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Samenvatting
Peroxisomen zijn organellen met een enkel membraan en geconserveerde functies in 
β-oxidatie van vetzuren en ontgifting van waterstofperoxide. In mensen veroorzaken 
peroxisome biogenese-defecten ernstige klinische hersenziekten en kunnen ze leiden tot 
de dood. Biogenese van peroxisomen is afhankelijk van peroxins, die gecodeerd worden 
door PEX genen. Tot nu toe zijn er 37 peroxins geïdentificeerd en de meeste daarvan 
zijn peroxisomale membraaneiwitten (PMPs) die betrokken zijn bij de import van matrix-
eiwitten, de insertie van membraaneiwitten en de regulering van het aantal en de grootte 
van peroxisomen.

Peroxins van de Pex23 eiwitfamilie zijn gelokaliseerd op het endoplasmatisch reticulum 
(ER). Deze eiwitten bestaan alleen in schimmels en controleren het aantal en de grootte 
van peroxisomen (Yuan et al., 2016). Het aantal eiwitten die behoren tot de Pex23-familie 
verschilt per gistsoort. Tot nu toe werden verschillende functies voorgesteld voor eiwitten 
van deze familie. De Saccharomyces cerevisiae Pex23 familie-eiwitten Pex29, Pex30 en 
Pex31 komen samen met de endoplasmatisch reticulum (ER) reticulon-eiwitten Rtn1, 
Rtn2 en het reticulon-achtige eiwit Yop1 voor in een eiwitcomplex. Dit complex zit op 
ER-peroxisome contactplaatsen, EPCONs genaamd (David et al., 2013; Mast et al., 2016). 
De EPCONs reguleren de novo peroxisoomvorming vanuit het ER via regulering van 
biogenese van preperoxisomale blaasjes (PPV) (David et al., 2013; Joshi et al., 2016). 
Lipide druppels (LDs) worden geproduceerd in hetzelfde ER gebied waar ScPex30 
lokaliseert. De afwezigheid van het PEX30 gen beïnvloedt zowel de peroxisoom- als de 
LD-vorming, wat aangeeft dat dit gen betrokken is bij de biogenese van meer dan één 
organel.

Membraan contact sites (MCSs) zijn regio’s waar twee organellaire membranen nauw met 
elkaar verbonden zijn. MCSs zijn betrokken bij vele processen, waaronder lipide- en Ca2+-
transport, organelle deling en positionering (Prinz et al., 2020). MCSs bevatten eiwitten 
met vier verschillende functies, namelijk structurele eiwitten, functionele eiwitten, sorteer/
rekruterings-eiwitten en regulator-eiwitten. MCS-eiwitten kunnen meer dan één van deze 
functies vervullen (Scorrano et al., 2019).

De gist Hansenula polymorpha is een ideaal modelorganisme om peroxisomen en peroxisomale 
contactplaatsen te bestuderen. In H. polymorpha zijn peroxisomen niet nodig voor de groei van 
cellen op glucose. Als gevolg daarvan bevatten H. polymorpha cellen die op glucose groeien 
één enkel, klein peroxisoom. Functionele peroxisomen zijn echter essentieel voor de groei van 
cellen op methanol. Daarom bevatten methanol-gekweekte wild-type cellen meerdere, grote 
peroxisomen. Daarnaast kunnen mutante stammen die geen functionele peroxisomen hebben 
niet groeien op methanol als koolstofbron, maar groeien deze cellen normaal gesproken wel op 
glucose bevattende media.

Wanneer glucose-gekweekte cellen worden overgebracht naar methanol medium groeien 
de peroxisomen snel in omvang en nemen ze in aantal toe. Dit gaat gepaard met de 
opname van lipiden uit andere membranen, omdat gistperoxisomen niet in staat zijn om 
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membraanlipiden te synthetiseren. Peroxisomale MCSs zijn waarschijnlijk betrokken bij 
dit proces. Als dit klopt, wordt peroxisomale biogenese naar verwachting beïnvloed door 
mutaties in peroxisomale MCS eiwitten.

Het doel van dit proefschrift was om de rol van de H. polymorpha Pex23 familie-eiwitten 
in organelbiogenese beter te begrijpen.

Hoofdstuk I vat de huidige kennis over peroxisomen in gist samen. Het geeft een overzicht 
van de huidige kennis over peroxins die betrokken zijn bij het transport van matrix-eiwitten 
van het cytosol naar de peroxisomale matrix, het sorteren van peroxisomale membraan-
eiwitten en de proliferatie van peroxisomen. Daarnaast worden andere eiwitten beschreven 
die niet gecodeerd zijn door PEX-genen, maar die een rol spelen bij het reguleren van 
de peroxisoomvorming en -grootte. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de al 
bekende peroxisomale MCS’s, de huidige kennis over de eiwitsamenstelling van deze 
MCSs en hun functies in de peroxisomale biologie.

In hoofdstuk II hebben we alle vier de H. polymorpha Pex23 familie-eiwitten, namelijk 
Pex23, Pex24, Pex29 en Pex32, systematisch bestudeerd. We laten zien dat alle vier de 
Pex23 familie-eiwitten gelokaliseerd zijn op het ER. Twee ervan (Pex24, Pex32) hopen op 
bij de peroxisoom-ER contactplaatsen (ook wel EPCONS genoemd), terwijl de andere twee 
(Pex23 en Pex29) zich ook op andere gebieden van het ER bevinden.

Cellen van een PEX29 deletiestam (pex29) vertoonden geen peroxisomaal fenotype, wat 
suggereert dat ofwel Pex29 een redundante functie heeft met de andere drie Pex23 familie-
eiwitten bij het reguleren van peroxisoombiogenese, ofwel dat Pex29 geen bonafide 
peroxin is. In pex23, pex24 of pex32 cellen, daalde het aantal peroxisomen in combinatie 
met een toename van de peroxisoomgrootte, wat aangeeft dat deze drie eiwitten nodig zijn 
voor de proliferatie van peroxisomen. Analyse van de afstand tussen de ER-membraan 
en de peroxisomale membraan bij stammen zonder eiwitten van de Pex23-familie toonde 
aan dat deze afstand toenam bij het verwijderen van PEX23, PEX24 of PEX32, maar 
niet PEX29. Dit betekent dat Pex23, Pex24 en Pex32 nodig zijn voor het associëren van 
peroxisomen met het ER. Om te testen of de waargenomen peroxisomale fenotypes in 
stammen zonder deze genen te wijten zijn aan de toename van de afstand tussen beide 
membranen, hebben we een kunstmatig tether-eiwit (ERPER) geïntroduceerd, dat 
bestaat uit het peroxisomaal membraaneiwit Pex14 en het ER tail anchored eiwit Ubc6. 
Peroxisomale defecten en het onvermogen van de cellen om te groeien op methanol werden 
grotendeels gecompenseerd in pex24 en pex32 cellen die ERPER bevatten, maar slechts 
licht verbeterd in pex23::ERPER cellen. Dit betekent dat een nauwe associatie tussen de 
ER en peroxisoom essentieel is voor het behoud van functionele peroxisomen in cellen 
die geen PEX24 of PEX32 bevatten. Ook resulteerde de introductie van het ERPER in 
een toename van het peroxisomale membraanoppervlak in pex24 en pex32 mutanten, wat 
suggereert dat EPCONs belangrijk zijn voor peroxisomale membraanexpansie. Bovendien 
zagen we dat het peroxisomale membraaneiwit Pex11 belangrijk is voor de vorming van 
Pex32-afhankelijke EPCONs. Bij het verwijderen van PEX11 worden EPCONs verstoord, 
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wat gepaard gaat met een verandering in de verdeling van Pex32 over het ER. In wild-
type cellen hoopt Pex32 zich meestal op één plek in de cel op, terwijl bij afwezigheid van 
Pex11 het eiwit op meerdere plaatsen in de ER aanwezig is. In wezen zijn vergelijkbare 
resultaten waargenomen bij een stam zonder PMP Pex34, een ander lid van de Pex11-
eiwitfamilie. Net als in pex11 cellen werden in pex34 cellen EPCONs verstoord en ging de 
enkele Pex32-GFP spot verloren (Hoofdstuk III). Onze gegevens suggereren dat Pex11, 
Pex34 (aan de peroxisomale membraan) en Pex24 en Pex32 (aan het ER) nodig zijn voor 
de vorming van EPCONs. Waarschijnlijk zijn EPCONS betrokken bij het lipidetransport 
van het niet-vesiculaire membraan van de ER naar de peroxisomen.

ScPex30 speelt een rol in de regulering van de vorming van preperoxisomale vesicles 
(PPVs) vanaf het ER. We vonden geen verschil in het aantal en de morfologie van PPVs 
in pex32- en WT-cellen, wat aangeeft dat H. polymopha Pex32 niet belangrijk is voor het 
reguleren van de PPV-vorming.

In hoofdstuk III hebben we de structuur en functie van H. polymorpha Pex32 verder 
onderzocht. HpPex32 heeft vier voorspelde transmembraandomeinen (TMs) aan de 
N-terminus en een DysF-motief aan de C-terminus (Wu et al., 2020). Co-localisatie 
analyse van verschillende Pex32-constructen toonde aan dat de TMs belangrijk zijn 
voor het sorteren van Pex32 naar het ER, terwijl het DysF-domein nodig is voor het 
concentreren van Pex32 op EPCONs. Bovendien is het DysF-domein op zichzelf in staat 
om te associëren met peroxisomen. Het verwijderen van het DysF-domein van Pex32 
had geen invloed op de hoeveelheid peroxisomen en de grootte, wat aangeeft dat het 
N-terminale domein met de vier TMs voldoende is voor de Pex32-functie.

In pex32-cellen zijn de Pex11-niveaus drastisch verlaagd. Daarom zouden de peroxisomale 
defecten in pex32 cellen (defect in EPCONS, minder en grotere peroxisomen) indirect 
kunnen worden veroorzaakt door de lage Pex11 niveaus. Waarschijnlijk is dit te wijten 
aan de afbraak van Pex11, omdat we niet in staat waren om verhoogde Pex11-niveaus in 
pex32-cellen te verkrijgen via overexpressie van PEX11.

Overexpressie van PEX32 herstelde de peroxisomale defecten in pex32-cellen, maar niet 
in pex11- of pex34-cellen, wat betekent dat Pex32 een andere functie heeft dan Pex11 of 
Pex34. Op basis van deze gegevens stellen we voor dat Pex32, Pex11 en Pex34 allemaal 
nodig zijn voor het reguleren van de peroxisomale biogenese, terwijl deze drie eiwitten 
een rol spelen in verschillende moleculaire mechanismen.

In hoofdstuk II hebben we aangetoond dat H. polymorpha Pex23 en Pex29 op meerdere 
verschillende ER-domeinen lokaliseren, waaronder de nucleus-vacuole junctions (NVJs). 
Mogelijk zitten deze twee eiwitten op verschillende ER MCSs. Om dit verder te onderzoeken, 
analyseerden we de morfologie van andere celorganellen in mutanten die een eiwit van de 
Pex23 familie missen (Hoofdstuk IV). In pex23, pex24, pex29 en pex32 cellen werden 
vacuoles, LDs en mitochondriën bestudeerd door middel van fluorescentiemicroscopie 
van cellen die waren gekleurd met organel specifieke kleurstoffen. In cellen zonder Pex23 
of Pex29 werden minder LDs waargenomen en de morfologie van het mitochondriaal 
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netwerk was afwijkend. Door middel van elektronenmicroscopie (EM) werd aangetoond 
dat er meer mitochondriële structuren in pex23 en pex29 cellen zijn. Ook in pex23 en pex29 
cellen zijn mitochondriën meer geclusterd. Dit geeft aan dat het verwijderen van PEX23 of 
PEX29 een defect in de mitochondriële fusie kan veroorzaken. Gedetailleerde correlatieve 
licht- en elektronenmicroscopie studies gaven aan dat Pex23 zich niet specifiek op de ER-
mitochondriën MCS ophoopte. In plaats daarvan accumuleerde het op NVJs. Bovendien 
waren in pex23-cellen mitochondria-ER-contactplaatsen en NVJs normaal aanwezig. Er 
is meer onderzoek nodig om de cellulaire functie van HpPex23 en HpPex29 te begrijpen.

Samenvattend beschrijf ik in mijn proefschrift onderzoek aan alle vier de H. polymorpha 
Pex23 familie-eiwitten. Op basis van eiwitlokalisatie en morfologische studies stel ik voor 
dat alle vier de eiwitten functioneren in MCSs met de ER (Tabel 1). Pex32 en Pex24 
functioneren meer specifiek op ER-peroxisome MCSs (EPCONs) en zijn cruciaal voor 
peroxisoombiogenese, waarschijnlijk voor membraanlipidetransport van de ER naar 
peroxisomen. Pex23 en (overgeproduceerd) Pex24 hopen zich op op NVJs. De reden 
hiervoor en de functie van deze eiwitten in NVJs is nog onbekend. Pex29 is niet essentieel 
voor de peroxisomale biogenese, maar het verwijderen van PEX29 leidt tot minder LDs 
en veranderde mitochondriële morfologie. Mogelijk is Pex29 geen echte peroxin. Ook de 
afwezigheid van Pex23 beïnvloedt LDs en mitochondriën, maar resulteert bovendien in 
abnormale peroxisoomvorming.

Tabel 1. Hansenula polymorpha Pex23 familie-eiwitten in de aangegeven MCSs.

Eiwitten EPCONs ER-Mito ER-LD NVJs
Pex23 √ √ √ √

Pex24 √ √

Pex29 √ √

Pex32 √

EPCONs: ER-peroxisoom contact sites, ER-Mito: ER-mitochondria contact site, ER-LD: ER-lipid droplets contact site, 
NVJs: Nucleus-vacuole MCSs.

Vooruitblik
In hoofdstuk II stelden we voor dat Pex24 en Pex32 nodig zijn om peroxisomen aan het 
ER te associëren. We hebben nog niet aangetoond dat Pex24 en Pex32 functioneren als 
tethers, omdat de minimum criteria voor een bonafide MCS-tether onder meer bestaan uit 
i) een gedefinieerde locatie op een MCS, ii) structurele capaciteit om twee membranen te 
associëren en iii) een specifieke functionele activiteit (Eisenberg-Bord, Shai, Schuldiner, 
& Bohnert, 2016). We toonden aan dat H. polymorpha Pex24 en Pex32 lokaliseren op het 
ER-gebied waar peroxisomen nauw mee verbonden zijn (gedefinieerde locatie) en dat 
het peroxisomale fenotype van pex24 en pex32 cellen kan worden opgeheven door het 
introduceren van een kunstmatige ER-peroxisoom tether (functionele activiteit). Verdere 
structuur-functie analyses en eiwit-eiwit interactie studies zijn nodig om de vraag te 
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beantwoorden of Pex24 en Pex32 echte tethers zijn op ER-peroxisome contact sites in H. 
polymorpha.

Op basis van de gegevens uit hoofdstuk II en III concluderen we dat Pex11 en Pex34 
nodig zijn voor de vorming van Pex32-afhankelijke EPCONs. Mogelijk is er een fysieke 
interactie tussen deze peroxisomale membraaneiwitten en Pex24 en Pex32 op het ER. 
Lokalisatiestudies van het DysF domein van Pex32, gefuseerd met GFP, toonden aan dat 
dit domein de capaciteit heeft om te associëren met peroxisomen.

De afwezigheid van Pex11 kon niet worden gecompenseerd door Pex32 overproductie en 
vice versa, wat erop wijst dat beide eiwitten een unieke functie hebben in de vorming en 
functie van EPCONS.

Hieronder presenteer ik een hypothetisch model dat de mogelijke functies van de 
verschillende EPCON-componenten die in dit proefschrift worden genoemd, beschrijft 
(Fig. 1).

ER

Peroxisome

Pe
x3

4
Pe

x1
1

Pex11
Pex11

Pex11 Pex11 ?
Pex24 Pex32

Figuur 1. Hypothetisch model van de rol van Pex24 en Pex32 op ER-peroxisoom MCSs (EPCONS). Pex32 en 
Pex24 definiëren een ER-regio waar andere EPCON-eiwitten, waaronder de PMPs Pex11 en Pex34 en andere eiwitten 
(gemarkeerd met een vraagteken), zich ophopen en een MCS vormen. Pex11 en Pex34 kunnen (indirect) interactie aangaan 
met de DysF-domeinen van Pex24 en Pex32. Pex11 en Pex34 kunnen eerst sorteren naar het ER en worden vervolgens 
getransporteerd naar de peroxisomale membraan op de EPCONs.

Pex11 en Pex34 zijn cruciale PMPs die de groei en deling van peroxisomen reguleren. 
Pex32 en Pex24 definiëren een ER-gebied waar andere EPCON-componenten zich 
ophopen om de vorming van EPCONs te initiëren. Tot nu toe is het niet duidelijk hoe 
Pex11 en Pex34 naar de peroxisomale membraan worden getransporteerd: via een directe 
route of indirect via het ER. In H. polymorpha pex3 cellen, die geen peroxisomen hebben, 
lokaliseert Pex11 tijdelijk op het ER en wordt het vervolgens afgebroken (Knoops et al., 
2014). Dit suggereert dat Pex11 via het ER naar peroxisomen kan worden getransporteerd. 
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Mogelijk zijn EPCONS belangrijk voor dit eiwit transport proces in wild-type cellen. 
Echter, omdat in pex3 cellen peroxisomen afwezig zijn, kunnen er geen EPCONs worden 
gevormd, wat kan leiden tot afbraak van Pex11 op het ER. In lijn met deze hypothese, is 
onze waarneming dat in pex32-cellen de Pex11-niveaus zeer laag zijn. Bovendien konden 
ook bij PEX11 overexpressie geen normale Pex11-niveaus worden verkregen. Volgens 
een van de huidige modellen, worden PMPs eerst naar de ER getransporteerd, waarna ze 
met behulp van transport-vesicles het peroxisomale membraan bereiken. De voorgestelde 
route, waarin geen vesicles zijn betrokken, maar eiwit transport plaatsvindt van de ER 
naar peroxisomen op EPCONS, zou efficiënter en minder energieverslindend kunnen zijn. 
Verdere studies zijn nodig om deze hypothese te testen.
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