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Samenvatting 

De cel is de fundamentele bouwsteen van alle levende organismen, welke kunnen 

worden in gedeeld in drie groepen: Archaea, prokaryoten en eukaryoten. De 

eukaryote cel bevat een celkern (welke de genetische informatie bevat) en 

organellen omgeven door een membraan. Celorganellen zijn afwezig in Archaea 

en prokaryoten. In organellen kunnen bepaalde processen efficiënter plaats 

vinden en beter worden gereguleerd. Het endoplasmatisch reticulum (ER) is 

bijvoorbeeld betrokken bij de biosynthese van lipiden, de vacuole speelt een 

belangrijke rol in de afbraak en recycling van celcomponenten en de 

mitochondriën zijn verantwoordelijk voor de energie productie in de cel 1–3. 

Begin jaren vijftig van de vorige eeuw is er door Rhodin tijdens een 

ultrastructurele analyse van muizenniercellen een nieuwe groep organellen 

ontdekt namelijk de peroxisomen 4. Peroxisomen hebben een enkele membraan 

en bevatten veel eiwitten waaronder waterstof peroxide producerende oxidases 

en catalase5. Deze organellen zijn aanwezig in bijna alle eukaryote cellen en 

betrokken bij een breed scala aan metabole en niet-metabole processens. De β-

oxidatie van vetzuren en de detoxificatie van waterstofperoxide zijn de meest 

voorkomende functies van deze organellen 6. In de mens kan het niet goed 

functioneren van peroxisomen leiden tot problemen in de hersenontwikkeling, 

wat al op jonge leeftijd de dood tot gevolg kan hebben 7. 

Voor onderzoek naar peroxisomen wordt veel gebruik gemaakt van gisten 

als model organismen. Anders dan in de mens is een defect in peroxisoom 

vorming of functie in gisten niet lethaal, waardoor gisten uitermate geschikt zijn 

voor moleculaire onderzoek aan peroxisomen. De moleculaire mechanismen 

betrokken bij de vorming van peroxisomen (ook wel peroxisoom biogenese 

genoemd) komt grotendeels overeen tussen de gist en de mens 8. Hierdoor 

kunnen we d.m.v. onderzoek met gisten ook een beter beeld krijgen van de 

werking van peroxisoom biogenese en peroxisoom gerelateerde ziekten in de 

mens. 

In gisten is het aantal peroxisomen per cel en hun grootte afhankelijk van 

de groeicondities 6,9. Wanneer gistcellen worden gekweekt in een vloeistof dat 

glucose bevat, zijn peroxisomen niet nodig voor de groei en bevatten de cellen 

maar één klein peroxisoom. Wanneer deze cellen naar een vloeistof worden 

overgebracht met methanol of oleaat, stoffen die worden afgebroken door 

peroxisomale enzymen, wordt peroxisoom deling en groei sterk gestimuleerd wat 

leidt tot meer en grotere peroxisomen per cel 8. 
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Er bestaan twee modellen voor de manier waarop het aantal peroxisomen 

per cel kan toenemen: groei en deling van bestaande peroxisomen of de novo 

peroxisoom vorming, waarbij de organellen ontstaan vanuit het ER 10,11. Voor 

beide modellen geldt dat er membraanlipide toevoer nodig is voor de groei van de 

organellen, zodat het oppervlakte van het membraan toeneemt en er ruimte 

ontstaat voor de opnamen van peroxisomale enzymen Peroxisomen in gist 

bevatten geen enzymen die lipiden kunnen synthetiseren en daarom zijn alle 

membraan lipiden in de peroxisomale membraan afkomstig van andere 

organellen in de cel 12,13. Transport van de lipiden kan gebeuren via kleine 

blaasjes (vesiculair transport 14,15 ) of via alternatieve processen (niet-vesiculair 

transport 16-18). Vesiculair transport vindt waarschijnlijk plaats d.m.v. fusie 

tussen peroxisomen en vesicles gevormd van het ER membraan. Niet-vesiculair 

transport vindt plaats op plekken waar peroxisomen en andere organellen tegen 

elkaar aan liggen, de zogenaamde “ membrane contact sites” (MCSs). In hogere 

eukaryoten zijn contacten tussen peroxisomen en andere organellen recent 

aangetoond als plaats waar overdracht van membraanlipiden plaats vindt 19-21.  

Waarschijnlijk zijn deze MCSs ook betrokken bij de biosynthese van fosfolipiden 

en vetzuren 22-25. 

Dit proefschrift beschrijft onderzoek dat als doel heeft een beter inzicht te 

krijgen in de regulatie en vorming van peroxisomale MCSs en hun rol in de groei 

van de peroxisomale membraan. Voor dit onderzoek is de gist Hansenula 

polymorpha gebruikt als model organisme. 

Hoofdstuk 1 beschrijft onze huidige kennis over de mechanismen van 

peroxisoom vorming. Bovendien wordt een overzicht gegeven van alle bekende 

peroxisomale MCSs, de eiwit complexen die in deze MCSs voorkomen en de 

mogelijke rol die deze contacten mogelijk spelen in de groei van deze organellen. 

In Hoofdstuk 2 wordt onderzoek beschreven naar de rol van eiwitten van 

de Pex11, Pex23 en Pex24 families in de vorming en groei van peroxisomen in H. 

polymorpha. Pex11 is een eiwit dat zich bevindt in de peroxisomale membraan. 

Pex23 en Pex24 bevinden zich in het ER. In cellen die Pex11, Pex23 of Pex24 

missen (in pex11, pex23 en pex24 cellen) zijn minder en grotere peroxisomen 

aanwezig. Ook groeien deze cellen langzamer op methanol wat karakteristiek is 

voor defecten in de functie van peroxisomen in H. polymorpha. 

Saccharomyces cerevisiae Pex11, Pex29 en Pex30 (die tot de Pex11, Pex24 

en Pex23 families behoren) zijn niet essentieel voor groei op oleaat medium. Wel 

zijn ze, net als in H. polymorpha, belangrijk voor de regulatie van peroxisoom 

grootte en aantallen 26-29. Recent is beschreven dat deze eiwitten betrokken zijn 

bij de vorming van peroxisomale MCSs. Pex29 en Pex30 zijn bijvoorbeeld 

belangrijk voor de ER-peroxisome contact site (EPCONS). Waarschijnlijk is de 

EPCONS belangrijk voor de novo peroxisoom vorming 28-30. Het peroxisomale 
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eiwit Pex11 speelt een rol in peroxisoom-mitochondrion contacten en bindt aan 

het mitochondriële eiwit Mdm34, een component van het ERMES complex (ER 

Mitochondrial Encouter Structure 31,32). Dit contact is belangrijk voor efficiënt 

transport van metabolieten tussen beide organellen 33. 

Wij hebben onderzocht of de relatief zwakke fenotypes van H. polymorpha 

pex11, pex23 en pex24 cellen verklaard kan worden door overlap in functie van 

Pex11, Pex23 en Pex24 met andere eiwitten (zogenaamde functionele 

redundantie). Door middel van transposon mutagenese van een pex11 stam is het 

gen VPS13 (Vacuolar Protein Sorting) gevonden als belangrijk gen voor 

peroxisoom groei in pex11 cellen. In tegenstelling tot pex11 en vps13 cellen, 

kunnen cellen van de pex11 vps13 dubbel mutant niet groeien op methanol en 

bevatten ze hele kleine peroxisomen. Wanneer VPS13 wordt uitgeschakeld in 

pex23 of pex24  cellen leidt dit tot een zelfde fenotype. Het zelfde hebben we 

gezien in S. cerevisiae pex11 vps13 cellen. Op grond van deze uitkomsten 

concluderen we dat de redundantie van deze eiwitten geconserveerd is in beide 

gist soorten. 

Het peroxisoom deficiënte fenotype van H. polymorpha pex11 vps13, pex23 

vps13 en pex24 vps13 cellen kan grotendeels worden gecomplementeerd met een 

artificieel ER-PERoxisoom anker eiwit (ER-PER). Dit zou kunnen betekenen dat 

Pex11, Pex23 en Pex24 een rol spelen in de formatie van EPCONS. Pex11 is 

betrokken bij de regulatie en formatie van eiwitcomplexen in de peroxisomale 

membraan, wat indirect de EPCONS functie/vorming zou kunnen beïnvloeden 34. 

Daarnaast is Pex11 geïdentificeerd met massa spectrometrie in eiwit complexen 

die Pex29 bevatten 28. In vps13 cellen zijn normale peroxisomen aanwezig. De 

observatie dat Vps13 heel belangrijk is voor peroxisoomvorming in EPCONS 

deletie stammen, zou kunnen betekenen dat Vps13 een rol speelt in de regulatie 

van een tweede peroxisomale MCS, naast de bekende rol in regulatie van 

vacuole-mitochondrion contacten (vCLAMP), kern-vacuole juncties (NVJ) en 

endosoom-mitochondrion MCSs 35,36. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er 

een kleine hoeveelheid Vps13 aanwezig is op peroxisomen in S. cerevisiae 37. Het 

is daarom goed mogelijk dat Vps13 ook functioneert als een regulator van een 

MCS tussen peroxisomen en een ander organel, b.v. de vacuole of endosoom.  

In Hoofdstuk 3 hebben we peroxisomale membraan contacten nader 

bestudeerd met behulp van microscopische technieken. Dit onderzoek toonde aan 

dat in cellen die gekweekt zijn op glucose bevattende media de peroxisomen 

voornamelijk geassocieerd zijn met het ER, terwijl er ook grote contacten 

ontstaan met vacuoles wanneer de cellen worden gekweekt media met methanol. 

Als MCSs met het ER en vacuoles belangrijk zijn voor de groei van de 

peroxisomale membraan (en lipide transport), zou het kunnen dat de ER eiwitten 

Pex23 en Pex24 belangrijk zijn voor de ER contacten (EPCONS) en Vps13 een rol 

speelt in het reguleren van de contacten met vacuoles (VAPCONS). Dit zou 
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verklaren waarom de afwezigheid van zowel Pex23 of Pex24 samen met Vps13 

leidt tot defecten in de groei van peroxisomen, zoals aangetoond in Hoofdstuk 2.  

Eén van de membraan contacten die wordt gereguleerd door Vps13 is 

vCLAMP, een MCS tussen mitochondriën en vacuoles. Ypt7 en Vps39 zijn 

eiwitten die belangrijk zijn voor de vorming van vCLAMP. Om te onderzoeken of 

de functie van Vps13 in peroxisoom groei is iets te maken heeft met de functie 

van vCLAMP hebben we onderzocht wat het fenotype is van dubbel mutanten 

van pex11, pex23 en pex24 met ypt7 of vps39. Terwijl de ypt7 en vps39 enkel 

mutanten normale peroxisomen hebben, is er in alle dubbel mutanten een sterke 

reductie in de grootte van peroxisomen en een defect in groei op methanol. Deze 

defecten kunnen deels teniet worden gedaan door de introductie van het ER-PER 

anker. Gebaseerd op deze observaties stellen we voor dat dat EPCONS en 

VAPCONS een functie kunnen hebben in membraan groei, waarbij Ypt7 en 

Vps39 een rol spelen in de vorming of functie van de VAPCONS.  

In Hoofdstuk 4 wordt onderzoek aan de H. polymorpha pex11 pex25 

dubbel deletie mutant beschreven. Deze stam werd geïdentificeerd in de 

transposon mutagenese screen van pex11 cellen (Hoodstuk 2 dit proefschrift) en 

is net als de pex11 vps13 stam niet in staat te groeien op methanol. Omdat bij 

peroxisomale membraan groei in pex11 cellen de vacuolaire eiwitten Vps13 

(Hoofdstuk 2), Ypt7 en Vps39 (Hoodstuk 3) essentieel zijn wilden we weten of 

Pex25 ook een rol speelt in peroxisomale membraan contacten. We laten zien dat 

een deletie van H. polymorpha PEX25 geen duidelijk effect heeft op peroxisoom 

grootte, maar wel leidt tot langzamer groei op methanol. Met fluorescentie 

microscopie hebben we laten zien dat de vacuole morfologie is veranderd in pex25 

cellen. Lokalisatie studies wezen uit dat Pex25 zich op het peroxisomale 

membraan bevind en soms ook is geconcentreerd op MCSs tussen peroxisomen en 

vacuoles.  

Verdere analyse van H. polymorpha pex11 pex25 cellen liet zien dat zich in 

deze cellen clusters van kleine peroxisomen bevinden waarop zich alle 

peroxisomale membraan eiwitten bevinden. Ook bevatten deze structuren een 

kleine hoeveelheid van matrix eiwit, maar het overgrote deel bevindt zich in het 

cytosol net als in pex11 vps13 (Hoofdstuk 2 ), pex11 ypt7 en pex11 vps39 

(Hoofdstuk 3) stammen. Ook in pex11 pex25 cellen kan het fenotype voor een deel 

worden gecomplementeerd met het ER-PER anker. Op basis van deze observaties 

concluderen wij dat ook in pex11 pex25 cellen EPCONS (door afwezigheid van 

Pex11) en VAPCONS (door deletie van PEX25) zijn verstoord.  

In Hoofdstuk 5 laten we zien dat peroxisomen nog steeds kunnen groeien 

wanneer meerdere EPCONS of VAPCONS componenten zijn uitgeschakeld. De 

afwezigheid van twee mogelijke EPCONS eiwitten (in de dubbel mutanten pex23 

pex11, pex23 pex24 en pex23 pex29) of twee VACPONS eiwitten (pex25 vps13) 
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resulteerde niet in een peroxisomaal defect. Wanneer PEX23 en PEX25 tegelijk 

worden uitgeschakeld resulteerde dit wel in een peroxisoom deficiënt fenotype. 

Dit was het verwachte fenotype omdat Pex23 belangrijk is voor EPCONS 

(Hoofdstuk 2 en 3) en Pex25 voor VAPCONS (Hoofdstuk 4). Ook pex23 pex34 

cellen zijn peroxisoom deficiënt wat zou betekenen dat ook het peroxisomaal 

membraan eiwit Pex34 een rol speelt in peroxisoom biogenese en met name 

belangrijk is wanneer EPCONS defect zijn. 

Onze resultaten zijn vergelijkbaar met de twee MCSs die beide belangrijk 

zijn voor mitochondriële lipide transport namelijk ERMES en vCLAMP 38,39. 

Mutanten die componenten van één MCS missen hebben een zwak fenotype. 

Dubbel mutanten waarin beide MCSs defect zijn zijn echter lethaal 38,39. 

Mutanten die ERMES componenten missen hebben een afwijkende 

mitochondriële morfologie 40 en een relatief zwak groei fenotype 41. In pex11, 

pex23 en pex24 cellen is het aantal en de grootte van peroxisomen afwijkend. Ook 

groeien deze mutanten slechter op methanol (Hoofdstuk 2, 4, en 5 in dit 

proefschrift 26,42,43). Voor de groei van peroxisomen in deze mutanten is Vps13 

(Hoofdstuk 2 ), Ypt7 en Vps39 (Hoofdstuk 3), Pex25 (Hoofdstuk 4-5) of Pex34 

(Hoofdstuk 5) essentieel. 

Gebaseerd op deze resultaten is onze hypothese dat meerdere deleties van 

genen die coderen voor eiwitten in één en dezelfde MCS de peroxisoom groei niet 

blokkeren, terwijl de afwezigheid van componenten van verschillende MCSs leidt 

tot peroxisomale defecten. 
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