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Lager gisten zijn hybride organismen die zijn ontstaan door celfusie van 
twee soorten van Saccharomyces: S. cerevisiae en S. eubayanus. Post- 
gebeurtenissen na hybridisatie zoals variaties in het aantal van kopieën 
(CNV), chromosoomverlies, wederzijdse translocaties of 
interchromosomale herschikkingen kunnen de genoomgrootte, ploïdie 
of sporulatie-efficiëntie beïnvloeden. Bij polyploïde hybriden 
bemoeilijkt de aanwezigheid van meerdere allelen van één gen 
functionele studies die afhankelijk zijn van genoommanipulatie, zoals 
bijvoorbeeld gendeleties. De meeste genetische manipulatiemethoden 
van gist zijn gebaseerd op homologe recombinatie (HR), die uitstekend 
werkt in S. cerevisiae, maar heeft een lage efficiëntie in lagergist. 

In dit proefschrift heb ik een strategie ontwikkeld om de HR-efficiëntie 
van pilsgist te verbeteren waardoor „short-flank“ (sf)-PCR-gebaseerde 
gentargeting mogelijk wordt gemaakt. De HR-efficiëntie werd met 
succes verbeterd door RAD51 tot overexpressie te brengen. RAD51 
codeert voor een belangrijke regulator van de HR-route die de 
zoektocht naar complementaire DNA-strengen tijdens recombinatie 
uitvoert.  

Andere mechanismen van genoomevolutie zijn gebaseerd op de 
opname van DNA door horizontale genoverdracht of introgressie. Deze 
werden in meer detail bestudeerd in een cidergist, een Saccharomyces 
uvarum-isolaat. Interessant is dat we in deze stam de acquisitie van S. 
eubayanus en Torulaspora microellipsoides-DNA hebben 
geïdentificeerd. Een analyse op basis van DNA-polymorfismen 
suggereert dat een pilsgiststam waarschijnlijk ouderlijke donor is van 
dit DNA in plaats van een S. eubayanus-stam.  

Bier- en wijngisten worden gekenmerkt door hun 
uitvlokkingseigenschappen aan het einde van de fermentatie. 
Flocculatie is het vermogen om celvlokken te produceren, een kritische 
eigenschap voor industriële gist, die een gemakkelijke scheiding van 
cellen van het groene bier mogelijk maakt. Om niet-conventionele 
gisten (NCG) in een bestaand brouwproces te implementeren, moeten 
deze gisten aanpasbaar zijn aan de huidige brouwtechnologie. Daarom 
werden in dit proefschrift de flocculatie-eigenschappen van een NCY, 
Saccharomycopsis fermentans, fenotypisch en genotypisch 
gekarakteriseerd en vergeleken met een S. cerevisiae gist. 
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