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Eind 1998 overleed, op de leeftijd van 78 jaar, Lars Ernster, buitenlands lid van de 
KNAW. Hij was op 4 mei 1920 te Budapest geboren. In 1945, gered door een Zweeds 
paspoort, emigreerde hij met zijn vrouw Edit Wohl naar Zweden waar hij tot zijn 
dood zou wonen en werken. Edit Ernster, die Lars overleeft, is een bekwame 
vioolliste die het tot concertmeester van het Koninklijk Zweeds Opera Orkest heeft 
gebracht. 

Emster studeerde aan de Universiteit van Stockholm waar hij in 1954 zijn licen
tiaat in de dierfysiologie voltooide en in 1956 promoveerde. In 1962 ontving hij een 
licentiaat in de biochemie van de Universiteit van Lund. In 1956 werd hij docent in 
de experimentele dierkunde en celonderzoek, in 1962 gevolgd door een benoeming 
in de fysiologische chemie. 

Zijn wetenschappelijke loopbaan heeft zich helemaal afgespeeld in twee Instituten 
van de Universiteit van Stockholm. Vanaf 1946 werkte hij in het Wenner Gren 
Instituut voor Experimentele Biologie, eerst als student en sinds 1957 als hoofd van 
de afdeling fysologische chemie. In 1967 werd hij hoogleraar in de biochemie en 
hoofd van de Afdeling Biochemie in het Arrhenius Instituut benoemd. In 1986 
werd hij emeritus maar bleef tot zijn dood actief in het laboratorium. 

Emster's werk betrof vooral de oxidatieve fosforyiering. De vraag hoe de energie, 
die vrijkomt bij de oxidatie van stofwisselingsproducten (de cel-ademhaling), in 
bruikbare vorm voor het organisme ter beschikking kan komen. Dit was ook het 
thema dat in het biochemisch laboratorium van de Universiteit van Amsterdam werd 
bestudeerd. Er was dan ook een levendige interactie tussen beide groepen, nu eens 
meer competitief, dan weer meer op samenwerking gericht, maar altijd in een 
prettige, vriendschappelijke sfeer. 

Emster heeft meer dan 500 artikelen gepubiliceerd. Zijn eerste onderzoek samen 
met zijn promotor Olie Lindberg ging hoofdzakelijk over de fysiologie van mi
tochondriën waarover zij een belangrijk overzichtsartikel schreven. De belangrijkste 
bijdrage in deze periode aan wat later de naam 'bioenergetica' kreeg, was de 
ontdekking dat het barbituraat Amytal (later vervangen door het rattenvergif ro
tenon) gebruikt kan worden als een specifieke remmer van één van de reacties die 
verantwoordelijk zijn voor de cel-ademhaling. 

Het was al bekend dat de oxidatieve fosforylering in het binnenmembraan van 

de mitochondriën plaats vindt. Misschien was de belangrijkste bijdrage van Emster 
zijn ontdekking, samen met de Amerikaanse post-doe e.P. Lee, dat in zorgvuldig 
kapot gemaakte mitochondriën (sub-mitochondriaal deeltjes) de energie-leverende 
reacties van de mitochondriën nog aanwezig zijn maar, in vergelijking met mi
tochondriën, in omgekeerde richting plaatsvinden. Deze ontdekking had twee 
interessante gevolgen. In de eerste plaats maken deze zogenaamde 'outside in' 
deeltjes het mogelijk reacties op een directe wijze te bestuderen die in de cel binnen 
de mitochondriën plaatsvinden. Ten tweede was het een bewijs dat de elektronen
overdragende reacties in het mitochondriale membraan vectoriaal zijn, een belang-
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rijk onderdeel van Mitchell's chemiosmotische hypothese van de oxidatieve fosfor
ylering. 

Ernster's ontdekking dat bepaalde energie-eisende reacties in sub-mitochondriale 
deeltjes tot stand kunnen komen door elektronen-overdragende reacties, in afwezig
heid van fosfaat, was een bewijs van de hypothese van Slater dat fosfaat niet essen
tieel is voor de conservering van energie van de celademhaling. Onverwacht, en 
daarom oorspronkelijk controversioneel, was zijn ontdekking dat voor de reductie 
van nicotinamide-adenine di nucleotide-fosfaat door gereduceerde nicotinamide
adenine di nucleotide in de aanwezigheid van sub-mitochondriaal deeltjes energie, 
voorzien door hetzij energie-leverende redoxreacties, hetzij de hydrolyse van 
adenosine tri fosfaat nodig is. Onverwacht omdat nicotinamide-adenine di nucleotide 
en nicotinamide-adenine di nucleotide fosfaat dezelfde redoxpotentiaal hebben. 

Met zijn klinische collega Luft was Ernster de ontdekker van de eerste mi
tochondriale ziekte: hyperstoffwisseling veroorzaakt niet door hyper-activteit van 
de schildklier, maar door een fout in ademhalings-controle bij de mitochondriën. 

AI in 1954 hebben Ernster en zijn mentor Lindberg een uitgebreid overzichtsar
tikel met de titel 'Chemistry and Physiology of Mitochondria and Microsomes' 
gepubliceerd. Microsomen, later erkend als brokstukken van het endoplasmatisch 
reticulum, bleven zijn interesse tot zijn dood houden. Samen met zijn studenten G. 
Dallner en S. Orrenius bestudeerde hij intensief de rol van cytochroom P-450 en 
cytochroom reductase in detoxicatie reacties. Belangrijk was de ontdekking in 1964 
dat toediening van fenobarbital de concentratie van zowel cytochroom P-450 als zijn 
reductase verhoogt. Verder hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
karakterisering van de elektronen-overdragende systemen in microsomale mem
braan die verantwoordelijk zijn voor lipideperoxidatie, koolwaterstofdemethylering, 
hydroxylering van steroïden en (omega-) oxidatie van vetzuren In zijn latere jaren 
waren membraan lipide peroxidatie en de beschermende rol van chinolen, vooral 
ubichinon, tegen weefsel schade door reactieve zuurstofradicalen de hoofdonderwer
pen van onderzoek, 

Zijn laboratorium in Stockholm werd een centrum voor onderzoek in de bioener
getica en heeft een groot aantal post-docs. aangetrokken, waaronder de al vermeldde 
C.P. Lee die de samenwerking in de Verenigde Staten voortzette, P. Siekevitz, de 
latere Nobel Prijs winnaar Paul Boyer uit de Verenigde Staten en G.F. Azzone uit 
Italië. 

Ernster heeft tijdens zijn leven de erkenning gekregen waarop hij recht had. Hij 
was lid van de Koninklijke Zweedse Academie en buitenlands lid van een elftal 
buitenlandse academies waaronder de KNAW. Vijf eredoctoraten, het lidmaatschap 
van het Nobel Committee voor de Chemie (1971-1988) en van het bestuur van de 
Nobel Stichting (1990-1991) en daarnaast een aantal internationale wetenschappelij
ke bestuursfuncties, waaronder Secretary General van de International Council of 
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Science (ICSU), bewezen hoe hij als geleerde, als bestuurder, maar vooral als vriend 
alom werd geacht. Zeer veel van zijn collega's bewaren dan ook de hartelijkste 
herinneringen aan 'Lasse' en zijn vrouw Edit, die hem altijd actief terzijde heeft 
gestaan. 

Ten slotte, herhaal ik hoe ik twintig jaar geleden I Lars Emster karakteriseerde: 
'The buming interest in science, the desire to get to the truth of the matter, the 
intense but courteous questioning and, above all, hls charming and warm smile'. 

I Lars Emster, as seen by a friend, colleague, fellow-European and competitor E.C. Slater. In 
Mitochondria and Microsomes (C.P. Lee, G. Schatz and G. Dallner, eds.) Addison-Wesley 
Publishing Co., Reading, MA, SA, 1981, p. 1-13. 

Lars Emster 22 


