glycosyl hydrolase YBR056W 

P47037 2 8,52 0,02 0,18 ‘Structural maintenance’ van chromosomen eiwit 3 
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4.2.3. BY4742::FLO8 µg vs. BY4742::FLO8 1g 

Om de invloed van micrograviteit op Saccharomyces cerevisiae te bestuderen werd 
het eiwitniveau van de BY4742::FLO8 stam bestudeerd. De eiwitten van deze stam 
werden vergeleken in condities van normale graviteit en micrograviteit. Ook hier 
werden de fracties eerst één voor één geanalyseerd, vooraleer de vijf fracties 
samengevoegd werden. Na deze combinatie blijken de eiwitten in tabel 4.5 

significant op- of neergereguleerd naargelang de omgeving. Alle eiwitten die 
slechts door één peptide werden geïdentificeerd, werden uit de resultaten 
gefilterd. De ‘fold’ die in de tabel staat weergegeven is die van de eiwitten in de 
BY4742::FLO8 stam in micrograviteit ten opzichte van die in normale graviteit. Zo is 
het eiwit oxidoreductase AIM17 meer geëxpresseerd in een omgeving van 
micrograviteit in vergelijking met normale graviteit, terwijl bij PHO85 cycline-9 het 
omgekeerde zichtbaar is.  
 

Tabel 4.5: Op- en neergereguleerde eiwitten van BY4742::FLO8 in een omgeving van micrograviteit ten 

opzichte van normale graviteit.  

In de tabel staan respectievelijk het accessienummer (AN), het aantal peptiden die het eiwit 
identificeren, de score, de p-waarde van de ANOVA test, de ‘fold’ van de eiwitten van BY4742::FLO8 
in micrograviteit ten opzichte van normale graviteit en het geïdentificeerde eiwit. 
 

AN Pept. Score Anova Fold Beschrijving 

P23254 31 195,62 0,04 0,50 Transketolase 1 

P11353 6 36,96 4,04.10-3 0,49 Coproporfyrinogeen-III oxidase 

P36139 6 33,66 5,43.10-3 0,44 Eiwit PET10 

P23180 6 31,30 0,01 3,20 Oxidoreductase AIM17 (waarschijnlijk) 

Q12477 5 25,59 3,76.10-3 0,25 PHO85 cycline-9 

P17649 4 22,84 5,30.10-3 2,02 4-aminobutyraat aminotransferase 

P38137 3 14,74 0,03 2,76 Peroxisomaal coenzym A synthetase 

P08566 3 14,69 1,55.10-3 0,44 Pentafunctioneel AROM polypeptide 

Q06440 3 13,97 5,17.10-3 2,70 Coronine-gelijkend eiwit 

P39958 2 11,25 0,01 2,07 Rab GDP-dissociatie inhibitor 
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Hoofdstuk 5: Western blot 

5.1. Optimalisatie Western blot 

5.1.1. Hog1 

Eerst werd geprobeerd het protocol te optimaliseren voor de controle Western 
blot. Hiervoor werden de ideale condities en concentraties getest om Hog1 (50kDa) 
volledig te kunnen detecteren en niet enkel de gefosforyleerde toestand. Deze set-
up dient er toe om op een semi-kwantitatieve manier na te gaan hoeveel van het 
totale eiwit uiteindelijk gefosforyleerd wordt door dit te vergelijken met de 
Western blot die de fosfovorm detecteert. De blot werd geïncubeerd in 
melkpoeder om aspecifieke binding tegen te gaan, terwijl het primaire antilichaam 

met BSA werd geïncubeerd, zodat het niet aspecifiek zou gaan binden. Het 
secundaire antilichaam (konijn anti-geit IgG-HRP, Santa Cruz Biotech, VS) werd 
telkens met een concentratie van 1/5000 geïncubeerd. Enkel de hoeveelheid eiwit 
afkomstig van het lysaat van Saccharomyces cerevisiae en de concentratie van 
primair antilichaam verschilde in elke opstelling. 
 
Zoals in figuur 5.1 zichtbaar is, geeft een 1/200 verdunning van het primaire Hog1 
antilichaam (Santa Cruz Biotech, VS) in combinatie met 200 µg het beste resultaat. 

Het andere uiterste, 50 µg en de 1/500 verdunning, geeft dan weer een zwak 
signaal. Als de twee verdunningen bij 100 µg worden vergeleken, is er niet veel 
verschil zichtbaar. Omdat dit signaal ook voldoende is voor de detectie, kan er 
worden besloten dat de combinatie van 100 µg en een 1/500 verdunning van het 
primaire antilichaam ideaal is. Indien de detectie van de fosfovorm van Hog1 ook 
zichtbaar is bij 100 µg eiwit. Deze resultaten werden bekomen nadat een CL-
XPosure Film (Thermo Scientific, VS) een halfuur werd geëxposeerd aan de reactie 
tussen het secundaire antilichaam en de reagentia. Vooraf werden ook de 

verdunningen 1/1000 en 1/2500 geprobeerd, maar bij deze concentraties kon Hog1 
niet gedetecteerd worden. Belangrijk is om te onthouden dat de incubatie van het 
primair antilichaam overnacht gebeurde. 
 

[Hog1 Ab] 1/200 1/500 
µg eiwitlysaat 50  100  200  50  100  

 
Hog1 

 
 

    

Figuur 5.1: Immunodetectie van Hog1 in het eiwitlysaat van Saccharomyces cerevisiae BY4742. 
Hog1, een MAPK uit de HOG pathway, werd gedetecteerd in het eiwitlysaat van Saccharomyces 
cerevisiae. Een optimalisatie voor deze detectie werd uitgevoerd door de concentratie van het 
primaire Hog1 antilichaam en de hoeveelheid geladen eiwit te veranderen. Uit bovenstaande figuur 
blijkt dat een combinatie van een 1/500 verdunning en 100 µg eiwit ideaal is voor de detectie. De x-
ray film werd een halfuur blootgesteld aan de chemiluminescentie veroorzaakt door het secundaire 
antilichaam en de reagentia. 
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5.1.2. Slt2 

Een gelijkaardig doel als bij Hog1 werd vooropgesteld, namelijk de optimalisatie 
van het protocol om Slt2 (69 kDa) te gaan detecteren aan de hand van Western 
blot. Niet enkel de gefosforyleerde vorm, maar ook de ongefosforyleerde vorm van 
dit eiwit wordt gedetecteerd door dit primaire antilichaam. Bij deze optimalisatie 
werden meer moeilijkheden ondervonden in vergelijking met die voor Hog1. Ten 

eerste werd er gestart met een concentratie van 1/2500 voor het primaire 
antilichaam en een van 1/5000 voor het secundaire antilichaam. Bij deze 
concentraties verschenen er meerdere bandjes op de film (figuur 5.2) en niet één 
enkel bandje zoals verwacht. Dit was zowel bij 100 µg als 200 µg eiwitlysaat het 
geval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat gedacht werd dat de concentratie van het primaire antilichaam te hoog 
was, werd deze verdund tot 1/4000. Bij de drie gebruikte eiwithoeveelheden (50, 
100 en 200 µg) bleven echter meerdere bandjes zichtbaar (figuur 5.3). Het 
bovenste en meest intense bandje ligt wel ter hoogte van 75 kDa en is 
waarschijnlijk Slt2. Aangezien het verdunnen van de primaire antilichaam 
concentratie geen invloed heeft op het resultaat, werd ook het secundaire 
antilichaam verdund. Hiervoor werd zowel een concentratie van 1/7500 als van 

1/10000 gebruikt. Bij beide verdunningen blijft er meer dan één bandje zichtbaar 
en is het patroon gelijkaardig als in de vorige pogingen (figuur 5.4), ook bij de 
verschillende eiwithoeveelheden. Merkwaardig is dat de bandjes als het ware 
telkens per twee terugkomen. 
 
 

 

 

 

50 kDa ->  

Prim. Ab 1/2500 – Sec. Ab 1/5000 

100 µg       200 µg 

Figuur 5.2: Immunodetectie van Slt2 in het eiwitlysaat van Saccharomyces cerevisiae BY4742 (1). 
Slt2, een MAPK uit de CWI pathway, werd gedetecteerd in het eiwitlysaat van Saccharomyces 
cerevisiae. Bij de Western blot werd een concentratie van 1/2500 en 1/5000 voor respectievelijk het 
primaire en secundaire antilichaam gebruikt. Twee verschillende eiwithoeveelheden, 100 en 200 µg, 
werden getest. De x-ray film werd tien minuten blootgesteld aan de chemiluminescentie veroorzaakt 
door het secundaire antilichaam en de reagentia. 
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50 kDa -> 

Prim. Ab 1/4000 – Sec. Ab 1/5000 

 50 µg        100 µg       200 µg 

 

Figuur 5.3: Immunodetectie van Slt2 in het eiwitlysaat van Saccharomyces cerevisiae BY4742 (2). 
Slt2, een MAPK uit de CWI pathway, werd gedetecteerd in het eiwitlysaat van Saccharomyces 
cerevisiae. Bij de Western blot werd een concentratie van 1/4000 en 1/5000 voor respectievelijk het 
primaire en secundaire antilichaam gebruikt. Drie verschillende eiwithoeveelheden, 50, 100 en 200 
µg, werden getest. De x-ray film werd tien minuten blootgesteld aan de chemiluminescentie 
veroorzaakt door het secundaire antilichaam en de reagentia. 
 

50 kDa -> 

Prim. Ab 1/4000 – Sec. Ab 1/10000 

  50 µg         100 µg       

 
50 kDa -> 

Prim. Ab 1/4000 – Sec. Ab 1/7500 

  50 µg         100 µg       

 

Figuur 5.4: Immunodetectie van Slt2 in het eiwitlysaat van Saccharomyces cerevisiae BY4742 (3). 
Slt2, een MAPK uit de CWI pathway, werd gedetecteerd in het eiwitlysaat van Saccharomyces 
cerevisiae. Bij de Western blot werd een concentratie van 1/4000 voor het primaire antilichaam 
gebruikt. Voor het secundaire antilichaam werden twee verdunningen, 1/7500 en 1/10000, 
geprobeerd. Ook twee verschillende eiwithoeveelheden, 50 en 100 µg, werden getest. De x-ray film 
werd tien minuten blootgesteld aan de chemiluminescentie veroorzaakt door het secundaire 
antilichaam en de reagentia. 
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Omdat het wijzigen van de concentratie van zowel het primaire als het secundaire 
antilichaam geen effect heeft op het patroon, werd een andere primaire 
antilichaam dilutiebuffer gebruikt. Bij voorgaande pogingen werd telkens BSA 
gebruikt om aspecifieke binding tegen te gaan. Deze keer werd caseïne in 
melkpoeder gebruikt om aspecifieke binding te verhinderen. Eerst werd een 
concentratie van 1/4000 en 1/5000 voor respectievelijk het primaire en secundaire 

antilichaam gebruikt, maar in dit geval werd er niets gedetecteerd op de film. 
Aangezien de primaire antilichaam dilutiebuffer aangepast werd, kan melkpoeder 
een invloed hierop hebben. Daarom werden twee minder verdunde concentraties, 
1/1000 en 1/2000 geprobeerd voor het primaire antilichaam. Ook hier werden 
opnieuw meerdere bandjes gedetecteerd in een gelijkaardig patroon als bij de 
vorige dilutiebuffer (figuur 5.5). De oorzaak van de meerdere bandjes ligt dus 
waarschijnlijk niet bij de concentratie van de antilichamen of de buffer die gebruikt 
wordt, maar moet vermoedelijk bij afbraakproducten gezocht worden. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

50 kDa -> 

Prim. Ab 1/1000 – Sec. Ab 1/5000 

  50 µg               100 µg       

 

50 kDa -> 

Prim. Ab 1/2000 – Sec. Ab 1/5000 

  50 µg               100 µg        200 µg       

 

Figuur 5.5: Immunodetectie van Slt2 in het eiwitlysaat van Saccharomyces cerevisiae BY4742 (4). 
Slt2, een MAPK uit de CWI pathway, werd gedetecteerd in het eiwitlysaat van Saccharomyces cerevisiae. 
Bij deze Western blot werd een andere primaire antilichaam dilutiebuffer gebruikt, namelijk met 
melkpoeder in plaats van BSA. Twee verschillende concentraties (1/1000 en 1/2000) van het primaire 
antilichaam werden getest bij een verdunning van 1/5000 van het secundaire antilichaam. Ook 
verschillende eiwithoeveelheden, 50, 100 (en 200) µg, werden getest. De x-ray film werd tien minuten 
blootgesteld aan de chemiluminescentie veroorzaakt door het secundaire antilichaam en de reagentia. 
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5.2. Western blot RPM stalen 

5.2.1 RPM set-up 

Wanneer de kolonies die acht dagen gegroeid werden in een 12 well cultuurplaat 
op de RPM vergeleken worden met die op de controleplaat, dan is er morfologisch 
geen verschil te zichtbaar (figuur 5.6). Alle kolonies zijn even groot en vertonen een 
mooie ronde vorm. Ook is er geen verschil merkbaar tussen de verschillende 

deletiestammen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2. Western blot 

Wegens tijdsgebrek werd er niet meer gekomen tot een Western blot van de RPM 
stalen.

 

Figuur 5.6: Saccharomyces cerevisiae kolonies gegroeid op YPD agar in 12 well cultuurplaten. 
Zes verschillende stammen van S. cerevisiae (WT, ΔMid2, ΔMtl1, ΔWsc1, ΔWsc2 en ΔWsc3) 
werden gegroeid op YPD agar in 12 well cultuurplaten. Om de micrograviteit te simuleren 
werd een plaat op de RPM geplaatst (boven), terwijl de controleplaat naast de RPM werd 
geplaatst (onder). Deze foto werd genomen na acht dagen anaeroob groeien bij 27°C. 
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Hoofdstuk 6: Discussie 

6.1. Optimalisatie eiwitextractie voor 2D LC-MSE 

Gelet op de problemen bij de staalvoorbereiding bij voorgaande studies van 
gisteiwitten met 2D-LC-MSE is dit eindwerk begonnen met een optimalisatie 
hiervan. Uit de resultaten blijkt dat de lysebuffer bestaande uit ureum, thioureum, 
DTT en een protease inhibitor cocktail meest geschikt is voor de eiwitextractie van 
Saccharomyces cerevisiae. Ureum is net als thioureum een chaotroop en helpt bij 
de denaturatie van eiwitten (Bennion & Daggett, 2003; Peach et al, 2012). 
Daarnaast wordt DTT als een reducerend agens gebruikt om oxidatie van de 
cysteïne residuen te voorkomen (Cleland, 1964). Deze oxidatie kan immers leiden 
tot aggregatie van de eiwitten. De protease inhibitor cocktail zorgt logischerwijs 
voor de inhibitie van allerhande proteasen. CHAPS, een detergent, kan niet 
gebruikt worden wegens zijn incompatibiliteit met 2D LC-MSE.  
 
Vooral thioureum is belangrijk in de lysebuffer, vermits buffers zonder thioureum 
eiwitafbraak vertonen na scheiding op gel. Een vorig onderzoek heeft dit verband 
reeds aangetoond. Alle gebruikte oplossingen met ureum, protease inhibitors en 
detergenten, maar zonder thioureum vertoonden er sterke proteolyse. Bij 
oplossingen met toegevoegd thioureum daarentegen was deze proteolyse 
geïnhibeerd. Thioureum zorgt dus niet enkel voor een verhoogde efficiëntie in het 
oplosbaar maken van eiwitten, maar ook voor de inhibitie van proteolyse van 
gevoelige substraten (Castellanos-Serra & Paz-Lago, 2002).  
 
De lyse van de Starmerella bombicola pellet met enkel RapigestTM SF en protease 
inhibitor cocktail als lysebuffer vertoonde deze eiwitafbraak, zoals bij 
Saccharomyces cerevisiae, niet. Dit kan te wijten zijn aan de autokatalytische 
degradatie in de eiwitextracten van Saccharomyces cerevisiae. Endoproteasen en 
exopeptidasen spelen een rol in deze degradatie (Slaughter & Nomura, 1992). De 
aanwezigheid van thioureum vermijdt waarschijnlijk dit proces door efficiënt te 
interageren met de proteasen (Castellanos-Serra & Paz-Lago, 2002). 
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6.2. Studie van de S. cerevisiae BY4742 stam met behulp van 2D LC-MSE 

6.2.1. BY4742 WT µg vs. BY4742::FLO8 µg 

Een van de hoofddoelstellingen van het project is het bestuderen van het effect 
van micrograviteit op het fenomeen van flocculatie. In een voorgaande studie werd 
gefocust op de Σ1278b stam, waarbij vooral het effect van het Flo11 gen werd 
bestudeerd. Het introduceren van het Flo8 gen in de BY4742 stam wordt geacht 
vooral een effect te hebben op de regulatie van de overige genen betrokken bij 
flocculatie. Toch lijkt er niet meteen een rechtstreeks verband te zijn tussen de 
significant op- of neergereguleerde eiwitten teruggevonden in de proteoomanalyse 
en flocculatie. Wanneer de resultaten van de differentiële eiwitanalyse bestudeerd 
worden, vinden we drie eiwitten die significant meer aanwezig zijn in de wildtype 
stam die deficiënt is in de transcriptiefactor Flo8p, terwijl er elf eiwitten meer 
abundant voorkomen in de stam waar Flo8p actief is. De invloed van micrograviteit 
kon in deze vergelijking niet onderzocht worden, aangezien beide stammen in een 
omgeving van micrograviteit gegroeid werden. 
 
De drie eiwitten die meer abundant aanwezig zijn in de BY4742 WT stam hebben 
elk een verschillende functie. Zo is er de eukaryote translatie initiatiefactor 5A-1 die 
de eiwitsynthese in Saccharomyces cerevisiae stimuleert. Deze factor is niet 
noodzakelijk voor de translatie, maar stimuleert het proces wel met een factor 2-3 
(Henderson & Hershey, 2011). Daarnaast is er de nucleaire transport factor 2  die 
het transport van eiwitten in de nucleus vereenvoudigt. Deze factor helpt immers 
bij de import van RanGDP in de nucleus (Smith et al, 1998) die op zijn beurt helpt 
om het eiwit vrij te stellen van het ‘cargo-carrier’ complex. Dit complex wordt via 
de kernporie in de nucleus gebracht (Bayliss et al, 2000). Een directe relatie met de 
afwezigheid van FLO8 is in beide gevallen niet aanwezig. 
 
Het derde eiwit, de lichte keten van clathrine, lijkt onrechtstreeks wel gerelateerd 
te zijn met flocculatie. Deze lichte keten is noodzakelijk voor de functie van 
clathrine in het intracellulaire eiwitverkeer. Clathrine vormt namelijk een triskelion 
bestaande uit drie dergelijke lichte ketens en drie zware ketens. Het zijn de vesikels 
bedekt met deze clathrine eiwitten die eiwitten sorteren en vervoeren doorheen 
de cel (Chu et al, 1996). Het ontmantelen van deze vesikels gebeurt door Swa2p en 
is ondermeer noodzakelijk voor het verwerken van Flo11p. FLO11 zorgt voor de 
adhesie van gistcellen aan het agaroppervlak waardoor er complexe multicellulaire 
structuren, ‘mats’, gevormd kunnen worden (Martineau et al, 2010). Vermits Flo8p 
noodzakelijk is voor de expressie van Flo11p in Saccharomyces cerevisiae lijkt deze 
bevinding contradictorisch te zijn met de verwachting (Fichtner et al, 2007). Geen 
Flo8p betekent geen Flo11p, waardoor er ook minder nood aan clathrine geacht 
wordt, aangezien er geen verwerking meer moet plaatsvinden. Deze tegenstelling 
kan verklaard worden door de MAPK-afhankelijke filamenteuze groei pathway die 
ook Flo11p kan activeren (Verstrepen & Klis, 2006). 
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De functies van de elf eiwitten die meer tot expressie komen in BY4742::FLO8 ten 
opzichte van BY4742 WT liggen ook ver uiteen. Zo zijn er twee eiwitten die hun rol 
hebben in het aminozuurmetabolisme. Aspartaat aminotransferase verbindt dit 
metabolisme met het carbohydraatmetabolisme door de katalyse van een 
omkeerbare transaminatiereactie: L-aspartaat + 2-oxo-glutaraat <-> oxaloacetaat + 
L-glutamaat (Jeffery et al, 1998). Oxaloacetaat is een intermediair van zowel de 
citroenzuurcyclus als de gluconeogenese. Het andere enzym is argininosuccinaat 
lyase en breekt argininosuccinaat omkeerbaar af tot het aminozuur arginine en 
fumaraat (Jauniaux et al, 1978). Fumaraat neemt net zoals oxaloacetaat deel aan 
de citroenzuurcyclus. Het feit dat beide enzymen meer abundant zijn wijst op een 
verhoogde aminozuurafbraak in de Flo8p herstelde stam. 
 
Glyoxylaat reductase 1 (GOR1) katalyseert een NADPH afhankelijke reductie van 
glyoxylaat tot glycolaat. Een exacte functie is niet gekend, maar er is mogelijk een 
relatie met het aminozuurmetabolisme, vermits glycine tot glyoxylaat kan worden 
omgezet en GOR1 dan een detoxificerende werking kan hebben. Deze pathway 
geeft ook aanleiding tot een grotere biomassa na de diauxische shift. (Rintala et al, 
2007).  
 
DNA afhankelijk ATPase MGS1 daarentegen is nodig om de genoomstabiliteit te 
behouden. Het MSG1 eiwit bezit naast die ATPase activiteit ook nog ‘annealing’ 
activiteit. Een mutatie in dit gen leidt tot een verhoogde mitotische recombinatie 
met genoominstabiliteit als gevolg (Hishida et al, 2001). ‘Structural maintenance’ 
van chromosomen (SMC) eiwit 3 behoort ook tot de familie van de ATPases. Deze 
SMC eiwitten zijn essentieel voor de chromosoom overdracht tijdens de replicatie 
en segregatie van het genoom in Saccharomyces cerevisiae en andere organismen 
(Harvey et al, 2002). Het vesiculair fusie-eiwit SEC18 wordt ook opgereguleerd in 
BY4742::FLO ten opzichte van BY4742 WT en heeft een invloed op deze ATPase 
activiteit. Een mutatie in dit Sec18 gen resulteert immers in een ondetecteerbare 
ATPase activiteit (Steel et al, 2000). 
 
Net als de lichte keten van clathrine kan ‘altered inheritance’ van mitochondria 
eiwit 23 (AIM23) in verband gebracht worden met flocculatie. Aim23p wordt 
beschouwd als het evolutionair en functioneel ortholoog van mitochondriaal 
initiatie factor 3 (mIF3) (Atkinson et al, 2012). En het is bekend dat flocculatie van 
Saccharomyces cerevisiae gecorreleerd is met de activiteit in mitochondria. De 
mitochondriale activiteit van sterke flocculente cellen ligt immers veel hoger dan 
bij zwakke flocculente cellen (Strauss et al, 2007). Verder vinden we ook een 
ongekarakteriseerd glycosyl hydrolase terug. Het glycosyl hydrolase helpt bij de 
hydrolyse van glycosidische bindingen in complexe suikers (Murphy et al, 2011). Dit 
hydrolase is voorheen teruggevonden in een eiwitanalyse van de intermembranaire 
ruimte van het mitochondrion en wordt vrijgesteld bij behandeling met het 
proapoptotisch signaaleiwit Bax (Vogtle et al, 2012). 
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Ten slotte zijn er nog drie andere eiwitten die meer tot expressie komen in 
BY4742::FLO8 namelijk calcium/calmoduline afhankelijk eiwitkinase II, het UPF0364 
eiwit YMR027W en het ankyrine repeat-bevattend eiwit YCR051W. Het 
calcium/calmoduline afhankelijk eiwitkinase II is in Saccharomyces cerevisiae nodig 
voor de inductie van thermotolerantie. Het UPF0364 eiwit YMR027W en het 
ankyrine repeat-bevattend eiwit YCR051W zijn beide eiwitten zonder een gekende 
functie (Saccharomyces Genome Database). 

6.2.2. BY4742::FLO8 µg vs. BY4742::FLO8 1g 

In het kader van het project is het uiteraard interessanter om dezelfde stam, 
BY4742::FLO8, te gaan vergelijken in een omgeving van micrograviteit en normale 
graviteit. Deze vergelijking kan de invloed van micrograviteit beter doen begrijpen. 
Tien eiwitten werden significant meer of minder geëxpresseerd in deze 
differentiële eiwitanalyse. Zes eiwitten werden bijvoorbeeld opgereguleerd in de 
BY4742::FLO8 stam gegroeid bij micrograviteit, terwijl vier andere eiwitten 
neergereguleerd waren. 
 
Transketolase 1 is één de van de eiwitten die meer abundant aanwezig is in een 
omgeving van micrograviteit. Het is een belangrijk enzym in de pentose fosfaat 
pathway van Saccharomyces cerevisiae. Transketolase controleert samen met 
transaldolase de flux van de pentose fosfaat pathway (Walfridsson et al, 1995). Net 

als de pentose ‘shunt’ lijkt ook de -aminobutyraat (GABA) ‘shunt’ meer actief in de 
omgeving van micrograviteit. De opregulatie van 4-aminobutyraat transferase lijkt 
dit immers aan te tonen. Dit enzym conveert samen met glutamaat decarboxylase 
en succinaat semialdehyde dehydrogenase glutamaat naar succinaat. Beide 
pathways zijn gekoppeld aan oxidatieve stress en dragen ondermeer bij tot 
thermotolerantie in Saccharomyces cerevisiae (Cao et al, 2013).  
 

Ook de -oxidatie lijkt beïnvloed te worden onder micrograviteit. De opregulatie 

van peroxisomaal coenzym A synthetase is hiervoor een aanwijzing. Deze -
oxidatie vindt bij Saccharomyces cerevisiae uitsluitend plaats in de peroxisomen. 
Het peroxisomaal coenzym A synthetase activeert er de middellange 
vetzuurketens, zodat ze afgebroken kunnen worden (Hettema et al, 1996). Het 

grote verschil met -oxidatie in mitochondria is dat deze afbraak niet gekoppeld is 
aan ATP synthese (Le Borgne & Demarquoy, 2012).  
 
De opregulatie van de expressie van de Rab GDP-dissociatie inhibitor leidt dan weer 
tot de veronderstelling dat micrograviteit ook een effect heeft op de secretoire 
pathway van gist. Dit eiwit speelt namelijk een essentiële rol in deze pathway 
(Garrett et al, 1994) en meer bepaald in het vesiculaire membraanverkeer 
(Alexandrov et al, 1994). Dit proces is noodzakelijk voor levende organismen, zodat 
eiwitten getransfereerd en gesecreteerd kunnen worden in/uit de cel (Delic et al, 
2013).  
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Daarnaast worden ook ‘altered inheritance’ van mitochondria eiwit 17 (AIM17) en 
het coronine-gelijkend eiwit meer geëxpresseerd in de BY4742::FLO8 stam bij 
micrograviteit. AIM17 is een redoxeiwit betrokken bij mitochondriale biogenese 
(Saccharomyces Genome Database), terwijl het coronine-gelijkend eiwit tot de 
coronine familie van actine-geassocieerde eiwitten behoort (de Hostos, 1999). 
 
De vier eiwitten die neergereguleerd worden in de BY4742::FLO8 stam bij 
micrograviteit zijn coproporfyrinogeen-III oxidase (CPO), PHO85 cycline-9, het 
pentafunctioneel AROM polypeptide en eiwit PET10. CPO is een essentieel enzym 
in de biosynthese van een heemgroep. Het katalyseert de zesde stap van deze 
biosynthetische pathway en is enkel actief in de aanwezigheid van moleculaire 
zuurstof dat gebruikt wordt als elektronacceptor. In deze zesde stap wordt 
coproporfyrinogeen III gedecarboxyleerd tot proto-porfyrinogeen IX (Phillips et al, 
2004). 
 
De neerregulatie van PHO85 cycline-9 (Pcl9) kan een bewijs zijn dat de celcyclus 
beïnvloed wordt door de micrograviteit. Pcl9 activeert PHO85, een cycline 
afhankelijk kinase, die een functie heeft in zowel het fosfaat en glycogeen 
metabolisme als de celcyclus vooruitgang. Pcl9 en PHO85 vormen samen een 
functioneel kinase complex dat zijn rol speelt bij de overgang van de M-fase naar 
de G1-fase in de celcyclus (Tennyson et al, 1998). 
 
Het pentafunctioneel AROM polypeptide daarentegen heeft vijf verschillende 
functies. Dit multifunctioneel enzym katalyseert vijf opeenvolgende stappen in de 
shikimaat pathway. Shikimaat kan door Saccharomyces cerevisiae gebruikt worden 
voor de productie van aromatische aminozuren (fenylalanine, tyrosine en 
tryptofaan) (Duncan et al, 1988). Samen met een verhoogde GABA ‘shunt’ kan dit 
erop wijzen dat de eiwitbiosynthese verlaagd wordt bij micrograviteit. 
 
Ten slotte is er nog het eiwit PET10 waarvan zeer recent aangetoond is dat het 
voorkomt in ‘lipid droplets’ die een rol spelen in de opslag en metabolisme van 
lipiden (Currie et al, 2014). 
 

Samengevat blijken de pentose en GABA ‘shunt’ meer actief onder micrograviteit, 
ook -oxidatie lijkt positief beïnvloed te worden door micrograviteit. Eveneens de 
secretoire pathway van gist lijkt actiever zijn onder deze nieuwe omgeving. 
Daarnaast heeft micrograviteit ook nog een negatieve invloed op de biosynthese 

van een heemgroep en de celcyclus. De neerregulatie van de shikimaat pathway in 
combinatie met de verhoogde GABA ‘shunt’ lijkt dan weer te wijzen op een 
verlaagde eiwitbiosynthese bij micrograviteit. Ten slotte heeft de micrograviteit 
waarschijnlijk ook een effect op de opslag en metabolisme van lipiden. Deze 
resultaten zijn slechts het gevolg van één technische replica en moeten nog 
gevalideerd worden door bijvoorbeeld ‘multiple reaction monitoring’ (MRM) of 
‘quantitative polymerase chain reaction’ (qPCR). 
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6.3. Optimalisatie Western blot 

De bedoeling van deze optimalisatie was om Slt2 in zijn ongefosforyleerde staat te 
kunnen detecteren via Western blot. Deze immunodetectie zou dienen als controle 
bij het detecteren van de fosfovorm van Slt2. Deze gefosforyleerde staat zou 
namelijk de activatie van de CWI pathway onder invloed van micrograviteit 
bewijzen. Na het testen van verschillende concentraties van het primaire en 
secundaire antilichaam en het gebruiken van twee verschillende primair 
antilichaam dilutiebuffers, bleven er steeds meerdere bandjes zichtbaar na 
detectie. 
 
Een andere mogelijkheid die nog getest kan worden bij deze optimalisatie is het 
gebruiken van een andere blokkeerbuffer. Toch lijkt het waarschijnlijker dat het 
patroon bij de immunodetectie van Slt2 te wijten is aan degradatie. Deze 
veronderstelling verder onderzocht worden door een ander antilichaam te 
gebruiken dat een ander epitoop gaat binden. Indien met dit antilichaam ook 
meerdere bandjes zichtbaar zijn, is degradatie de conclusie die gemaakt kan 
worden.  
 
Eventueel kan de oorzaak ook gevonden worden door het uitknippen van deze 
bandjes voor het blotten. Deze kunnen dan in-gel gedigereerd worden, waarna de 
peptiden via massaspectrometrie kunnen worden toegewezen aan een eiwit. 
Indien in elk bandje peptiden terug te vinden zijn van Slt2, dan kan opnieuw 
degradatie beschouwd worden als de oorzaak van de meerdere bandjes. 
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Hoofdstuk 7: 2D LC-MSE - methode 

7.1. Optimalisatie eiwitextractie voor 2D LC-MSE 

7.1.1. Groeicondities 

De Saccharomyces cerevisiae BY4742 kolonies werden op een agarplaat bekomen 
van de Vrije Universiteit Brussel, meer bepaald van de Vakgroep Structurele 
Biologie Brussel. Deze BY4742 stammen hebben een -mating type en bevatten de 
volgende deleties: his3Δ1, leu2Δ0, lys2Δ0 en ura3Δ0 (Brachmann et al, 1998). Deze 
kolonies werden in een 25% glycerol oplossing bij -80°C ingevroren. 
 
Eerst en vooral werd een precultuur gemaakt door de diepgevroren giststam te 
inoculeren in YPD medium. De dag nadien werd deze precultuur doorgeënt naar 

een grotere cultuur die op zijn beurt gegroeid werd tot een optische densiteit (OD) 
bij 600 nm van 20. Deze cultuur werd dan verdeeld over 2ml Eppendorftubes die 
met hoge snelheid gecentrifugeerd werden om gistpellets te bekomen. De helft van 
de gistpellets werd onmiddellijk in de -80°C vriezer geplaatst, terwijl bij de overige 
stalen 1ml RNAlater® (Sigma-Aldrich, VS) werd toegevoegd. Na incubatie overnacht 
bij 4°C werd het RNAlater® afgenomen en werden deze pellets bij -80°C geplaatst. 

7.1.2. Eiwitextractie 

Eerst werden de pellets gewassen met glycerol-Tris-ethyleendiaminetetra-azijnzuur 
(EDTA) (GTE) buffer. Het lyseren van de gistpellets gebeurde door voorgewassen 
glasparels (425-600µm) (Sigma-Aldrich, VS), lysebuffer en gistpellets tienmaal te 
vortexen. Hierbij werd 30 seconden vortexen afgewisseld met 30 seconden 
incubatie op ijs. Om de glasparels en resten celmateriaal te verwijderen, werden de 
Eppendorftubes met hoge snelheid gecentrifugeerd. Het uiteindelijke supernatans 
werd overgebracht naar nieuwe Eppendorftubes en bewaard bij -80°C. 

 
Bij de optimalisatie werden verschillende lysebuffers getest bestaande uit 
RapiGestTM Surfactant (SF) (WatersTM, Frankrijk), protease inhibitor cocktail (Roche, 
Zwitserland), 7M ureum, 2M thioureum, 1% dithiothreitol (DTT) en/of 2% CHAPS. 
De verschillende combinaties staan weergegeven in tabel 7.1. Tussenin werd de 
lyse ook getest op oude pellets van Starmerella bombicola en op pellets van 
Saccharomyces cerevisiae BY4742 gestart van een nieuwe ‘slant’.  

Tabel 7.1: Optimalisatie eiwitextractie: componenten van de verschillende lysebuffers. 

 RapiGestTM 

Surfactant 
Protease 
inhibitor 

7M 
ureum 

2M 
thioureum 

1% 
DTT 

2% 
CHAPS 

Lysebuffer 1       

Lysebuffer 2       

Lysebuffer 3       

Lysebuffer 4       

Lysebuffer 5       

Lysebuffer 6       

Lysebuffer 7       
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7.1.3. Gelelektroforese 

De eiwitten van de verschillende lysaten werden gescheiden via 
natriumdodecylsulfaat-polyacrylamidegelelektroforese (SDS-PAGE) in een 12,5% 
tris-glycine gel. Voor het laden van de gel werd eerst een kleine hoeveelheid van 
het lysaat opgelost in Laemmli buffer bestaande uit SDS, glycerol, stacking buffer 
en broomfenolblauw (Sigma-Aldrich, VS). Tegelijkertijd werd de Precision Plus Dual 

Color merker (Bio-Rad, VS) geladen als referentie voor de eiwitmassa’s. De 
elektroforese gebeurde verticaal bij een voltage van 100V, zolang de stalen zich in 
de stacking gel bevonden. Wanneer het front de resolving gel bereikte, werd het 
voltage verhoogd tot 140V. De elektroforese werd gestopt, wanneer het front zich 
twee tot drie millimeter van de onderrand bevond.  
 
De eiwitten werden gevisualiseerd door ze te kleuren met behulp van Coomassie of 
Krypton. De Coomassie oplossing bestaat uit methanol, fosforzuur, 

ammoniumsulfaat en Coomassie Briljant Blue G-250 (Sigma-Aldrich, VS). De 
kleuring met Coomassie gebeurde al schuddend overnacht waarna de gel ontkleurd 
werd met 30% methanol. Het detecteren zelf gebeurde met behulp van de GS800 
van Bio-Rad. Bij de Krypton kleuring werd de gel eerst tweemaal een halfuur 
geïncubeerd in een gelfixerende oplossing (ethanol, azijnzuur en MQ water). 
Daarna werd de gel voor minstens een uur al schuddend geïncubeerd in KryptonTM 
(Thermo Scientific, VS) in het donker. Uiteindelijk werd de gelachtergrond 

ontkleurd met 5% azijnzuur. De eiwitbandjes werden gedetecteerd met een 532 
nm laser lichtbron van het Pharos FX systeem van Bio-Rad. 

7.1.4. Overmaat ureum verwijderen 

Nadien werd verder gezocht naar de beste methode om de hoge concentratie aan 
ureum te verwijderen. Dit was nodig om nadien de tweedimensionale 
vloeistofchromatografie/massaspectrometrie (2D LC-MS) optimaal te kunnen 
uitvoeren. Hiervoor werden twee methodes getest: trichoorazijnzuur (TCA) 

precipitatie en het gebruiken van een cellulose filter. Bij TCA precipitatie werd aan 
het eiwitextract eerst een vierde van het staalvolume 100% (w/v) TCA toegevoegd. 
Na incubatie op ijs en centrifugatie werd de eiwitpellet tweemaal gewassen met 
ijskoud aceton en koud MQ water. Voor verdere behandeling werd de pellet 
opgelost in 2M ureum en bewaard bij -80°C. Bij de filtratie werd de 3K ‘molecular 
weight cut-off’ (MWCO) cellulose filter (Millipore, VS) eerst grondig gewassen met 
NH4HCO3, waarna het eiwitstaal tweemaal werd gewassen met de desbetreffende 

buffer. 
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7.2. 2D LC-MSE experiment 

7.2.1. Groeicondities 

Om de invloed van micrograviteit op Saccharomyces cerevisiae en zijn flocculatie te 
bestuderen, werden twee verschillende giststammen gebruikt voor een experiment 
uitgevoerd in het ISS. Daarnaast werd hetzelfde experiment uitgevoerd op aarde 
waarbij zoveel mogelijk parameters zoals de temperatuur en cultuurkamer identiek 

werden gehouden. De giststalen van beide experimenten waren reeds gefixeerd en 
bewaard bij -80°C bij de start van dit eindwerk. De twee giststammen die werden 
gebruikt zijn BY4742 WT en BY4742::FLO8. In deze laatste stam werd het FLO8 gen, 
de transcriptiefactor verantwoordelijk voor de expressie van de FLO genen, terug in 
zijn functionaliteit hersteld (Rupp et al, 1999). In de volgende paragrafen zal het 
experimentele verloop van zowel het ruimte- als het grondexperiment verder in 
detail beschreven worden. 

 
De gist werd geënt van een 30% glycerol stock oplossing bewaard bij -80°C en 
gegroeid op YPD agar (1% (w/v) gistextract, 2% (w/v) pepton, 4% (w/v) dextrose, 
2% (w/v) agar). Eén kolonie van deze plaat werd getransfereerd naar 5 ml YPD (1% 
(w/v) gistextract, 2% (w/v) pepton, 4% (w/v) dextrose) bij 25°C. Na 24 uur werd de 
celsuspensie gecentrifugeerd (3000 rpm, 4°C, 5min) en geresuspendeerd in 50mM 
EDTA oplossing om de cellen te deflocculeren. Daarna werd de celconcentratie 
bepaald met een hemocytometer. Na het wassen van de cellen werd YPD medium 

geïnoculeerd (107 cellen/ml) en al schuddend geïncubeerd bij kamertemperatuur. 
Daags nadien werd de cultuur gecentrifugeerd (3000 rpm, 4°C, 5min) en 
geresuspendeerd in 50mM EDTA oplossing. De celconcentratie werd opnieuw 
bepaald waarna de cellen gewassen werden met fysiologisch water (0,85% (w/v) 
NaCl). Uiteindelijk werden de gistcellen ter plaatse bewaard bij een concentratie 
van respectievelijk 2.107 en 107 cellen/ml bij 4°C tot de lancering. 

7.2.2. Ruimtevlucht condities 

De lancering gebeurde in Baikonour, Kazachstan op 30 september 2009. Daar werd 
de hardware in afzonderlijke compartimenten gevuld met RNAlater® en gesmolten 
agar medium. Na een uur werd een 1 µl spot van de gistsuspensie (107 cellen/ml) 
op het gedroogde agar medium gebracht. Na het sluiten en desinfecteren van de 
hardware werd die overgedragen aan de Russische bemanning van het ruimteschip 
Soyuz. Twee dagen na de lancering werd de hardware geïnstalleerd in het BioLab 
waar de stalen zes dagen lang gegroeid werden bij 23°C. Na zes dagen werden de 

gistkolonies automatisch gefixeerd met RNAlater® en bewaard bij 4°C. Drie dagen 
later landde het toestel opnieuw in Kazachstan en werden de stalen gekoeld 
verzonden naar België. Terug in België werden de stalen bewaard bij -80°C tot de 
analyse, in dit geval bijna vijf jaar later. Uiteindelijk werd een grondexperiment 
opgezet gebruikmakend van dezelfde hardware en de temperatuur data van de 
ruimtevlucht. Deze stalen werden gebruikt om te vergelijken met de stalen 

afkomstig uit de ruimte. 
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7.2.3. Eiwitextractie 

Volgende stalen werden gebruikt bij het LC-MSE experiment: 

Tabel 7.2: De benamingen van de verschillende pellets en hun conditie/stam. 

Micrograviteit BY4742 WT Y09-C, Y11-C, Y12-B 

 BY4742::FLO8 Y09-D, Y11-D, Y12-A 

Graviteit BY4742 WT Y12-B, Y11-C, Y07-B 

 BY4742::FLO8 Y12-A, Y11-D, Y09-D 

 
Drie stalen van het grond experiment, Y07-B, Y11-C en Y11-D, werden vijf jaar 
geleden reeds geëxtraheerd en gedigereerd. De andere stalen werden al die tijd 
bewaard als pellets bij -80°C. Deze pellets werden eerst gewassen met GTE buffer 
(50mM Tris pH 7, 10% glycerol, 1mM EDTA). De eiwitten werden daarna 
geëxtraheerd met behulp van een lysebuffer bestaande uit 7M ureum, 2M 

thioureum, 1% DTT en een protease inhibitor cocktail (Roche, Zwitserland). De 
gistpellet werd in combinatie met de lysebuffer en glasparels (425-600µm) (Sigma-
Aldrich, VS) tien maal gevortext. Hierbij werd 30 seconden vortexen afgewisseld 
met 30 seconden incubatie op ijs. De glasparels en resten celmateriaal werden 
vervolgens verwijderd via centrifugatie. 
 
De eiwitten werden uit het supernatans geprecipiteerd met TCA om de overmaat 
aan ureum te verwijderen. Hiervoor werd aan het staal een vierde van het 

staalvolume 100% (w/v) trichoorazijnzuur (TCA) toegevoegd. Na vortexen werd het 
staal minstens een uur geïncubeerd op ijs. De eiwitten werden geïsoleerd door de 
stalen te centrifugeren (16000g, 15min). Om het zure TCA uit de stalen te 
verwijderen werden de pellets tweemaal gewassen met koud MQ en ijskoude 
aceton. De pellet werd uiteindelijk opgelost in 2M ureum voor verdere 
behandeling. 
 

Alvorens de eiwitconcentratie te bepalen met behulp van de Bradford eiwit 
analyse, werden de stalen opgeconcentreerd met de Savant SpeedVacTM (Thermo 
Scientific, VS). De uitgedroogde stalen werden dan heropgelost in NH4HCO3, 
gevortext en gesoniceerd. Voor de Bradford eiwit analyse werd eerst een 
verdunningsreeks opgesteld (0 - 2 mg/ml) van runderalbumine (BSA) (Thermo 
Scientific, VS) in NH4HCO3. De eiwitstalen zelf werden driemaal verdund in 
NH4HCO3. De BSA verdunningsreeks en verdunde eiwitstalen werden 
respectievelijk in triplo en duplo per 5 µl in een microtiterplaat gebracht. Dit 

volume werd gemengd met 250 µl Bradford reagens (Thermo Scientific, VS). Na vijf 
minuten incubatie werd de abundantie bij 595 nm gemeten met de Microtiterplaat 
Lezer 680XR (Bio-Rad, VS). Met behulp van de verdunningsreeks werd dan de 
eiwitconcentratie in elk staal bepaald. 
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7.2.4. Eiwitdigest 

Op basis van de Bradford eiwitconcentratie analyse werd uit iedere staal 10 µg 
eiwit genomen voor het digest. Als interne standaard werd 100 ng BSA (Protea 
Biosciences Inc., VS) toegevoegd. Dit volume werd aangelengd tot 50 µl met 
ammoniumbicarbonaat. Daarna werden de stalen verwarmd bij 80°C, gereduceerd 
met 2,5 mM dithiothreitol (DTT) (Merck Millipore, VS) bij 60°C en in het donker 

gealkyleerd met 7,5 mM joodacetamide (IAA) (Fluka, VS) bij kamertemperatuur. 
Vervolgens werden de eiwitten overnacht gedigereerd met trypsine (Promega, VS). 
Het peptidemengsel werd de volgende dag eerst gecentrifugeerd vooraleer 2,5 
pmol van een beta-galactosidase tryptisch peptidemengsel werd toegevoegd. Ten 
slotte werd het staal nog gefilterd met een 0,22 µm Costar® filter (Sigma-Aldrich, 
VS) en overgebracht naar een glazen recipiënt. De uiteindelijk concentraties van 
het eiwit, BSA en beta-galactosidase bedroegen respectievelijk 200 ng/µl, 25 
fmol/µl en 50 fmol/µl. 

7.2.5. 2D online LC-MSE 

Tweedimensionale online vloeistofchromatografie/massaspectrometrie (2D online 
LC-MS) is de meest innovatieve techniek die momenteel gebruikt wordt om 
eiwitten te identificeren in complexe eiwitstalen. In de eerste dimensie worden de 
tryptische peptiden een eerste keer gescheiden op een “omgekeerde fase” (RP) 
kolom, waar ze in verschillende fracties geëlueerd worden. In de tweede dimensie 

worden de peptiden eerst gevangen op een RP aanrijkingskolom, waarna ze met 
behulp van een lineaire gradiënt gescheiden worden op een analytische RP kolom 
(Nagele et al, 2004). De massa van de gescheiden peptiden wordt samen met de 
spectra van de dochterionen bepaald via massaspectrometrie. 
 
Ongeveer 1 µg (4µl) van het digest werd geladen op de eerste dimensie kolom, 
NanoEase 5µm XBridge BEH130 C18 kolom (300 μm × 50 mm), met behulp van het 
nanoAcquity ‘ultra performance liquid chromatography’ (UPLC) systeem van 

WatersTM (Frankrijk). Het peptidenmengsel werd geëquilibreerd met 20mM 
ammoniumformaat pH 10 met een snelheid van 2 µl/min. De eerste fractie werd 
van de eerste dimensie kolom geëlueerd bij 11,1% acetonitril (ACN) (5 min, 2 
µl/min), 1:10 verdund met 0,1% formaat in water en getransfereerd naar de 
tweede dimensie trap kolom, nanoAcquity 5 µm Symmetry C18 TRAP kolom (15 
min, 20 µl/min). De peptiden werden vervolgens geëlueerd van de trap kolom en 
gescheiden op de analytische kolom, nanoAcquity 1,8 µm HSS T3 UPLC kolom (75 

µm X 250 mm), door de concentratie acetonitril gedurende een uur te laten stijgen 
van 5% tot 50% (0,25 µl/min). Daarna werd de kolom gewassen met 85% acetonitril 
en ten slotte geëquilibreerd met 5% acetonitril voor de volgende run. De volgende 
fracties werden van de eerste dimensie kolom geëlueerd met respectievelijk 14,5%, 
17,4%, 20,8%, 45% en 65% acetonitril. De ladingstijd werd vanaf de tweede fractie 
gereduceerd tot 15,5 min (in plaats van 20,5 min), omdat er geen injectie meer 
plaatsvond. Tussen ieder staal door werd de eerste dimensie kolom tweemaal 
gespoeld met 65% acetonitril, geladen met fosforylase B (WatersTM, Frankrijk) bij 

65% acetonitril als controle en opnieuw tweemaal gespoeld met 65% acetonitril. 
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De massa van de ouderionen en de spectra van de geassocieerde dochterionen van 
de peptiden werden bekomen met behulp van een Synapt G1 HDMS 
massaspectrometer (WatersTM, Frankrijk) met een NanoLock Spray bron in de 
positieve V-modus. De data werden gecorrigeerd met de monoisotopische massa 
van de tweevoudig geladen precursor van [Glu1]-fibrinopeptide B (WatersTM, 
Frankrijk) als interne kalibrant. Deze precursor (500 fmol/µl) werd met een debiet 
van 0,3 µl/min aan de spray geleverd en iedere 30 seconden gemeten om te 
kalibreren en de massa accuraatheid te verzekeren. Data werden verzameld over 
een m/z-bereik van 125-2000 Da met een scantijd van 0,6 seconden in de MSE 

modus met afwisselende lage (MS) en hoge (MSE) energie metingen. In de trap 
stond de collisie-energie ingesteld op 5V voor de lage energie en tussen 10-40V 
voor de verhoogde energie. De transfer collisie-energie was 4V bij het lage energie 
scannen, terwijl deze 6V bedroeg bij het hoge energie scannen. 
 

De 2D LC/MSE data werden verwerkt met de ProteinLynx Global Server (PLGS) 3.0 
software van WatersTM. De verwerkte data werd gezocht tegen een databank van 
Saccharomyces cerevisiae (gedownload van www.uniprot.org in februari 2014). 
Cysteïne carbamidomethylatie, methionine oxidatie en asparagine/glutamine 
deaminatie werden ingesteld als variabele modificaties. De precursor massa en 
fragment tolerantie werden automatisch bepaald door de software, terwijl één 
foute verknipping door trypsine werd toegestaan. Eiwitidentificatie werd als 
significant beschouwd als één corresponderend peptide werd teruggevonden.  
 
De eigenlijk differentiële eiwitanalyse werd uitgevoerd met de Progenesis software 
van WatersTM. Hier werden de vijf fracties van de verschillende stalen afzonderlijk 
ingeladen voor de analyse, waarna alle fracties samengevoegd werden. De 
alignering gebeurde automatisch met een ‘lock-mass’ van 758,8426 Da en 
gecorrigeerd voor de dode tijd. Na het opzetten van het experimentele design 
werden de peptiden met een p-waarde groter dan 0,05 en een ‘fold’ kleiner dan 
twee eruit gefilterd. Daarna werden de peptiden geïdentificeerd aan de hand van 
het ‘final peptide report’ bekomen na analyse in PLGS. Hier werden identificaties 
met een score kleiner dan drie en een tolerantie groter dan 20 ppm uit de lijst 
verwijderd. Uiteindelijk werden, na het samenvoegen van alle fracties, de 
significant op- en neergereguleerde eiwitten geïdentificeerd (> 1 peptide/eiwit, p ≤ 

0,05 en ‘fold’ ≥ 2). 
 

http://www.uniprot.org/
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Hoofdstuk 8: Western blot - methode 

8.1. Optimalisatie Western blot 

8.1.1. Groeicondities  

De giststam Saccharomyces cerevisiae BY4742 werd bekomen via de Vakgroep 
Structurele Biologie Brussel (SBB), Vrije Universiteit Brussel (VUB). De gist werd 
gegroeid op YPD agar (1% (w/v) gistextract, 2% (w/v) pepton, 2% (w/v) glucose, 2% 
(w/v) agar) van een 25% glycerol stock oplossing bewaard bij -80°C. Eén kolonie van 
deze plaat werd getransfereerd naar 10 ml YPD (1% (w/v) gistextract, 2% (w/v) 
pepton, 2% (w/v) glucose) bij 28°C. De dag nadien werd deze precultuur verdund 
naar een OD600 van 1 in 50 ml YPD medium. Deze nieuwe cultuur werd dan 

gegroeid tot een OD600 van 20 (28°C, 200 rpm). 
 
De 50 ml cultuur werd vervolgens verdeeld over 2 ml Eppendorftubes die op hun 
beurt gecentrifugeerd werden (14000g, 10 min). Na afname van het supernatans 
werd de pellet opgelost in 2 ml RNAlater® (Sigma-Aldrich, VS) en overnacht 
bewaard bij 4°C. Na 24 uur werd het RNAlater® afgenomen en werden de droge 
pellets bewaard bij -80°C tot de eiwitextractie. 

8.1.2. Eiwitextractie 

De Saccharomyces cerevisiae BY4742 pellets werden eerst gewassen met GTE 
buffer (50mM Tris pH 7, 10% glycerol, 1mM EDTA). De eiwitten werden dan 
geëxtraheerd met behulp van een lysebuffer bestaande uit 7M ureum, 2M 
thioureum, 2% CHAPS, 1% DTT, orthovanadaat (Sigma-Aldrich, VS), PhosSTOP 
fosfatase inhibitor cocktail (Roche, Zwitserland) en een protease inhibitor cocktail 
(Roche, Zwitserland). De gistpellets werden gelyseerd in lysebuffer door tien maal 
te vortexen met glasparels (425-600µm) (Sigma-Aldrich, VS). Hierbij werd 30 

seconden vortexen afgewisseld met 30 seconden incubatie op ijs. De glasparels en 
resten celmateriaal werden nadien verwijderd via centrifugatie. 
 
De eiwitten werden uit het supernatans geprecipiteerd met TCA om de overmaat 
aan ureum te verwijderen en aldus moeilijkheden bij het uitdrogen van de stalen te 
vermijden. Hiervoor werd aan het extract een vierde van het staalvolume 100% 
(w/v) trichoorazijnzuur (TCA) toegevoegd. Na vortexen werd het staal minstens een 

uur geïncubeerd op ijs. De eiwitten werden geïsoleerd door de stalen te 
centrifugeren (16000g, 15min). Om het zure TCA uit de stalen te verwijderen 
werden de pellets tweemaal gewassen met koud MQ en ijskoude aceton. De pellet 
werd uiteindelijk opgelost in 2M ureum voor verdere behandeling. 
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De volgende stap was het bepalen van de eiwitconcentratie met behulp van de 
Bradford eiwit analyse. Voor de Bradford eiwit analyse werd eerst een 
verdunningsreeks opgesteld (0 - 2 mg/ml) van BSA (Thermo Scientific, VS) opgelost 
in 2M ureum in NH4HCO3. De eiwitstalen zelf werden vier- of vijfmaal verdund in 
2M ureum. Vijf µl van de BSA verdunningsreeks en verdunde eiwitstalen werden in 
triplo in een microtiterplaat gebracht. Dit volume werd dan gemengd met 250 µl 

Bradford reagens (Thermo Scientific, VS). Na vijf minuten incubatie werd de 
abundantie bij 595 nm gemeten met de Microtiterplaat Lezer 680XR (Bio-Rad, VS). 
Met behulp van de standaardcurve werd de eiwitconcentratie in elk staal bepaald.  
 
Voor de Western blot werd steeds een titratie van verschillende concentraties eiwit 
opgesteld. Hiervoor werd telkens een volume met 50, 100 en 200 µg eiwit 
genomen. Deze volumes werden uitgedroogd met behulp van de Savant 
SpeedVacTM (Thermo Scientific, VS). Het uitgedroogde staal werd daarna 

heropgelost in Laemmli buffer (60 mM Tris-Cl pH 6.8, 2% SDS, 20% glycerol, 8% β-
mercaptoethanol, 0.02% broomfenolblauw) 

8.1.3. Western blot 

 Algemeen 

Het eiwit heropgelost in Laemmli buffer werd eerst gescheiden via SDS-PAGE in een 
12,5% tris-glycine gel. De elektroforese gebeurde verticaal bij een voltage van 

100V, zolang de stalen zich in de stacking gel bevonden. Wanneer het front de 
resolving gel bereikte, werd het voltage verhoogd tot 140V. De elektroforese werd 
gestopt, wanneer het front zich twee tot drie millimeter van de onderrand bevond. 
Als merker werd de Precision Plus Dual Color merker (Bio-Rad, VS) meegeladen. 
 
Na elektroforese werd de gel vijf minuten gespoeld in koude transferbuffer (25 mM 
Tris base pH 8,5; 0,2M glycine, 20% methanol). Ook het nitrocellulose membraan 
(Amersham HyBond ECL, GE Healthcare, Verenigd Koninkrijk) werd gespoeld in 

transferbuffer, net als het vloeipapier (Whatman Benchkote Plus). Na de 
assemblage in de correctie oriëntatie (negatieve kant, natte spons, 3x vloeipapier, 
gel, membraan, 3x vloeipapier, natte spons en de positieve kant) werd er druk 
uitgeoefend op de cassette. De eiwitten werden dan elektroforetisch 
getransfereerd naar het nitrocellulose membraan in transfer buffer (50V, 3 uur) op 
ijs. De Precision Plus Dual Color merker toonde aan of het blotten al dan niet 
succesvol was. 
 

Het membraan werd eerst gewassen in 10x Tris-gebufferde zoutoplossing (TBS) 
(200 mM Tris pH 7,6; 80 g NaCl) en daarna zachtjes overnacht geschud in 
blokkeerbuffer (1X TBS, 0,1% Tween-20, 5% (w/v) melkpoeder) bij 4°C. Na een 
nacht werd het membraan driemaal gewassen in wasbuffer (1X TBS, 0,1% Tween-
20). Het gewassen membraan werd vervolgens één uur geïncubeerd in dilutiebuffer 
(1X TBS, 0,1% Tween-20, 5% BSA of 5% melkpoeder) met het verdunde primaire 
antilichaam. Na opnieuw driemaal wassen werd het membraan uiteindelijk één uur 

geïncubeerd in blokkeerbuffer met het verdunde secundaire antilichaam (konijn 
anti-geit IgG-HRP, Santa Cruz Biotech, VS). 
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Voor de detectie werd het membraan opnieuw gewassen met wasbuffer en werd 
diens overmaat verwijderd. Het droge membraan werd dan op plastiekfolie 
geplaatst met de eiwitten omhoog gericht. Op het membraan werd het Thermo 
Scientific Pierce ECL Western Blotting Substraat gebracht, waarna een enveloppe 
werd gevormd met de plastiekfolie. Op de plastiekfolie werd vervolgens een CL-
XPosure Film (Thermo Scientific, VS) geplaatst die gemarkeerd werd voor de 

oriëntatie. Dit werd 5-30 minuten onder druk gehouden om vervolgens de film te 
ontwikkelen en de chemiluminescentie te detecteren. 
 

 Hog1 

Meer specifiek werd geprobeerd Hog1, die deel uitmaakt van de hoog-osmolariteit 
glycerol (HOG) pathway, te detecteren. Hiervoor werd een primair antilichaam 
gebruikt van Santa Cruz Biotech (zie addendum voor datablad). Met dit antilichaam 
werd niet alleen één uur geïncubeerd, maar ook overnacht bij 4°C. De dilutiebuffer 

bevatte BSA. Bij de optimalisatie werden er verschillende concentraties van het 
primaire antilichaam getest. De verschillende combinaties van de verschillende 
variabelen staan weergegeven in tabel 8.1. 

Tabel 8.1: De verschillende variabelen bij incubatie met het primair antilichaam van Hog1. 

 µg eiwit [primair 
antilichaam] 

Incubatietijd 

1 100-200 1/500 1 uur 
2 100-200 1/1000 1 uur 
3 50-100-200 1/200 overnacht 
4 50-100-200 1/500 overnacht 

 

 Slt2 

Ook bij Slt2 die een rol speelt in de celwand integriteit pathway (CWI) werd een 
poging ondernomen om het eiwit te detecteren. Dit primair antilichaam is 

eveneens afkomstig van Santa Cruz Biotech (zie addendum voor datablad). Hier 

werden verschillende concentraties van zowel het primaire antilichaam als van het 
secundaire antilichaam geprobeerd. Ook werd nagegaan of het verschil tussen BSA 
en melkpoeder in de dilutiebuffer een effect heeft op het resultaat. De 
verschillende geteste combinaties staan weergegeven in tabel 8.2.  

Tabel 8.2: De verschillende variabelen bij incubatie met het primair antilichaam van Slt2 

 µg eiwit [primair 
antilichaam] 

melkpoeder of 
BSA 

[secundair 
antilichaam] 

1 100-200 1/1000 BSA 1/5000 
2 100-200 1/2500 BSA 1/5000 
3 50-100-200 1/4000 BSA 1/5000 
4 50-100-200 1/5000 BSA 1/5000 
5 50-100 1/4000 BSA 1/7500 
6 50-100 1/4000 BSA 1/10000 
7 50 1/4000 melkpoeder 1/5000 
8 50-100-200 1/1000 melkpoeder 1/5000 
9 50-100-200 1/2000 melkpoeder 1/5000 



Hoofdstuk 8: Western blot - methode 

58 
  

8.2. Western blot RPM stalen 

8.2.1. RPM set-up 

Zes verschillende stammen werden gebruikt in dit experiment: Saccharomyces 
cerevisiae BY4742 WT, ΔMid2, ΔMtl1, ΔWsc1, ΔWsc2 en ΔWsc3. Mid2, Mtl1, Wsc1, 
Wsc2 en Wsc3 worden in de literatuur beschouwd als sensoren voor de stress 
pathway die de celwand integriteit regelt. We willen in dit eindwerk onderzoeken 
of ze ook sensoren zijn van micrograviteit. De zes stammen zijn afkomstig van de 
Afdeling Moleculaire Microbiologie en Biotechnologie, Katholieke Universiteit 
Leuven. Preculturen van deze stammen werden opgegroeid in YPD (1% (w/v) 
gistextract, 2% (w/v) pepton, 2% (w/v) glucose). Op YPD agar (1% (w/v) gistextract, 
2% (w/v) pepton, 2% (w/v) glucose, 2% (w/v) agar) in 12 well cultuurplaten werd 1 
µl van de precultuur (106 cellen/ml) geïnoculeerd. Deze cultuurplaten werden 
vervolgens op de RPM geplaatst. De controlestalen werden naast de RPM gegroeid 
bij dezelfde temperatuur. Voor elke conditie werd een triplicaat gemaakt en op 
elke plaat was er een duplicaat (figuur 8.1). De cellen werden acht dagen anaeroob 
gegroeid bij 27°C. Daarna werden de cellen overnacht gefixeerd in RNAlater® 
(Sigma-Aldrich, VS) bij 4°C, vervolgens werden de pellets bewaard bij -80°C. 
 
 
 

   

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

8.2.2. Western blot 

Wegens tijdsgebrek werd er niet meer gekomen tot een Western blot van de RPM 
stalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WT WT Wsc1 Wsc1 

Wsc2 Wsc2 Wsc3 Wsc3 

Mid2 Mid2 Mtl1 Mtl1 

Figuur 8.1: De opstelling van de stalen bij de RPM-setup. 

Voor de RMP-setup werden zes verschillende stammen (Saccharomyces cerevisiae BY4742 
WT, ΔMid2, ΔMtl1, ΔWsc1, ΔWsc2 en ΔWsc3) gebruikt die in duplicaat werden gegroeid op 
YPD agar in 12 well cultuurplaten. 
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Addendum 

1. Protocols 
1.1. TCA precipitatie 

 Een vierde van het staalvolume TCA (100% w/v) toevoegen 

 Vortexen 

 Minimum één uur op ijs plaatsen 

 Centrifugeren (16000g, 15min) 

 Pellet oplossen in 1/5 koud MQ en 4/5 ijskoude aceton 

 Centrifugeren (16000g, 15min) 

 Wasstap herhalen 

 Pellet oplossen in buffer naar keuze voor verdere behandeling 
 
1.2. Eiwitbepaling m.b.v. Bradford methode 
1.2.1. Oplossingen en reagentia 

 Coomassie (Bradford) Protein Assay Kit (Thermo Scientific) 

 Albumine Standaard Ampules, 2 mg/ml (Thermo Scientific) 
 

1.2.2. Eiwitbepaling 

 Maak een verdunningsreeks vertrekkende van BSA (2 mg/ml) 
 

Concentratie 
(µg/ml) 

µl BSA (stock 2000 
µg/ml) 

µl 0,1% 
lysebuffer 

Totaal volume 
(µl) 

0 0 25 25 

25 0,625 49,375 50 

125 3,125 46,875 50 
250 3,125 21,875 25 

500 6,25 18,75 25 

750 9,375 15,625 25 

1000 12,5 12,5 25 
1500 18,75 6,25 25 

2000 25 0 25 

 

 Verdun het eiwitextract 

 Meng 5 µl eiwit en 250 µl Bradford reagens in een 96-well plaat (in triplicaat) 

 Laat 5 min reageren op kamertemperatuur 

 Meet de optische densiteit bij absorbantie 595 nm 

 Stel aan de hand van de absorbantie van BSA verdunningsreeks een ijklijn op  

 Bepaal de concentratie van de eiwitten aan de hand van de opgestelde ijklijn 
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1.3. Gistcellen opgroeien 
1.3.1. Oplossingen en reagentia 

 YPD medium: 
o 20 g/L glucose H2O (Sigma-Aldrich) 
o 10 g/L gistextract (Lab M)  
o 20 g/L bactopepton (BD Biosciences) 
o Glucose moet apart geautoclaveerd worden (Maillard reactie) 

 YPD agar: 
o 20 g/L glucose H2O (Sigma-Aldrich) 
o 10 g/L gistextract (Lab M) 
o 20 g/L bactopepton (BD Biosciences) 
o 20 g/L agar (BD Biosciences) 
o Glucose moet apart geautoclaveerd worden (Maillard reactie) 

 
1.3.2. Cultuur starten 

 Kolonie nemen  

 Enten in 20 ml YPD medium 

 Overnacht laten groeien (28°C, 200 rpm) 

 Cultuur verdunnen in 50 ml YPD medium 

 Laten groeien tot OD600 = 20 (30°C, 200 rpm) 

 Cultuur verdelen over 2ml Eppendorftubes 

 Centrifugeren (16000g, 10min) 

 Supernatans afnemen 

 1 ml RNAlater® (Sigma-Aldrich, VS) toevoegen 

 Overnacht bewaren bij 4°C 

 Centrifugeren (16000g, 10min) 

 Supernatans afnemen 

 Droge pellet bewaren bij -80°C 
 

1.3.3. Uitplaten 

 Wattenstaafje onderdompelen in cultuur 

 Uitplaten op YPD agarplaat 

 Drie dagen groeien bij 28°C 

 Bewaren bij 4°C 
 
1.4. Eiwitextractie 2D-LC-MSe 

1.4.1. Oplossingen en reagentia 

 GTE buffer: 
o 50 mM Tris pH 7,4 (Sigma-Aldrich, VS) 
o 10% glycerol (Sigma-Aldrich, VS) 
o 1 mM EDTA (Acros Organics, VS) 

 Lysebuffer 
o 7M ureum (Affymetrix, VS) 
o 2M ureum (Fluka, VS) 
o 1% DTT (Merck Millipore, VS) 
o 1x protease inhibitor (Roche, Zwitserland) 
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1.4.2. Extractie 
Belangrijk om eppendorf epjes en tipjes te gebruiken 

 Was gistpellet met GTE buffer 

 Resuspendeer de pellet in 200 µl lysebuffer 

 Voeg 200 µl voorgewassen glasparels toe (425-600µm) (Sigma-Aldrich, VS) 

 Lyseer door te vortexen (5x30’’) 

 Centrifugeer voor 10 min (14000 g)  

 TCA precipitatie (zie 1.1) 

 Bepaal de eiwitconcentratie via Bradford (zie 1.2) 

 Neem 100 µg eiwit 

 Voeg 2 µl BSA (Protea Biosciences Inc., VS) toe (20 ng/µl) 

 Leng aan met 50 mM NH4HCO3  tot 50 µl 

 Verwarm tot 80°C voor 10 min 

 Voeg 25 µl 25 mM DTT (Merck Millipore, VS) toe 

 Incubeer voor 10 min bij 60°C 

 Voeg 25µl 75 µm IAA (Fluka, VS) toe 

 Incubeer voor 20 min in het donker bij kamertemperatuur 

 Voeg 2 µl trypsine (Promega, VS) toe  

 Incubeer overnacht bij 37°C 

 Centrifugeer 30 min (13200 rpm) 

 Was 0,22 µm Costar® filter (Sigma-Aldrich, VS) met NH4HCO3 

 Filter staal met 0,22 µm Costar® filter (Sigma-Aldrich, VS) 

 Breng filtraat over naar nieuw epje 

 Voeg 2,5 pmol -galactosidase peptidemengsel toe 

 Pas volume aan tot 50 µl 
 

 
1.5. SDS-PAGE gel 
1.5.1. Gel maken 
1.5.1.1. Oplossing en reagentia 

 Resolving buffer 
o 5 ml MQ 
o 3,75 ml 1,5M Tris pH 8,8/ 0,4% SDS 
o 6,25 ml acrylamide (30%) (National Diagnostics, VS) 
o 10 µl TEMED (Sigma-Aldrich, VS) 
o 100 µl APS (10%) 

 

 Stacking buffer 
o 3,07 ml MQ 
o 1,26 ml 0,5M Tris pH 6,8/ 0,1% SDS 
o 0,666 ml acrylamide (30%) (National Diagnostics, VS) 
o 10 µl TEMED (Sigma-Aldrich, VS) 
o 50 µl APS (10%) 
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1.5.1.2. Gel maken 

 Assemblage gelcasette 

 4-5 ml resolving buffer toevoegen 

 1 ml isobutanol/water toevoegen 

 Laten stollen 

 Isobutanol/water verwijderen 

 Stacking buffer toevoegen tot bovenaan 

 Kammetje invoegen 

 Laten stollen 
 

1.5.2. Gel lopen 
1.5.2.1. Oplossingen en reagentia 

 Laemmli buffer 
o 1 g SDS (Sigma-Aldrich, VS) 
o 10 ml glycerol (Sigma-Aldrich, VS) 
o 10 mg broomfenolblauw (Sigma-Aldrich, VS) 
o Aanlengen tot 46 ml 10% stacking buffer (zie 1.5.1.1) 
o Aliquoteren in 250 µl volumes 

 
1.5.2.2. Gel lopen 

 Voeg 22 µl β-mercapto-ethanol (Sigma-Aldrich, VS) toe aan 250 µl Laemmli buffer 

 Staal oplossen in Laemmli buffer  

 Staal laden  

 5 µl Precision Plus Dual Color merker (Bio-Rad, VS) laden 

 Gel lopen bij 100V tot front in resolving gel is 

 Gel lopen tot 140V tot 2-3 mm onderrand 
 

1.5.3. Gel kleuren 
1.5.3.1. Coomassie 
1.5.3.1.1. Oplossingen en reagentia 

 Coomassie-oplossing 
o 34% (v/v) methanol 
o 3% (w/v) H3PO4 
o 17% (w/v) (NH4)2SO4 
o 0,2% (w/v) CCB-G250 (Sigma-Aldrich, VS) 

1.5.3.1.2. Kleuring 

 Gel overnacht kleuren in Coomassie-oplossing (al schuddend) 

 Ontkleuren in 30% methanol (al schuddend) 
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1.5.3.2. Krypton 
1.5.3.2.1. Oplossingen en reagentia 

 10x KryptonTM Eiwitkleuring (Sigma-Aldrich) 

 Fixeeroplossing 
o 40% ethanol (w/v) 
o 10% azijnzuur (v/v) 
o MQ water 

 Ontkleuringsoplossing 
o 5% azijnzuur (v/v) 
o MQ water 

 
1.5.3.2.2. Kleuring 

 Schud de gel 30 min in de fixeeroplossing 

 Herhaal 

 Was de gel met MQ water (5 min) 

 Incubeer de gel een uur al schuddend in aluminium folie 

 Incubeer 5 min in ontkleuringsoplossing 

 Was de gel met MQ water (15 min) 

 Herhaal 

 Detecteer de eiwitbandjes met een 532 nm laser lichtbron 
 
 

1.6. Western Blot 
1.6.1. Oplossingen en reagentia 

 1x Tris-gebufferde zoutoplossing (TBS)  
1 liter, pH = 7,6 
o 80 g NaCl 
o 24,2 g Tris base (Sigma-Aldrich, VS) 

 Transfer buffer (TB)  
1 liter, pH 8,5 
o 3,03 g Tris base (Sigma-Aldrich, VS) 
o 0,2 M glycine (Sigma-Aldrich, VS) 
o 200 ml methanol  

 Blokkeringsbuffer (BB) 
o 135 ml TBS 
o 0,1% Tween-20 (Sigma-Aldrich, VS) 
o 7,5 g mager melkpoeder (Bio-Rad, VS) 
o Aanlengen tot 150 ml met TBS 

 Wasbuffer (TBST) 
o 0,25 ml Tween-20 (Sigma-Aldrich, VS) 
o 249,75 ml TBS 

 Primair antilichaam dilutie buffer 
o 2ml TBS 
o 1,0 g BSA (Sigma-Aldrich, VS) / 7,5g mager melkpoeder (Bio-Rad, VS) 
o 0,1% Tween-20 (Sigma-Aldrich, VS) 
o Aanlengen tot 20 ml met MQ water 

 



Addendum 

70 
  

1.6.2. Voorbereiding 

 Eiwitextractie (zie 1.2) 
o Lysebuffer: 7M ureum, 2M ureum, 1% DTT, 1x protease inhibitor (Roche, 

Zwitserland), PhosSTOP fosfatase inhibitor cocktail (Roche, Zwitserland) en 
1mM natrium orthovanadaat 

 Laad 20 µl staal naar de SDS-PAGE gel 

 Laad 10 µl merker. Een voorgekleurde moleculaire gewichtsmerker voor verificatie 
elektrotransfer, eventueel een gebiotinyleerde eiwitladder voor bepaling moleculair 
gewicht. 

 Loop de gel (zie 1.5.2) 
 

1.6.3. Elektrotransfer naar nitrocellulose 

 Spoel het nitrocellulose membraan (Amersham HyBond ECL, GE Healthcare, Verenigd 
Koninkrijk) in MQ water 

 Membraan 5’ in TB 

 Spoel SDS-PAGE 5’ in TB 

 Bevochtig 6x vloeipapier (Whatman Benchkote Plus) (10cmx10cm) in TB 

 Plaats in opeenvolgende volgorde op de negatieve zijde (zwart): natte spons, 3x 
Whatmann papier, SDS-PAGE gel, nitrocellulose membraan, 3x Whatmann papier, 
spons, positieve zijde (wit, rood) 

 Vermijd luchtbellen tussen de SDS-PAGE gel en het membraan 

 Loop de blot in TB 

 1 uur @ 100 V, 3 uur @ 50 V, 4 uur @ 40 V of overnacht @ 20 V op ijs 

 Belangrijk dat het staal altijd gekoeld is 
 
1.6.4. Blokkeren membraan en incubatie antilichamen 

 Was membraan met 25 ml TBS voor 5 min  

 Incubeer membraan in 25 ml BB voor 4 uur @ KT of overnacht @ 4°C al schuddend 
(eiwit omhoog) 

 Was membraan driemaal voor 20 sec en daarna driemaal voor 5 min met 15 ml TBST 

 Incubeer membraan en primair antilichaam (in gepaste verdunning) in 10 ml primaire 
antilichaam dilutie buffer al schuddend overnacht @ 4°C of 1 uur @ KT 

 Was membraan in een nieuwe box driemaal voor 5 min met 15 ml TBST 

 Incubeer membraan met geschikt HRP-geconjugeerd secundair antilichaam (in 
gepaste verdunning) in 10 ml BB al schuddend voor 1 uur @ KT 

 Was membraan driemaal voor 20 sec en daarna driemaal voor 5 min met 15 ml TBST 
 
1.6.5. Detectie 

 Membraan op Saran folie, eiwitten omhoog 

 Verwijder overmaat wasbuffer 

 Voeg 1 ml Thermo Scientific Pierce ECL Western Blotting Substraat (1:1) 

 Maak een enveloppe met Saran folie, eiwitten omhoog 

 Oriëntatie markeren 

 Film op de blot plaatsen 

 5-30 min wachten 

 Film ontwikkelen 
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2. Databladeren 
2.1. Primair antilichaam Hog1 
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2.2. Primair antilichaam Slt2 
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2.3. Secundair antilichaam (konijn anti-geit IgG-HRP) 
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3. Chromatogram 2D LC-MSE 
3.1. BY4742 WT – Y12B – micrograviteit  

Figuur A3.1: Chromatogram van Y12-B (micrograviteit) na 2D LC-MSE. 
Het peptidenmengsel van Y12-B (micrograviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. Het 
chromatogram is weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op elk 
moment wordt getoond. Bij elke piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het scannummer 
en de piekmassa (m/z). De verschillende fracties werden bekomen door het percentage acetonitril 
(ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1% 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% 
en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te spoelen met 20mM NH4FA bij 65% ACN. 
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3.2. BY4742::FLO8 – Y12A – micrograviteit  

Figuur A3.2: Chromatogram van Y12-A (micrograviteit) na 2D LC-MSE. 
Het peptidenmengsel van Y12-A (micrograviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. Het 
chromatogram is weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op elk 
moment wordt getoond. Bij elke piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het scannummer 
en de piekmassa (m/z). De verschillende fracties werden bekomen door het percentage acetonitril 
(ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1% 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% 
en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te spoelen met 20mM NH4FA bij 65% ACN. 
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3.3. BY4742 WT – Y11C – graviteit 

Figuur A3.3: Chromatogram van Y11-C (graviteit) na 2D LC-MSE. 
Het peptidenmengsel van Y11-C (graviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. Het 
chromatogram is weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op elk 
moment wordt getoond. Bij elke piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het scannummer 
en de piekmassa (m/z). De verschillende fracties werden bekomen door het percentage acetonitril 
(ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1% 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% 
en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te spoelen met 20mM NH4FA bij 65% ACN. 
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3.4. BY4742 WT – Y11C – micrograviteit 

Figuur A3.4: Chromatogram van Y11-C (micrograviteit) na 2D LC-MSE. 
Het peptidenmengsel van Y11-C (micrograviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. Het 
chromatogram is weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op elk 
moment wordt getoond. Bij elke piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het scannummer 
en de piekmassa (m/z). De verschillende fracties werden bekomen door het percentage acetonitril 
(ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1% 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% 
en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te spoelen met 20mM NH4FA bij 65% ACN. 
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3.5. BY4742::FLO8 – Y11D – graviteit  

Figuur A3.5: Chromatogram van Y11-D (graviteit) na 2D LC-MSE. 
Het peptidenmengsel van Y11-D (graviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. Het 
chromatogram is weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op elk 
moment wordt getoond. Bij elke piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het scannummer 
en de piekmassa (m/z). De verschillende fracties werden bekomen door het percentage acetonitril 
(ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1% 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% 
en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te spoelen met 20mM NH4FA bij 65% ACN. 
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3.6. BY4742 WT – Y09C – micrograviteit 

Figuur A3.6: Chromatogram van Y09-C (micrograviteit) na 2D LC-MSE. 
Het peptidenmengsel van Y09-C (micrograviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. Het 
chromatogram is weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op elk 
moment wordt getoond. Bij elke piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het scannummer 
en de piekmassa (m/z). De verschillende fracties werden bekomen door het percentage acetonitril 
(ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1% 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% 
en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te spoelen met 20mM NH4FA bij 65% ACN. 
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3.7. BY4742::FLO8 – Y12A – graviteit 

Figuur A3.7: Chromatogram van Y12-A (graviteit) na 2D LC-MSE. 
Het peptidenmengsel van Y12-A (graviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. Het 
chromatogram is weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op elk 
moment wordt getoond. Bij elke piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het scannummer 
en de piekmassa (m/z). De verschillende fracties werden bekomen door het percentage acetonitril 
(ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1% 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% 
en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te spoelen met 20mM NH4FA bij 65% ACN. 
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3.8. BY4742::FLO8 – Y09D – graviteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur A3.8: Chromatogram van Y09-D (graviteit) na 2D LC-MSE. 
Het peptidenmengsel van Y09-D (graviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. Het 
chromatogram is weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op elk 
moment wordt getoond. Bij elke piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het scannummer 
en de piekmassa (m/z). De verschillende fracties werden bekomen door het percentage acetonitril 
(ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1% 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% 
en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te spoelen met 20mM NH4FA bij 65% ACN. 
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3.9. BY4742 WT – Y12B – graviteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur A3.9: Chromatogram van Y12-B (graviteit) na 2D LC-MSE. 
Het peptidenmengsel van Y12-B (graviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. Het 
chromatogram is weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op elk 
moment wordt getoond. Bij elke piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het scannummer 
en de piekmassa (m/z). De verschillende fracties werden bekomen door het percentage acetonitril 
(ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1% 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% 
en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te spoelen met 20mM NH4FA bij 65% ACN. 
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3.10. BY4742::FLO8 – Y09D – micrograviteit 

Figuur A3.10: Chromatogram van Y09-D (micrograviteit) na 2D LC-MSE. 
Het peptidenmengsel van Y09-D (micrograviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. Het 
chromatogram is weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op elk 
moment wordt getoond. Bij elke piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het scannummer 
en de piekmassa (m/z). De verschillende fracties werden bekomen door het percentage acetonitril 
(ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1% 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% 
en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te spoelen met 20mM NH4FA bij 65% ACN. 
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3.11. BY4742::FLO8 – Y11D – micrograviteit  

Figuur A3.11: Chromatogram van Y11-D (micrograviteit) na 2D LC-MSE. 
Het peptidenmengsel van Y11-D (micrograviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. Het 
chromatogram is weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op elk 
moment wordt getoond. Bij elke piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het scannummer 
en de piekmassa (m/z). De verschillende fracties werden bekomen door het percentage acetonitril 
(ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: respectievelijk 11,1% 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% 
en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te spoelen met 20mM NH4FA bij 65% ACN. 
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3.12. BY4742 WT – Y07B – graviteit 

Figuur A3.12: Chromatogram van Y07-B (graviteit) na 2D LC-MSE. 
Het peptidenmengsel van Y07-B (graviteit) werd gescheiden en gemeten via 2D LC-MSE. Het chromatogram is 
weergegeven in BPI (basis piek ion), zodat enkel de meest intense piek op elk moment wordt getoond. Bij elke 
piek staat respectievelijk de elutietijd in minuten, het scannummer en de piekmassa (m/z). De verschillende 
fracties werden bekomen door het percentage acetonitril (ACN) over de eerste dimensiekolom te verhogen: 
respectievelijk 11,1% 14,5%, 17,4%, 20,8%, 45% en 65% ACN. Fractie 7 werd bekomen door de kolom te 
spoelen met 20mM NH4FA bij 65% ACN  
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4. Progenesis 
4.1. Spectra per fractie 

4.1.1. Fractie 1 (11,1% ACN) 

 

 

 

 

 

 

 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F1 BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F1 BY4742 WT – Y11C (1g) – F1 

BY4742 WT – Y11C (µg) – F1 BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F1 BY4742 WT – Y09C (µg) – F1 

BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F1 BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F1 BY4742 WT – Y12B (1g) – F1 

BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F1 BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F1 

Figuur A4.1.1: Progenesis spectra van alle fracties 1  van de verschillende stalen. 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de eerste 
fracties van de verschillende stalen uitgezet ten opzichte van hun massa. Deze 
peptiden werden geëlueerd bij 11,1% acetonitril. 
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4.1.2. Fractie 2 (14,5% ACN) 

 

 

 

 

 

 

 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F2 BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F2 BY4742 WT – Y11C (1g) – F2 

BY4742 WT – Y11C (µg) – F2 BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F2 BY4742 WT – Y09C (µg) – F2 

BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F2 BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F2 BY4742 WT – Y12B (1g) – F2 

BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F2 BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F2 

Figuur A4.1.2: Progenesis spectra van alle  fracties  2 van de verschillende stalen. 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de eerste 
fracties van de verschillende stalen uitgezet ten opzichte van hun massa. Deze 
peptiden werden geëlueerd bij 14,5% acetonitril. 
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4.1.3. Fractie 3 (17,4% ACN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F3 BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F3 BY4742 WT – Y11C (1g) – F3 

BY4742 WT – Y11C (µg) – F3 BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F3 BY4742 WT – Y09C (µg) – F3 

BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F3 BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F3 BY4742 WT – Y12B (1g) – F3 

BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F3 BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F3 

Figuur A4.1.3: Progenesis spectra van alle fracties 3  van de verschillende stalen. 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de eerste 
fracties van de verschillende stalen uitgezet ten opzichte van hun massa. Deze 
peptiden werden geëlueerd bij 17,4% acetonitril. 
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4.1.4. Fractie 4 (20,8% ACN) 

 

 

 

 

 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F4 BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F4 BY4742 WT – Y11C (1g) – F4 

BY4742 WT – Y11C (µg) – F4 BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F4 BY4742 WT – Y09C (µg) – F4 

BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F4 BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F4 BY4742 WT – Y12B (1g) – F4 

BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F4 BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F4 

Figuur A4.1.4: Progenesis spectra van alle fracties 4 van de verschillende stalen. 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de eerste 
fracties van de verschillende stalen uitgezet ten opzichte van hun massa. Deze 
peptiden werden geëlueerd bij 20,8% acetonitril. 
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4.1.5. Fractie 5 (45% ACN) 

 

 

 

 

 

 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F5 BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F5 BY4742 WT – Y11C (1g) – F5 

BY4742 WT – Y11C (µg) – F5 BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F5 BY4742 WT – Y09C (µg) – F5 

BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F5 BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F5 BY4742 WT – Y12B (1g) – F5 

BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F5 BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F5 

Figuur A4.1.5: Progenesis spectra van alle fracties 5 van de verschillende stalen. 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de eerste 
fracties van de verschillende stalen uitgezet ten opzichte van hun massa. Deze 
peptiden werden geëlueerd bij 45% acetonitril. 
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4.1.6. Fractie 6 (65% ACN) 

 

 

 

 

 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F6 BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F6 BY4742 WT – Y11C (1g) – F6 

BY4742 WT – Y11C (µg) – F6 BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F6 BY4742 WT – Y09C (µg) – F6 

BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F6 BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F6 BY4742 WT – Y12B (1g) – F6 

BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F6 BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F6 

Figuur A4.1.6: Progenesis spectra van alle fracties 6 van de verschillende stalen. 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de eerste 
fracties van de verschillende stalen uitgezet ten opzichte van hun massa. Deze 
peptiden werden geëlueerd bij 65% acetonitril. 
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4.2. Spectra per staal 

4.2.1. BY4742 WT – Y12B – micrograviteit  

 
 

 

 

 
 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F1 BY4742 WT – Y12B (µg) – F2 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F3 BY4742 WT – Y12B (µg) – F4 

BY4742 WT – Y12B (µg) – F5 BY4742 WT – Y12B (µg) – F6 

Figuur A4.2.1: Progenesis spectra van alle fracties van Y12-B (micrograviteit). 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de verschillende 
fracties van het staal Y12-B (micrograviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 
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4.2.2. BY4742::FLO8 – Y12A – micrograviteit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F1 BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F2 

BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F3 BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F4 

BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F5 BY4742::FLO8 – Y12A (µg) – F6 

Figuur A4.2.2: Progenesis spectra van alle fracties van Y12-A (micrograviteit). 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de verschillende 
fracties van het staal Y12-A (micrograviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 
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BY4742 WT – Y11C (1g) – F1 BY4742 WT – Y11C (1g) – F2 

BY4742 WT – Y11C (1g) – F3 BY4742 WT – Y11C (1g) – F4 

BY4742 WT – Y11C (1g) – F5 BY4742 WT – Y11C (1g) – F5 

4.2.3. BY4742 WT – Y11C – graviteit 

 
 

 

 

 

 

Figuur A4.2.3: Progenesis spectra van alle fracties van Y11-C (graviteit). 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de verschillende 
fracties van het staal Y11-C (graviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 
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4.2.4. BY4742 WT – Y11C – micrograviteit 

 
 

 

 

 

 

BY4742 WT – Y11C (µg) – F1 BY4742 WT – Y11C (µg) – F2 

BY4742 WT – Y11C (µg) – F3 BY4742 WT – Y11C (µg) – F4 

BY4742 WT – Y11C (µg) – F5 BY4742 WT – Y11C (µg) – F6 

Figuur A4.2.4: Progenesis spectra van alle fracties van Y11-C (micrograviteit). 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de verschillende 
fracties van het staal Y11-C (micrograviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 
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4.2.5. BY4742::FLO8 – Y11D – graviteit  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F1 BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F2 

BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F3 BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F4 

BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F5 BY4742::FLO8 – Y11D (1g) – F6 

Figuur A4.2.5: Progenesis spectra van alle fracties van Y11-D (graviteit). 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de verschillende 
fracties van het staal Y11-D (graviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 
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4.2.6. BY4742 WT – Y09C – micrograviteit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

BY4742 WT – Y09C (µg) – F1 BY4742 WT – Y09C (µg) – F2 

BY4742 WT – Y09C (µg) – F3 BY4742 WT – Y09C (µg) – F4 

BY4742 WT – Y09C (µg) – F5 BY4742 WT – Y09C (µg) – F6 

Figuur A4.2.6: Progenesis spectra van alle fracties van Y09-C (micrograviteit). 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de verschillende 
fracties van het staal Y09-C (micrograviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 

 



Addendum 

98 
  

4.2.7. BY4742::FLO8 – Y12A – graviteit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F1 BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F2 

BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F3 BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F4 

BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F5 BY4742::FLO8 – Y12A (1g) – F6 

Figuur A4.2.7: Progenesis spectra van alle fracties van Y12-A (graviteit). 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de verschillende 
fracties van het staal Y12-A (graviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 
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4.2.8. BY4742::FLO8 – Y09D – graviteit 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F1 BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F2 

BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F3 BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F4 

BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F5 BY4742::FLO8 – Y09D (1g) – F6 

Figuur A4.2.8: Progenesis spectra van alle fracties van Y09-D (graviteit). 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de verschillende 
fracties van het staal Y09-D (graviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 
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4.2.9. BY4742 WT – Y12B – graviteit 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BY4742 WT – Y12B (1g) – F1 BY4742 WT – Y12B (1g) – F2 

BY4742 WT – Y12B (1g) – F3 BY4742 WT – Y12B (1g) – F4 

BY4742 WT – Y12B (1g) – F5 BY4742 WT – Y12B (1g) – F6 

Figuur A4.2.9: Progenesis spectra van alle fracties van Y12-B  (graviteit). 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de verschillende 
fracties van het staal Y12-B (graviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 
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4.2.10. BY4742::FLO8 – Y09D – micrograviteit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F1 BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F2 

BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F3 BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F4 

BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F5 BY4742::FLO8 – Y09D (µg) – F6 

Figuur A4.2.10: Progenesis spectra van alle fracties van Y09-D (micrograviteit). 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de verschillende 
fracties van het staal Y09-D (micrograviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 
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4.2.11. BY4742::FLO8 – Y11D – micrograviteit  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F2 BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F1 

BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F3 BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F4 

BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F5 BY4742::FLO8 – Y11D (µg) – F6 

Figuur A4.2.11: Progenesis spectra van alle fracties van Y11-D (micrograviteit). 
Via de Progenesis software werd de elutietijd van de peptiden in de verschillende 
fracties van het staal Y11-D (micrograviteit) uitgezet ten opzichte van hun massa. 
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4.2.12. BY4742 WT – Y07B – graviteit 

Geen spectra wegens de slechte kwaliteit van het staal. 
 


