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Samenvatting

Bij de vorming, functioneren en instandhouding van levende cellen zijn verschillende
biomoleculen betrokken. Belangrijke biomoleculen zijn DNA (desoxyribonucleïnezuur)
en eiwitten. De genetische informatie ligt opgeslagen in het DNA in de vorm van genen.
Deze genen coderen voor specifieke eiwitten, die essentiële functies in de cel vervullen.
Door het aaneenkoppelen van losse aminozuren tot een lange keten worden eiwitten
(polypeptiden) gevormd. Er zijn verschillende niveau’s van ruimtelijke organisatie in
eiwitten. Zo kan de keten van aminozuren (de primaire eiwitstructuur) opvouwen tot een
eenvoudige secundaire structuur, welke verder georganiseerd wordt tot een complexe 3-
dimensionale structuur (de tertiaire structuur). Ook kan een eiwit specifieke moleculen
binden, de zogenaamde co-factoren, welke belangrijk zijn voor de functie. Tenslotte
kunnen verschillende eiwitmoleculen samen geassembleerd worden tot een grotere,
quaternaire structuur, die ook wel oligomeer wordt genoemd. Oligomeren kunnen
gevormd worden uit identieke (homo-oligomeer) of verschillende eiwitmoleculen (hetero-
oligomeer).
Een groot aantal eiwitten dat in de celvloeistof (cytosol) wordt gemaakt, zal uiteindelijk
zijn functie vervullen in een celorganel. Hiervoor bestaan in de eukaryote cel
verschillende eiwitsorteringsroutes. De adresseringsinformatie voor de verschillende
organellen bevindt zich meestal in de primaire eiwitstructuur. Deze informatie,
bijvoorbeeld een korte aminozuurvolgorde, wordt herkend door een specifieke receptor,
welke ervoor zorgt dat het eiwit in het juiste organel terecht komt. Transport van eiwitten
naar de peroxisoom, één van de organellen in de cel, wordt verzorgd door twee typen
receptoreiwitten, Pex5p en Pex7p. Deze twee receptoren herkennen elk één van de twee
tot dusver bekende Peroxisomale Transport Signalen, genaamd PTS1 en PTS2. Het PTS1
herkennings-signaal bestaat uit drie aminozuren die gelegen zijn in het gedeelte van het
eiwit dat als laatste wordt gemaakt (de C-terminus). Dit in tegenstelling tot het PTS2
herkenningssignaal, welke gevormd wordt door een groter aantal aminozuren en gelegen
is in het deel van het eiwit dat als eerste wordt gesynthetiseerd (N-terminus).
Het peroxisomale eiwit alcohol oxidase (AO) van de gist Hansenula polymorpha is een
homo-oligomeer eiwit dat gevormd wordt door acht identieke polypeptiden. Elke
polypeptide heeft een flavine adenine nucleotide molecuul (FAD) gebonden als co-factor.
AO speelt een essentiële rol tijdens groei van de gist op methanol, omdat dit enzym
methanol omzet in formaldehyde en waterstofperoxide. Om het peroxisoom te bereiken
volgt nieuw gesynthetiseerd AO eiwit een speciale route. Zo is sortering van AO naar
peroxisomen afhankelijk van het PTS1 receptoreiwit Pex5p. Zeer opmerkelijk is dat het
PTS1 herkenningssignaal daarvoor niet nodig is. In plaats daarvan gebruikt AO een
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andere, momenteel nog onbekende, PTS die waarschijnlijk ontstaat na FAD binding aan
het monomere AO molecuul (één subeenheid van het oligomeer). In het peroxisoom
assembleren de AO monomeren tot oligomeren en vormen zo het enzymatisch actieve
eiwit.
Het onderzoek beschreven in dit proefschrift had tot doel de moleculaire mechanismen
van biosynthese, sortering en assemblage van AO eiwit beter te begrijpen. Hoofdstuk 1
geeft een overzicht van de huidige kennis over de biosynthetische route van AO eiwitten
in verschillende gistsoorten die in staat zijn te groeien op methanol als enige koolstof en
energiebron.
Hoofdstuk 2 beschrijft de identificatie en betrokkenheid van het Hansenula polymorpha
pyruvaat carboxylase (HpPyc1p) eiwit bij de sortering en assemblage van AO. De rol van
HpPyc1p in dit proces was zeer onverwacht aangezien het eiwit tot dusver beschreven is
als een enzym dat oxaloacetaat maakt als suppletie voor de citroenzuurcyclus. Deze
enzymatische functie staat ver af van de rol die het eiwit blijkt te vervullen in AO
activatie, de tweede functie van HpPyc1p. Pyruvaat carboxylase eiwitten (Pyc eiwitten)
zijn niet uniek voor gisten. Globaal gezien zijn Pyc eiwitten opgebouwd uit drie
functionele domeinen welke essentieel zijn voor de enzymatische functie. Het N-
terminale eiwitgedeelte bevat het biotine carboxylatie domein (BC), welke de ATP-
afhankelijke carboxylatie van biotine katalyseert. Het centrale deel bevat een
transcarboxylatie domein (TC) dat de carboxyl groep van biotine overdraagt naar
pyruvaat. De C-terminaal gelegen biotine carrier domein (BCC) bindt biotine.
Onze resultaten suggereren dat de tweede functie van Pyc eiwitten in AO activatie uniek
is voor gistsoorten welke kunnen groeien op methanol (H. polymorpha en Pichia
pastoris). Wanneer in deze gisten het Pyc1p ontbreekt (d.w.z. door deletie van het
corresponderende PYC1 gen) accumuleren inactieve AO monomeren, die geen FAD
gebonden hebben in het cytosol. De andere eiwitten in deze cellen worden niet afwijkend
geassembleerd (Hoofdstuk 2).
De rol van HpPyc1p in de AO biosynthese route is gedetailleerd onderzocht en
beschreven in Hoofdstuk 2. Hierin tonen we aan dat HpPyc1p een fysieke interactie
aangaat met het AO eiwit. Het vervult echter geen klassieke chaperone functie.
Chaperones binden aan nieuw gevormde eiwitten en laten deze weer los onder invloed
van ATP hydrolyse. Hoewel HpPyc1p een eiwitdomein bevat dat ATP kan binden, (door
gebruik te maken van mutante en verkleinde HpPyc1p eiwitten) bleek dat dit domein niet
belangrijk is voor AO activatie (Hoofdstuk 3). In een gedetailleerde analyse van 18
HpPYC1 mutanten, verkregen door transposon-mutagenese van het HpPYC1 gen, is
aangetoond dat een reeks van 80 aminozuren, die de BC en TC domeinen verbindt,
essentieel is voor de functie van HpPyc1p in AO-activatie. Een HpPyc1p eiwit dat
gemuteerd is in dit deel van het eiwit is enzymatisch actief en kan AO binden, maar is niet
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in staat het AO eiwit te activeren. Deze resultaten geven aan dat het centrale TC domein
aangevuld met de verbindingsregio tussen de BC en TC domeinen, het gedeelte van het
eiwit vormt welke een functie heeft in AO activatie. Waarschijnlijk bindt dit deel van het
eiwit aan AO waardoor een eiwit conformatie wordt gevormd of gestabiliseerd dat
gemakkelijk FAD kan binden.
Bij heterologe expressie van het H. polymorpha AO coderende gen (AOX) in de gist
Saccharomyces cerevisiae wordt het AO eiwit normaal gesynthetiseerd. In S. cerevisiae
wordt het gevormde AO eiwit echter niet efficiënt gesorteerd naar peroxisomen en dus
ook niet geassembleerd tot functionele, FAD-bevattende oligomeren (Hoofdstuk 4). Om
de sortering en assemblage van AO te optimaliseren werden naast AOX, de genen
coderend voor HpPyc1p (HpPYC1) en het PTS1 receptoreiwit HpPex5p (HpPEX5) tot
expressie gebracht in S. cerevisiae. Deze studies toonden aan dat de introductie van het
HpPyc1p eiwit in S. cerevisiae, als vervanging voor de S. cerevisiae PYC genen,
voldoende was om AO te activeren. De sortering van het eiwit naar peroxisomen was
echter niet verbeterd. Uit verdere analyses bleek dat HpPex5p alleen in staat was AO naar
peroxisomen te transporteren als HpPyc1p ook aanwezig was in S. cerevisiae. Dit geeft
aan dat HpPex5p alleen het nog onbekende PTS van AO kan herkennen, wat alleen
gemaakt wordt in aanwezigheid van HpPyc1p. Dit in tegenstelling tot S. cerevisiae Pex5p
(ScPex5p) dat alleen AO sortering kan bewerkstelligen via de klassieke C-terminale PTS1
van AO, onafhankelijk is van de aanwezigheid van HpPyc1p.
Voor het correct functioneren van levende cellen zijn verschillende regulatie
mechanismen nodig die de synthese van eiwitten controleren. De zogenaamde
huishoudeiwitten zijn continu aanwezig in de cel, terwijl andere eiwitten alleen gemaakt
worden als ze nodig zijn. Synthese van AO is strikt gereguleerd en afhankelijk van de
omgevingscondities. AO is afwezig in cellen die groeien in media welke glucose bevatten,
maar wordt in grote hoeveelheden aangemaakt tijdens groei van cellen op methanol.
Tijdens groei van H. polymorpha cellen in glucose-bevattend medium is de AOX
promoter (een regio in het DNA welke AOX expressie reguleert) georganiseerd in
nucleosomen. Na activatie veranderen deze nucleosomen met behulp van een chromatine
hermodelerings complex, waardoor expressie van het AOX gen mogelijk gemaakt wordt.
Tijdens het onderzoek zijn twee H. polymorpha genen gekloneerd, welke homoloog zijn
aan S. cerevisiae SWI1 en SNF2 en die coderen voor subeenheden van het grote
chromatine hermodelerings complex SWI/SNF. H. polymorpha stammen waarin HpSWI1
ofwel HpSNF2 waren gedeleteerd vertonen een vergelijkbaar fenotype wat suggereert dat
deze twee eiwitten, net als in S. cerevisiae, deel uitmaken van één functioneel complex. In
beide deletie stammen is de synthese van AO sterk gereduceerd en, als gevolg hiervan, de
groei op methanol verslechtert. Naast verlaagde AO eiwitniveau’s werden ook sterk
verlaagde hoeveelheden dihydroxy-aceton synthase, een ander peroxisomaal enzym
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betrokken bij het methanol metabolisme, en Pex5p waargenomen. Deze bevindingen
suggereren dat de regulatie van de expressie van deze genen een gezamenlijke component
bevat.




