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Samenvatting

In tegenstelling tot prokaryote cellen (bv. bacteriën) bevatten eukaryote
cellen (bv. menselijke, planten en gist cellen), zogenaamde organellen. Organellen
zijn compartimenten in een cel, die omgeven zijn door een membraan, waarin
specifieke metabole processen plaats vinden. Deze organellen zijn essentieel voor het
juist functioneren van de eukaryotische cel. Energie wordt bijvoorbeeld door het
mitochondrium gegenereerd, de kern is de opslagkamer voor de genetische
informatie, terwijl de vacuole/het lysosoom het recyclingvat van afvalproducten is.
Een vrij recent ontdekte groep organellen zijn de microbodies (hiertoe behoren
peroxisomen, glyoxysomen en glycosomen). Microbodies zijn veelzijdige organellen
en kunnen een brede reeks van functies uitvoeren. Deze omvatten onder andere
koolstofmetabolisme in gist, fotorespiratie in planten en cholesterolmetabolisme in de
mens.

Eiwitten die bestemd zijn de cel te verlaten (secretie), moeten door het
endoplasmatisch reticulum (ER) en het Golgi-systeem (een complex netwerk van
buis- en blaasvormige structuren) heen reizen. In deze compartimenten worden af te
scheiden eiwitten gemodificeerd (bv. proteolytische bewerking, glycosylering en
vorming van zwavelbruggen) en op de juiste wijze gevouwen. Het vouwingsproces
wordt zorgvuldig door het ER-kwaliteitscontrolesysteem doorgelicht, wat voorkomt
dat slecht gevouwen en/of niet-functionele eiwitten de cel verlaten.

De componenten van de secretieroute zijn essentieel voor eukaryotische
cellen doordat zij de cel van een machinerie voorzien om andere celorganellen te
construeren. Via deze essentiële route worden lipiden, eiwitten en complexe
koolhydraten die bestemd zijn voor het Golgi-systeem, de vacuole, de
plasmamembraan, de celwand of de buitenkant van de cel, aan hun respectieve locatie
toebedeeld. Indien eukaryotische cellen als een cellulaire eiwitfabriek worden
toegepast, is de secretieroute niet alleen essentieel voor celonderhoud, maar dient zij
ook als een belangrijke route voor de productie van eiwitten voor biotechnologische
en farmaceutische toepassingen. Dergelijke eiwitten moeten voor hun juiste
activatie/functie vaak verschillende modificaties ondergaan.

Om heterologe eiwitten te produceren, is een grote verscheidenheid van
gastheerorganismen toegepast, zich uitstrekkend van bacteriën tot hogere eukaryoten.
De afgelopen paar jaar is echter voor heterologe genexpressie de methylotrofe gisten,
die in staat zijn tot groei op methanol als enige koolstofbron, geprefereerde
gastheerorganismen geworden. Zij combineren zowel snelle groei tegen lage kosten
als het gemak van genetische manipulatie. Op methylotrofe gist gebaseerde
productiesystemen verlaten zich vaak op de sterke, reguleerbare promotoren die aan
genen van het methanolmetabolisme worden ontleend.

Het in dit Proefschrift bestudeerde organisme is de methylotrofe gist
Hansenula polymorpha. Wanneer toegepast als een cellulaire eiwitfabriek, heeft H.
polymorpha een aantal specifieke voordelen. H. polymorpha is vergeleken met andere
methylotrofen thermotoleranter, wat betere koelingprocedures mogelijk maakt en de
kans op contaminatie vermindert. Bovendien scheidt H. polymorpha geen grote
hoeveelheden endogene eiwitten uit, wat resulteert in een relatief zuivere fractie van
het gewenste eiwitproduct. Hoewel er succesrijke toepassingen van H. polymorpha
als een cellulaire eiwitfabriek bestaan, is nog steeds weinig bekend van de factoren
die de secretie-efficiëntie beïnvloeden.
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Het in dit Proefschrift gepresenteerde werk beschrijft factoren die de secretie
van flavo-enzymen beïnvloeden. Flavo-enzymen, ook oxidoreductasen genoemd, zijn
in de natuur wijdverspreid en spelen bij veel biologische processen een sleutelrol.
Deze enzymen bevatten voor juiste activiteit flavine adenine dinucleotide (FAD) als
de cofactor. De in deze studie toegepaste modeleiwitten behoren tot de
oxidoreductasefamilie, namelijk H. polymorpha alcoholoxidase (AO) en Aspergillus
niger glucoseoxidase (GOX).

In hoofdstuk één wordt de potentiële cellulaire eiwitfabriek H. polymorpha
geïntroduceerd samen met een overzicht van de “Hansenula-toolbox” voor productie
en manipulatie van heterologe eiwitten. Ten tweede wordt een overzicht van de
belangrijkste aspecten gepresenteerd die betrekking hebben op de secretieroute in
gist.

Eén van de in deze studie toegepaste modeleiwitten is A. niger GOX. GOX
is een dimeer flavo-eiwit van ongeveer 150 kDa dat op elke subeenheid FAD als de
cofactor bevat. In hoofdstuk twee en drie werden H. polymorpha stammen
geconstrueerd en geanalyseerd die in staat waren GOX uit te scheiden.

In hoofdstuk twee wordt de klonering van het H. polymorpha Bindingseiwit
(BiP) beschreven. BiP is een essentieel constituent van het ER en speelt belangrijke
rollen bij zowel de opname van eiwitten in het ER alsook de vouwing van deze
eiwitten wanneer zij de secretieroute binnengaan. Verschillende studies lieten zien
dat voor efficiënte secretie van heterologe eiwitten de beschikbaarheid van BiP soms
een “bottleneck” is. Daarom werd het effect van verhoogde BiP eiwitniveaus op de
secretie-efficiëntie van heteroloog geproduceerde GOX door H. polymorpha
bestudeerd. De in dit hoofdstuk gepresenteerde resultaten lieten duidelijk zien dat
sterke overproductie van BiP de secretie van GOX negatief beïnvloedde.

In hoofdstuk drie werden in detail drie verschillende aspecten van GOX-
secretie door H. polymorpha geanalyseerd. Ten eerste werd het effect van het
kopieaantal op het uiteindelijke secretieniveau bestudeerd. Middels het simpelweg
verhogen van het aantal kopieën van de in het genoom van H. polymorpha
geïntegreerde GOX-secretiecassette werd een verhoging in de geproduceerde totale
hoeveelheid GOX-eiwit waargenomen. De hoeveelheid GOX-eiwit en -activiteit die
in de kweekvloeistof kon worden gedetecteerd, bereikte echter een maximum niveau
wanneer in het genoom drie kopieën van de expressiecassette aanwezig waren. Bij
vermeerderde kopieën werd geen verdere verhoging in secretie waargenomen.

Ten tweede werd met gebruikmaking van twee verschillende ER-
targetingsignalen een vergelijking van GOX-secretieniveaus uitgevoerd. De
resultaten lieten zien dat ten opzichte van de toepassing van de leadersequentie van
de Saccharomyces cerevisiae mating factor alpha (MFα) met gebruikmaking van de
leadersequentie van het S. cerevisiae invertase (ISS) hogere GOX secretieniveaus
konden worden verkregen.

Ten slotte werd de rol van Pex1p en Pex6p in GOX-secretie bestudeerd. In
de gist Yarrowia lipolytica leken processen voor peroxisoombiogenese en secretie in
enige mate met elkaar in verband te staan. Deze conclusie werd gebaseerd op de
waarneming dat mutanten die gestoord waren in Pex1p of Pex6p, niet alleen
peroxisoomdeficiënt waren, maar ook ernstige defecten in eiwitsecretie vertoonden.
Deze ineenstrengeling van beide processen wordt niet waargenomen in H.
polymorpha, zoals duidelijk werd uit een vergelijking van secretie van GOX in een
wildtype-stam en twee peroxisoomdeficiënte mutanten, namelijk pex1 en pex6. Deze
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resultaten suggereren dat de processen van peroxisoombiogenese en eiwitsecretie
voor verschillende gistsoorten kunnen verschillen.

Het tweede gedurende deze studie toegepaste eiwit was H. polymorpha AO.
AO is een octameer eiwit van ongeveer 600 kDa. Elke subeenheid bevat een niet-
covalent gebonden FAD als de cofactor. AO wordt normaliter via een peroxisomaal
targetingsignaal (PTS1) dat op de uiterste C-terminus van het eiwit is gelokaliseerd,
naar de peroxisomale matrix gesorteerd. Eén van de doelen van dit onderzoek was
AO naar de secretieroute te dirigeren zodat secretie van AO in de kweekvloeistof
plaats zou vinden. De resultaten van deze studies worden in hoofdstuk vier en vijf
beschreven.

Hoofdstuk vier beschrijft de resultaten die werden verkregen wanneer AO
aan de prepro-leadersequentie van het MFα werd gefuseerd. Het recombinante AO
fusie-eiwit werd zeer efficiënt naar de secretieroute gesorteerd, waar het wordt
geglycosyleerd (koppeling van suikergroepen aan het eiwit). Onder deze
omstandigheden kon in de kweekvloeistof geen AO eiwit worden gedetecteerd. Het
in het ER gelokaliseerde AO was monomeer en miste FAD volledig en was
waarschijnlijk onderhevig aan geleidelijke afbraak via de met het ER geassocieerde
afbraakmachinerie. Uit schattingen van het molecuulgewicht speculeerden wij dat het
recombinante AO vanwege sterische hindering van de FAD-bindingsplaats die aan de
aminoterminus van AO is gelokaliseerd, door de pro-sequentie van het MFα niet in
staat was FAD te binden.

In hoofdstuk vijf werd deze hypothese meer gedetailleerd getest. Voor dit
doeleinde bestudeerden wij het lot van AO dat naar de secretieroute werd gedirigeerd
middels het toepassen van een ER targetingsignaal dat slechts uit een pre-sequentie
bestaat, namelijk het S. cerevisiae ISS. Na het binnengaan in de secretiemachinerie
wordt dit signaal volledig verwijderd en hoort de sterische hindering te worden
geminimaliseerd. De resultaten lieten zien dat ook in dit geval het recombinante AO
fusie-eiwit efficiënt naar het ER werd gesorteerd en werd geglycosyleerd. In dit geval
werd echter in de kweekvloeistof een aanzienlijke hoeveelheid AO-eiwit
gedetecteerd. Het extracellulaire AO had een normaal molecuulgewicht en was actief.
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